
1

 

nr 3 / 2020 Syty Adwokaci  ◆  Magazyn Prawny

Magazyn 
Prawny

nr 3 / 2020

Sukcesja firmy (cz. I)

Pojęcie to kojarzone jest najczęściej jako „przekazanie 
firmy dzieciom”, jednak problem ten w praktyce 
okazuje się być bardziej złożony. W każdym 
indywidualnym przypadku wymagane jest gruntowne 
przenalizowanie kierunków możliwych działań.

Czy producent może mieć kontrolę nad 
tym gdzie i jak sprzedawane są jego produkty?

Dlaczego producentowi może zależeć na tym kto, 
gdzie i w jaki sposób sprzedaje dalej jego produkty.

Ochrona pracownika w okresie urlopu 
związanego z rodzicielstwem

Podstawową funkcją prawa pracy jest funkcja ochronna, 
polegająca na uprzywilejowaniu pracownika jako słabszej 
strony stosunku pracy. Przejawem tej funkcji jest znaczne 
ograniczenie prawa pracodawcy do wypowiedzenia 
umowy o pracę.

www.sytyadwokaci.pl
kancelaria@sytyadwokaci.pl
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Dobiega końca rok 2020. Rok trudny i wyjątkowy. Był to okres 
nieprzewidywalnych warunków prowadzenia działalności, 
błyskawicznie zmieniających się regulacji, wprowadzanych 
ograniczeń i obostrzeń.  

Nie spełniło się błogosławieństwo życia w nieciekawych cza-
sach. Jednak, patrząc pozytywnie, był to również wyjątkowy 
czas, który pobudził nas do zmian. Zrodziły się pomysły, któ-
re mam nadzieję dadzą o sobie znać już niedługo. 

Każdorazowo składałem Państwu życzenia zdrowia i spokoju 
w nowym roku. Wierzę, że w nadchodzących miesiącach wy-
konacie wszystkie swoje plany, a pomysły zawsze okażą się 
trafne i owocne. A wszystko odbędzie się tym razem w spoko-
ju i w pełni zdrowia. 

Dziękuję Państwu za ten kolejny wspólny rok.  

Marek Syty
Adwokat

Założyciel kancelarii 
Syty Adwokaci
m.syty@sytyadwokaci.pl

Wstęp
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przedSiębiorcy

Czy producent może mieć kontrolę 
nad tym gdzie i jak sprzedawane 
są jego produkty?
Właściwa organizacja procesu sprzedaży może okazać się kluczem 
do sukcesu rynkowego. Rozwój firmy i jej marki to często wieloletnia 
praca nad realizacją obranej strategii biznesowej. Aby nie zmarnować 
tego wysiłku, warto pomyśleć o należytym zabezpieczeniu prawnym. 
W przypadku niektórych towarów celowi temu będzie służyła umowa 
dystrybucji selektywnej.

Dlaczego producentowi może 
zależeć na tym kto, gdzie 
i w jaki sposób sprzedaje dalej 
jego produkty?

Umowa dystrybucyjna

Zanim określony towar dotrze do klienta końcowego zawie-
rane są różnego rodzaju umowy regulujące ten proces. Do 
takich umów możemy zaliczyć umowę dystrybucyjną. Umo-
wa ta łączy producenta określonych towarów czy usług i ich 
dystrybutora. Na jej podstawie dystrybutor nabywa okre-
ślone towary od producenta w celu ich dalszej odsprzedaży. 
Jest to najczęściej umowa ramowa, określająca zasady skła-
dania zamówień, realizacji dostaw i dokonywania płatności 
za dane towary. Na podstawie umowy bazowej zawierane są 
następnie konkretne transakcje sprzedaży towarów na rzecz 
dystrybutora. 

cel biznesowy

Model biznesowy umowy dystrybucyjnej oparty jest na 
uzyskiwaniu marży zarówno przez producenta, jak i przez 
dystrybutora. W zależności od przyjętej strategii sprzedaży 
producent będzie poszukiwał dystrybutora, który zapew-

ni mu możliwość sprzedaży jak największej ilości towarów 
lub określonej ilości towarów po jak najwyższej cenie. Pro-
ducent będzie zatem dobierał dystrybutorów według kry-
terium ilościowego lub jakościowego. Postawienie na kon-
kretne kryterium może z kolei przekładać się na obraz całej 
marki. Towary sprzedawane masowo, które można kupić 
wszędzie i za niewielką cenę nie będą traktowane jako dobra 
luksusowe. Z kolei na opinię, że dany towar jest luksusowy 
składa się nie tylko jego wysoka jakość i odpowiadająca jej 
cena, ale także szereg przemyślanych i niejednokrotnie dłu-
gotrwałych działań marketingowych. Jeśli wszystkie te czyn-
niki doprowadzą do sukcesu rynkowego i wysokich obrotów 
po stronie producenta, nie budzi wątpliwości, że będzie mu 
zależało na utrzymaniu przyjętej strategii sprzedażowej.

Wybór dystrybutora

Nie każdy dystrybutor będzie zatem odpowiedni dla reali-
zacji przyjętego przez producenta celu gospodarczego. Pro-
ducentowi może zależeć na kwestiach takich jak doświad-
czenie dystrybutora w danej branży, posiadanie personelu 
o określonych kwalifikacjach, infrastrukturze, zdolności do 
realizacji określonej ilości zamówień, sposobie prezentacji 
jego towarów na rynku.

