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Aktualności

Parlamentu Europejskiego i Rady z 14.6.2017 r. w sprawie 
niektórych aspektów prawa spółek2, podlegającą prawu 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa-
-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
i mającą siedzibę statutową, zarząd główny lub główny 
zakład na terenie Unii Europejskiej lub państwa-strony 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z jedno-
czesnym przeniesieniem co najmniej siedziby statutowej 
do tego państwa.
Nowelizacja przewiduje wprowadzenie instytucji za-

świadczenia o zgodności podziału, połączenia albo prze-
kształcenia transgranicznego z prawem polskim. Zgodnie 
z projektowanymi przepisami do dnia otrzymania zaświad-
czenia o zgodności danej operacji transgranicznej z prawem 
krajowym operacja transgraniczna podlegać będzie w od-
niesieniu do spółki dzielonej albo w odniesieniu do każdej 
z łączących się spółek prawu państwa siedziby, a dopiero po 
tym dniu – prawu państwa siedziby spółki przejmującej albo 
nowo zawiązanej.

Wniosek o wydanie zaświadczenia zarząd danej spółki 
składać będzie do sądu rejestrowego. Wraz z powyższym 
wnioskiem składany będzie również wniosek do właściwego 
organu podatkowego o wydanie opinii zgodnie z przepisa-
mi ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa3 (przeka-
zywany następnie do tego organu podatkowego przez sąd 
rejestrowy).

Sąd rejestrowy wyda zaświadczenie w terminie trzech 
miesięcy od dnia otrzymania wniosku i wpisze do rejestru 
wzmiankę o operacji transgranicznej, chyba że stwierdzi, że 
służy ona popełnieniu nadużycia, naruszenia lub obejścia 
prawa. Termin powyższy może zostać przedłużony o ko-
lejne trzy miesiące, jeżeli wydanie zaświadczenia wymaga 
uwzględnienia dodatkowych informacji lub przeprowadzenia 
dodatkowych czynności wyjaśniających.

Nowelizacja przewiduje ponadto, że uchwała o operacji 
transgranicznej nie będzie podlegać zaskarżeniu ze względu 
na zastrzeżenia dotyczące wyłącznie tego, że:

Planowana nowelizacja KSH 
– podział przez wyodrębnienie 
i operacje transgraniczne

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano 
projekt1 nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. Projekt 
przewiduje zmiany dotyczące procesów transakcyjnych 
i reorganizacyjnych, zarówno transgranicznych, jak i kra-
jowych.

Jedną z ważniejszych zmian, które obejmuje nowelizacja, 
jest wprowadzenie do KSH instytucji podziału przez wy-
odrębnienie – nowej instytucji podziału. Podział przez wy-
odrębnienie polegać będzie na przeniesieniu części majątku 
spółki dzielonej na istniejącą lub nowo zawiązaną spółkę lub 
spółki za udziały lub akcje spółki lub spółek przejmujących 
lub nowo zawiązanych, które obejmuje spółka dzielona. Po-
wyższa instytucja będzie miała zastosowanie zarówno przy 
operacjach krajowych, jak i transgranicznych.

Nowelizacja ma ponadto wprowadzić do Kodeksu spółek 
handlowych nowe typy operacji transgranicznych:

  podziały transgraniczne:
–  podział przez zawiązanie nowych spółek, na które 

przechodzi cały majątek spółki dzielonej, za udziały 
lub akcje nowych spółek, które obejmują wspólnicy 
spółki dzielonej;

–  podział przez przeniesienie całego majątku spółki 
dzielonej na nowo zawiązaną spółkę (lub spółki) za 
udziały lub akcje spółki lub spółek nowo zawiązanych, 
które obejmują wspólnicy spółki dzielonej (podział 
przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki);

–  podział przez przeniesienie części majątku spółki 
dzielonej na nowo zawiązaną spółkę (lub spółki) 
za udziały lub akcje spółki lub spółek nowo zawią-
zanych, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej 
(podział przez wydzielenie);

  przekształcenia transgraniczne – projekt przewiduje, 
że spółka kapitałowa oraz spółka komandytowo-akcyjna 
będą mogły być przekształcone w spółkę zagraniczną, 
wymienioną w Załączniku II do dyrektywy 2017/1132 

1 Zob. https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12362751/12901045/1290104
6/dokument569231.pdf; dalej jako: projekt, nowelizacja. 

2 Dz.Urz. L Nr 169 z 30.6.2017 r., s. 46.
3 T. jedn.: Dz.Urz. z 2021 r. poz. 1540 ze zm. 
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Upływ terminu na zatwierdzenie 
sprawozdań fi nansowych 

W dniu 30.9.2022 r. upłynął termin na zatwierdzenie spra-
wozdań fi nansowych za rok 2021 spółek niepublicznych, 
których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzo-
wym.

 
Wskazana data wynika z rozporządzenia Ministra Finan-

sów z 7.3.2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
określenia innych terminów wypełniania obowiązków w za-
kresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, 
udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki 
lub organu sprawozdań lub informacji5, które weszło w życie 
10.3.2022 r. Na skutek zmian wprowadzonych wskazanym 
rozporządzeniem niektóre terminy sprawozdawcze zosta-
ły wydłużone. Należy do nich m.in. termin na zatwierdze-
nie sprawozdań fi nansowych spółek handlowych i innych 
jednostek z sektora prywatnego. Zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami termin ten w roku 2022 uległ wydłużeniu 
o trzy miesiące. Powyższe zasady nie dotyczą jednak pod-
miotów prowadzących działalność objętą nadzorem KNF, 
a więc przede wszystkim spółek publicznych.

Mateusz Zwoliński
prawnik, Kancelaria RKKW

Nowelizacja ustawy 
o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach 
handlowych

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opubli-
kowany nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciw-
działaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych oraz niektórych innych ustaw, autorstwa Mi-
nisterstwa Rozwoju i Technologii6.

Nowelizacja obejmuje zmianę trzech aktów prawnych:
  ustawy z 8.3.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych7;
  ustawy z 27.8.2009 r. o fi nansach publicznych8;
  ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związa-

nych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

  stosunek wymiany udziałów lub akcji został niewłaściwie 
ustalony;

  cena odkupu została niewłaściwie ustalona;
  informacje podane w odniesieniu do stosunku wymiany 

udziałów lub akcji nie spełniają wymogów prawnych.
Powyższe nie ograniczy prawa do dochodzenia odszko-

dowania na zasadach ogólnych.

Aleksander Skirpan
adwokat, Kancelaria RKKW

Anna Urbaniak
aplikant adwokacki, Kancelaria RKKW

Istotna nowelizacja KSH 

W dniu 13.10.2022 r. weszła w życie ustawa z 9.2.2022 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz nie-
których innych ustaw4. Ustawa nowelizująca wprowadza 
do Kodeksu spółek handlowych szereg mechanizmów 
usprawniających bieżące funkcjonowanie spółek kapita-
łowych, a także zwiększających bezpieczeństwo obrotu 
gospodarczego oraz menedżerów.

Nowelizacja wprowadza zbiór regulacji, których brak 
dotychczas dostrzegano, dotyczących funkcjonowania grup 
kapitałowych, normujących kompleksowo funkcjonowanie 
co najmniej dwóch spółek kapitałowych decydujących się 
ściśle kooperować (w ramach scentralizowanego kierownic-
twa) celem realizacji wspólnego interesu. Nowymi rozwiąza-
niami będą np. prawo wydawania przez spółkę dominującą 
wiążących poleceń odnoszących się do prowadzenia spraw 
spółki zależnej czy zwolnienie z odpowiedzialności człon-
ków zarządu i rady nadzorczej spółki zależnej za ewentual-
ną szkodę wyrządzoną tej spółce wykonaniem wiążącego 
polecenia.

Nowelizacja wprowadza również wiele usprawnień do-
tyczących bieżącego funkcjonowania spółek, w tym np. 
rozstrzygających problem określenia momentu wygaśnięcia 
mandatów piastunów spółek, i skutkujących wzmocnieniem 
pozycji rad nadzorczych występujących we wszystkich spół-
kach kapitałowych oraz zwiększających efektywność podej-
mowanych przez ten organ działań kontrolnych. 

Nowelizacja zmienia również w istotnym stopniu zasa-
dy odpowiedzialności menedżerów, wprowadzając do KSH 
 zasadę Business Judgement Rule. 

dr Radosław L. Kwaśnicki
Senior Partner, Kancelaria RKKW

Karol Szymański
Partner Zarządzający, Kancelaria RKKW 

4 Druk Sejmu IX kadencji nr 1515, dostępny na: www.sejm.gov.pl; dalej 
jako: ustawa nowelizująca.

5 Dz.U. poz. 561. 
6 Zob. https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12357505, dalej jako: projekt. 
7 T. jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 893; dalej jako: NadmOpTransHandlU.
8 T. jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.
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komandytowej za kierownika uznaje się komplementariusza 
prowadzącego sprawy spółki, a w przypadku spółki jawnej 
– wspólnika prowadzącego sprawy spółki. Za kierownika 
podmiotu uznaje się również likwidatora, a także syndyka 
lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu restruktury-
zacyjnym. Na mocy nowelizacji istnieć będzie możliwość 
złożenia sprawozdania przez pełnomocnika.

Novum na gruncie NadmOpTransHandlU mają być ogra-
niczenia wskazanego powyżej obowiązku sprawozdaw-
czego, który zgodnie z treścią projektu (dodany ust. 1a do 
art. 13a) nie będzie obejmował:

  transakcji handlowych zawieranych w zakresie działal-
ności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

  transakcji handlowych, których wyłącznymi stronami są 
podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej;

  świadczeń pieniężnych, w przypadku których upłynął 
termin przedawnienia.
Projekt zakłada również zmiany w zakresie samej treści 

sprawozdania oraz informacji, jakie należy w nim ujawnić. 
Dotyczy to przede wszystkim wartości świadczeń pienięż-
nych otrzymanych lub spełnionych w terminach umownych, 
a nie jak obecnie w terminach liczonych od dnia wystawie-
nia faktury. Ministerstwo Rozwoju i Technologii proponuje 
również, aby podmioty zobowiązane wykazywały wartość 
świadczeń pieniężnych nieotrzymanych i niespełnionych 
wraz z podaniem terminu opóźnienia.

Projektowane zmiany przewidują również wydłużenie 
terminu na złożenie ministrowi właściwemu do spraw go-
spodarki sprawozdania o stosowanych w poprzednim roku 
kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlo-
wych do 30 kwietnia. Minister będzie zobowiązany do opu-
blikowania zbiorczego zestawienia przekazanych sprawozdań 
do 31 lipca.

Przekazywane ministrowi właściwemu do spraw gospo-
darki sprawozdania będą następnie składane na ręce Pre-
zesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów11 wraz 
z informacją o podmiotach, które nie złożyły sprawozdań 
w terminie. Na podstawie przekazanych sprawozdań i danych 
Prezes UOKiK będzie mógł dokonać analizy prawdopodo-
bieństwa nadmiernego opóźnienia się ze spełnieniem świad-
czeń pieniężnych oraz wskazać podmioty, które dopuszczają 
się niezgodnych z NadmOpTransHandlU praktyk.

Na mocy nowelizacji podmiot przekazujący sprawozda-
nie będzie zobowiązany do jego korekty, w sytuacji gdy co 
najmniej w jednej pozycji przekazanego sprawozdania dane 
uległy zmianie o co najmniej 10% wartości. Składając ko-
rektę sprawozdania, przedsiębiorca będzie musiał dołączyć 
uzasadnienie powodów konieczności dokonania korekty. 
 Autorzy nowelizacji przewidują, aby zmian wartości świad-

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych9.
Poniżej główne założenia projektu ustawy nowelizującej.
Autorzy ustawy zmieniającej NadmOpTransHandlU do-

precyzowali defi nicję nadmiernego opóźnienia ze spełnie-
niem świadczeń pieniężnych, która dotychczas oznaczała 
sumę wartości niespełnionych i spełnionych po terminie 
świadczeń w wysokości co najmniej 2 000 000 zł w okresie 
trzech kolejnych miesięcy. Na mocy nowelizacji sumowa-
niu podlegać mają tylko świadczenia wymagalne w okresie 
 objętym postępowaniem (art. 13b ust. 2 projektu).

Projekt przewiduje bezskuteczność zastrzeżenia umow-
nego wyłączającego lub ograniczającego prawo wierzyciela 
do przelewu wierzytelności w przypadku transakcji handlo-
wych, w których dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, a wie-
rzycielem – mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca albo 
średni przedsiębiorca10. Aktualizacja sankcji bezskuteczności 
takiego postanowienia umownego będzie mieć miejsce, gdy 
w terminie określonym w umowie nie dojdzie do zapłaty, 
a jeżeli w umowie nie określono terminu zapłaty – od dnia 
wymagalności świadczenia pieniężnego. Wskazanego wyłą-
czenia nie stosuje się do transakcji handlowych, w których 
dłużnikiem jest podmiot publiczny (art. 9a).

Jako przyczynę wprowadzenia omawianego rozwiązania 
wskazuje się nadużycia instytucji umownego zakazu cesji 
wierzytelności oraz innych postanowień umownych ograni-
czających przelew wierzytelności poprzez wprowadzanie np. 
wymogu uzyskania zgody dłużnika na przelew wierzytelno-
ści. W konsekwencji może to prowadzić do utraty płynności, 
a w efekcie – do powstawania zatorów płatniczych. Wprowa-
dzenie sankcji bezskuteczności ma w pierwszej kolejności 
zabezpieczyć pozycję MŚP, ponieważ zastrzeżenia umowne 
wyłączające lub ograniczające prawo przelewu wierzytelności 
są szczególnie dotkliwe w relacjach asymetrycznych, w któ-
rych występuje element przewagi kontraktowej.

NadmOpTransHandlU w art. 13a nakłada na określone 
podmioty obowiązek przekazywania ministrowi właściwemu 
do spraw gospodarki sprawozdań o stosowanych przez te 
podmioty w poprzednim roku kalendarzowym terminach 
zapłaty w transakcjach handlowych.

Obecnie obowiązek sprawozdawczy ciąży na podatko-
wych grupach kapitałowych bez względu na wysokość osią-
gniętych przychodów oraz na innych podatnikach, u których 
wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekro-
czyła równowartość 50 000 000 euro.

Podmioty, o których mówi art. 13a NadmOpTrans-
HandlU, składają sprawozdanie o stosowanych terminach 
zapłaty w transakcjach handlowych przez swoich kierow-
ników, za których zgodnie z projektem zaproponowanym 
przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii uważa się człon-
ków zarządu lub innego organu zarządzającego tego podmio-
tu. W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej oraz spółki 

9 T. jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.; dalej jako: KoronawirusU.
10 Dalej jako: MŚP.
11 Dalej jako: Prezes UOKiK. 
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krótszy niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania przez przed-
siębiorcę wystąpienia Prezesa UOKiK.

Projekt zmienia również sposób nakładania przez Prezesa 
UOKiK administracyjnych kar pieniężnych w sytuacji, w któ-
rej stwierdzi on nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem 
świadczeń pieniężnych przez stronę postępowania. Obec-
nie w ww. okolicznościach Prezes UOKiK w drodze decy-
zji  obligatoryjnie nakłada administracyjną karę pieniężną. 
Projekt w art. 13v ust. 1 przewiduje natomiast fakultatywne 
obciążenie sankcjami fi nansowymi przedsiębiorców pozo-
stających w zwłoce ze spełnieniem świadczeń pieniężnych.

Modyfi kacji ma ulec również sposób naliczania przed-
miotowych kar, co będzie równoznaczne z ich zaostrzeniem. 
Proponowane przez autorów nowelizacji rozwiązanie ma słu-
żyć zwiększeniu efektywności prowadzonych przed Prezesem 
UOKiK postępowań (art. 13v ust. 2 projektu).

Konsekwencją dążeń do zwiększenia efektywności ka-
rania przedsiębiorców ma być także wykreślenie przepisów 
o możliwości odstąpienia przez Prezesa UOKiK od wymie-
rzenia kary. Obecnie na mocy art. 13v ust. 6 NadmOpTran-
sHandlU Prezes UOKiK w określonych w tym przepisie oko-
licznościach odstępuje od wymierzenia kary administracyjnej 
i poprzestaje na pouczeniu, natomiast zgodnie z ust. 8 może 
całkowicie odstąpić od wymierzenia kary. Projekt nowelizacji 
zakłada uchylenie obu tych przepisów, pozostawiając – jak 
wspomniano wyżej – nałożenie kary do fakultatywnej decyzji 
Prezesa UOKiK.

Dodatkowo w art. 13v ust. 2b wprowadza katalog okolicz-
ności, jakie Prezes UOKiK będzie brał pod uwagę przy usta-
laniu wysokości administracyjnej kary pieniężnej. Autorzy 
nowelizacji proponują, aby wśród czynników warunkujących 
ostateczny wymiar kary znalazły się: 

  waga naruszenia;
  okoliczności naruszenia wykazane przez stronę postę-

powania;
  działania podjęte przez stronę postępowania, z własnej 

inicjatywy, w celu zaprzestania naruszenia;
  współpraca strony postępowania z Prezesem UOKiK 

w toku postępowania, w szczególności przyczynienie 
się do szybkiego i sprawnego przeprowadzenia postępo-
wania;

  spełnienie przez stronę postępowania wszystkich nie-
spełnionych w terminie świadczeń pieniężnych wraz 
z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach 
handlowych, nie później niż w terminie 60 dni od dnia 
doręczenia stronie postanowienia o wszczęciu postępo-
wania.
Nowe przepisy przewidują także większe premiowanie 

przedsiębiorców, którzy dobrowolnie poddadzą się karze. 
W przypadku gdy strona postępowania w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia decyzji o ukaraniu uiści w całości admi-
nistracyjną karę pieniężną oraz zrzeknie się wobec Prezesa 

czeń wynikających z faktur korygujących wystawionych w la-
tach następujących po roku, za który złożono sprawozdanie, 
nie wykazywać w korekcie złożonego już sprawozdania, lecz 
w sprawozdaniu składanym za rok, w którym świadczenie 
objęte fakturą stało się wymagalne.

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 13z Nadm-
OpTransHandlU: ,,Kto wbrew obowiązkowi, o którym mowa 
w art. 13a ust. 1, nie przekazuje w terminie sprawozdania, 
o którym mowa w tym przepisie, podlega karze grzywny”. 
W praktyce przepis ten budził wątpliwości interpretacyjne. 
Czy odpowiedzialność za niezłożenie w terminie sprawoz-
dania ponoszą wyłącznie w imieniu własnym kierownicy 
podmiotów zobowiązanych do przekazania sprawozdań, czy 
występują oni w imieniu tych podmiotów i w ich imieniu 
ponoszą odpowiedzialność?

Projekt doprecyzowuje zakres odpowiedzialności pod-
miotowej, jednoznacznie wskazując, że omawiany obowiązek 
spoczywa na podmiocie, a jego kierownik dokonuje jedy-
nie czynności złożenia sprawozdania. Powyższe oznacza, że 
odpowiedzialność karna obwarowana sankcją grzywny za 
nieprzekazanie sprawozdania w imieniu przedsiębiorcy zo-
bowiązanego spoczywać będzie na wszystkich kierownikach 
podmiotu, a więc na członkach zarządu, komplementariu-
szach, likwidatorach, zarządcach i syndykach.

Projektowane zmiany przewidują także zmiany w zakresie 
postępowania w sprawie nadmiernego opóźnienia się ze speł-
nieniem świadczeń pieniężnych w transakcjach handlowych 
(art. 13b, 13 ca, 13v projektu).

Po pierwsze, Prezes UOKiK przy ocenie wystąpienia 
nadmiernego opóźnienia ze spełnianiem świadczeń będzie 
pomijał:

  niespełnione oraz spełnione po terminie świadczenia 
pieniężne, w przypadku których termin spełnienia 
upłynął wcześniej niż dwa lata przed dniem wszczęcia 
postępowania w sprawie nadmiernego opóźnienia się 
ze spełnieniem świadczeń pieniężnych w transakcjach 
handlowych;

  transakcje handlowe, których wyłącznymi stronami są 
podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej;

  transakcje handlowe zawierane w zakresie działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Po drugie, zgodnie z treścią projektu Prezes UOKiK zyska 

kompetencję do występowania do przedsiębiorców w spra-
wach z zakresu przeciwdziałania nadmiernym opóźnieniom 
ze spełnieniem świadczeń pieniężnych. Autorzy nowelizacji 
chcą, aby Prezes UOKiK mógł wystąpić z żądaniem przed-
stawienia określonych informacji lub dokumentów bez ko-
nieczności wcześniejszego wszczynania postępowania. Takie 
rozwiązanie pozwoli wezwanym podmiotom przekazać swoje 
stanowisko w sprawie jeszcze przed rozpoczęciem ofi cjalnego 
postępowania. Termin na zajęcie stanowiska ma być wyzna-
czany przez Prezesa UOKiK, jednak nie będzie on mógł być 



7

Nr 2/2022 Monitor Prawa Handlowego  AKTUALNOŚCI

łożenie w czasie możliwości potrącenia zaległych kar umow-
nych z niewypłaconych jeszcze należności wykonawców lub 
zaspokojenia się z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy.

Nowelizacja wprowadza liczne zmiany w zakresie Nadm-
OpTransHandlU, skupiając się przede wszystkim na dopre-
cyzowaniu obowiązku składania sprawozdań o stosowanych 
terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz zwiększe-
niu efektywności prowadzonych przez Prezesa UOKiK po-
stępowań w sprawach nadmiernego opóźnienia w spełnieniu 
świadczeń pieniężnych. Zmiany przewidziane w projekcie 
mają wyeliminować wątpliwości interpretacyjne i jednocze-
śnie służyć ochronie podmiotów z sektora MŚP przed opóź-
nieniami płatniczymi, które często spowodowane są przez 
przedsiębiorstwa mocniejsze fi nansowo.

Obecnie projekt przeszedł pozytywną weryfi kację Ko-
misji Prawniczej, która potwierdziła zgodność projektu z jej 
ustaleniami. Kolejnym etapem prac nad projektem będzie 
jego zatwierdzenie przez Stały Komitet Rady Ministrów oraz 
jego notyfi kacja, aby następnie mógł on zostać skierowany 
do Sejmu.

Klara Matusiak
aplikant radcowski, Kancelaria RKKW

Kolejny projekt ustawy chroniącej 
sygnalistów

Od października ubiegłego roku trwają prace legisla-
cyjne nad projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających 
naruszenia prawa. Dnia 7.7.2022 r. na stronie Rządowego 
Centrum Legislacji opublikowano trzecią wersję projektu12 
wskazanej ustawy. Według niezmiennych ogólnych założeń 
projektu osoby zgłaszające nadużycia prawa w danym zakła-
dzie pracy (sygnaliści) mają być chronieni przed działaniami 
odwetowymi, takimi jak np. zwolnienie.

Aktualny projekt nie przyniósł rewolucji w kształcie pro-
ponowanych rozwiązań, choć warto w tym miejscu odnoto-
wać istotniejsze z proponowanych zmian.
1) Zmodyfi kowano defi nicję osoby powiązanej ze zgłasza-

jącym (art. 2 pkt 9 projektu). Zgodnie z aktualnym jej 
brzmieniem należy przez to rozumieć osobę fi zyczną, któ-
ra może doświadczyć działań odwetowych w kontekście 
związanym z pracą, w tym współpracownika lub człon-
ka rodziny zgłaszającego. Osoby powiązanej nie będzie 
jednak stanowić świadek, jak zakładano w poprzednich 
wersjach projektu.

UOKiK prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie 
sprawy, będzie mogła uzyskać obniżenie wysokości admini-
stracyjnej kary pieniężnej o 20%, podczas gdy obecnie prze-
pisy przewidują możliwość takiego obniżenia kary jedynie 
o 10%. Zaproponowane przez autorów nowelizacji rozwiąza-
nie ma zachęcić podmioty do współpracy z Prezesem UOKiK 
w zakresie ściągalności administracyjnych kar pieniężnych, 
a postawa dobrowolnego poddania się karze będzie przez 
Prezesa UOKiK nagradzana. W przypadku obniżenia wyso-
kości administracyjnej kary pieniężnej Prezes UOKiK wydaje 
decyzję o zwrocie nadpłaty (art. 13v ust. 3 projektu).

Innym udogodnieniem proponowanym przez autorów 
nowelizacji ma być rozłożenie administracyjnej kary pie-
niężnej na raty oraz odroczenie jej zapłaty ze względu na 
ważny interes wnioskodawcy (art. 13xa projektu).

Novum na gruncie NadmOpTransHandlU ma być nor-
matywne uregulowanie kursu walutowego, po jakim przed-
siębiorcy będą przeliczać wartość świadczeń w obcych wa-
lutach na potrzeby sprawozdań, a także postępowań przed 
Prezesem UOKiK.

Świadczenia wyrażone w walucie obcej, które podlegają 
obowiązkowi ujawnienia w sprawozdaniu, będą przewaluto-
wane na zasadach rachunkowości przyjętych przez podmiot 
składający sprawozdanie (art. 13a ust. 4c projektu).

Natomiast w przypadku wszczęcia postępowania przed 
Prezesem UOKiK w sprawie nadmiernego opóźnienia się 
ze spełnieniem świadczeń pieniężnych w transakcjach han-
dlowych równowartość świadczenia wyrażonego w walucie 
obcej ma być ustalana przy zastosowaniu średniego kursu 
waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski. 
W zależności od tego, czy mamy do czynienia z niespełnio-
nym świadczeniem wyrażonym w walucie obcej, czy świad-
czeniem wyrażonym w walucie obcej spełnionym, ale dopie-
ro po terminie, przewalutowanie nastąpi przy zastosowaniu 
średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy 
Bank Polski odpowiednio ostatniego dnia roboczego okresu 
objętego postępowaniem przed Prezesem UOKiK bądź – 
ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień spełnienia 
świadczenia pieniężnego (art. 13b ust. 3 projektu).

Oprócz NadmOpTransHandlU nowelizacja przewidu-
je także zmiany KoronawirusU. Projekt zakłada uchylenie 
art. 15r1, na mocy którego przez okres obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego 
w związku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwołania 
stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może 
potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewyko-
nania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodze-
nia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie 
może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego 
wykonania tej umowy.

Jednocześnie omawianemu rozwiązaniu towarzyszyć 
będą odpowiednie regulacje przejściowe, przewidujące roz-

12 Zob. https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352401/katalog/12822845# 
12822845; dalej jako: projekt. 
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ponadto, że czyn polegający na niewprowadzeniu pro-
cedury zgłoszeń wewnętrznych będzie karany w trybie 
przepisów ustawy – Kodeks postępowania w sprawach 
o wykroczenia (art. 56 projektu).

6) W art. 60 projektu wydłużono czas na wdrożenie pro-
cedur zgłoszeń wewnętrznych z jednego do dwóch mie-
sięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Z pewnością jest 
to dobra informacja dla podmiotów, które będą musiały 
przeprowadzić audyt dotyczący dotychczasowych zasad 
i procedur i zorganizować cały proces zgłaszania nie-
prawidłowości. Wydłużenie tego terminu dotyczy jed-
nak wyłącznie dużych przedsiębiorstw, zatrudniających 
co najmniej 250 osób. W przypadku podmiotów pry-
watnych, na rzecz których pracę wykonuje co najmniej 
50 i mniej niż 250 osób – termin ten upływa w dniu 
17.12.2023 r.
Wprowadzone zmiany mają przede wszystkim charakter 

kosmetyczny i uściślający. Wydaje się zatem, że ugruntowane 
zostały wszelkie merytoryczne założenia ustawy, co może 
wskazywać, że proces legislacyjny na etapie rządowym zmie-
rza ku końcowi, a treść projektu zbliża się do osiągnięcia 
swojej fi nalnej wersji. Zanim jednak zostanie on skierowany 
do dalszych prac w Sejmie, musi zostać przyjęty przez Radę 
Ministrów.

Krzysztof Sobieski
adwokat

Dominik Pyka
prawnik, Kancelaria RKKW

2) Do projektu wprowadzono przepis art. 12 ust. 3, zgodnie 
z którym to na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że 
podjęte wobec sygnalisty działanie nie jest zakazanym 
przez ustawę działaniem odwetowym.

3) Projekt zakłada także jako obligatoryjny element proce-
dury zgłoszeń wewnętrznych określenie systemu zachęt 
do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych, 
w przypadku gdy naruszeniu prawa można skutecznie 
zaradzić w ramach struktury organizacyjnej podmiotu 
prawnego, a osoba dokonująca zgłoszenia uważa, że nie 
zachodzi ryzyko działań odwetowych (art. 25 ust. 1 pkt 7 
projektu). W poprzednich wersjach projektu element ten 
miał charakter fakultatywny i był określony w sposób 
mniej precyzyjny.

4) Ponadto wydłużono okres przechowywania danych oso-
bowych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych do 15 mie-
sięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym 
zakończono działania następcze, lub po zakończeniu 
postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Zgodnie 
z wcześniejszym projektem dane te miały być przecho-
wywane przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia 
działań następczych. Oznacza to wydłużenie tego okresu 
nawet do 2 lat.

5) Zmiany dotyczą także przepisów karnych i z dyspozycji 
art. 51 ust. 1 projektu usunięto usiłowanie utrudniania 
dokonania zgłoszenia, za które w uprzedniej wersji pro-
jektu groziła grzywna albo kara ograniczenia wolności. 
Obecnie przepis przewiduje karalność jedynie za samo 
utrudnianie dokonania zgłoszenia. Projekt dookreślił 
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