Wydaje się czasem, że w obrocie gospodarczym pomiędzy 
podmiotami profesjonalnymi możliwe jest zawarcie niemal 
każdej umowy. Czy tak jest w rzeczywistości?

czy producent może mieć kontrolę nad tym gdzie i jak 
sprzedawane są jego produkty?
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Umowa dystrybucji 
selektywnej – co to takiego?

dystrybucja selektywna

Popularnym rodzajem umowy dystrybucyjnej funkcjonują-
cym w obrocie jest umowa dystrybucji selektywnej. Na jej 
podstawie producent (dostawca) zobowiązuje się sprzeda-
wać towary dystrybutorom wybranym według określonych 
kryteriów, a dystrybutorzy zobowiązują się do ich dalszej 
odsprzedaży na uzgodnionych w umowie warunkach han-
dlowych i promocyjnych. Dystrybucja selektywna polega 
zatem na sprzedaży towarów wyłącznie za pośrednictwem 
wyselekcjonowanych dystrybutorów, którzy odpowiadają 
kryteriom określonym przez producenta.

System dystrybucji selektywnej posiada swoją definicję 
w ustawodawstwie europejskim, tj. w rozporządzeniu Ko-
misji (UE) nr 330/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie 
stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i prak-
tyk uzgodnionych (Dz.Urz.UE.L Nr 102, str. 1). Zgodnie z roz-
porządzeniem, ,,system dystrybucji selektywnej” oznacza 
system dystrybucji, w którym dostawca zobowiązuje się 
sprzedawać bezpośrednio lub pośrednio towary lub usługi 
objęte porozumieniem tylko dystrybutorom wybranym we-
dług określonych kryteriów, a dystrybutorzy ci zobowiązują 
się nie sprzedawać tych towarów lub usług nieautoryzowa-
nym dystrybutorom na terytorium, na którym dostawca po-
stanowił stosować system.

W praktyce umowy te dotyczą najczęściej sprzedaży produk-
tów wysokiej jakości, luksusowych lub posiadających okre-
ślone cechy techniczne, takich jak np. sprzęt elektroniczny, 
samochody, markowe kosmetyki.

Umowę dystrybucji selektywnej należy odróżnić od dystry-
bucji wyłącznej, na podstawie której dystrybutor uzyskuje 

wyłączność w zakresie sprzedaży określonych towarów na 
danym terenie. Szczegółowe tego rodzaju wyłączności regu-
luje odpowiednia umowa.

co można uregulować w umowie 
dystrybucji selektywnej?

Umowa dystrybucji selektywnej jest narzędziem pozwala-
jącym producentom (dostawcom) na uregulowanie zasad 
sprzedaży i serwisu swoich produktów przez dystrybutorów. 
Zwykle jest ona wyrazem nawiązania trwalszej współpracy 
gospodarczej na linii producent – dystrybutor. Na jej pod-
stawie dystrybutor zyskuje pewność w zakresie ciągłości 
dostaw produktów, ale także wsparcie na poziomie serwi-
su, logistyki, działań marketingowych czy dostępu do bazy 
klientów. Korzyści uzyskiwane przez dystrybutora obejmują 
także często określone rabaty cenowe czy kredyt kupiecki 
(możliwość odroczonej płatności). Umowy te często okre-
ślają także tzw. targety, czyli zobowiązanie dystrybutora 
do uzyskania określonego poziomu obrotów. Na podstawie 
umowy dystrybucyjnej można także zobowiązać dystrybu-
tora do stałego zakupu danej ilości produktów lub utrzymy-
wania odpowiednich stanów magazynowych. Określa ona 
także często kwestie takie jak zakaz konkurencji w zakresie 
sprzedaży towarów producentów konkurencyjnych. Z kolei 
w umowie z zagranicznym producentem często znajdują się 
postanowienia określające jurysdykcję sądu i prawo właści-
we, w przypadku gdyby doszło do sporu pomiędzy stronami 
umowy. Ponadto, dystrybutor niekiedy zobowiązuje się do 
zaniechania produkcji i sprzedaży towarów konkurencyj-
nych lub części zamiennych, zawierania umów dystrybucyj-
nych z konkurencyjnymi dostawcami. W zamian za takie zo-
bowiązanie producent może zrezygnować z bezpośredniego 
zbytu towarów na rzecz klientów końcowych. 

Postanowienia umowy dystrybucyjnej, w tym nakładające 
określone obostrzenia na dystrybutora, podlegają ocenie 
z punktu widzenia przepisów prawa konkurencji i ustawo-
dawstwa antymonopolowego.

dlaczego tak jest?

Chodzi o kontrolę nad tym czy wyłączenie pewnych przed-
siębiorców, którzy również byliby gotowi sprzedawać towary 
określonego producenta, z systemu czy sieci współpracy nie 
narusza reguł uczciwej konkurencji. Jak wiemy, konkuren-
cja jest źródłem bardzo wielu, pozytywnych efektów rynko-
wych. Wpływa ona bowiem na jakość towarów oraz ich cenę. 
Przepisy antymonopolowe chronią także przedsiębiorców 

czy producent może mieć kontrolę nad tym gdzie i jak 
sprzedawane są jego produkty?

Na jej podstawie producent (dostawca) 
zobowiązuje się sprzedawać 

towary dystrybutorom wybranym 
według określonych kryteriów, 

a dystrybutorzy zobowiązują się 
do ich dalszej odsprzedaży na 

uzgodnionych w umowie warunkach 
handlowych i promocyjnych. 
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i klientów finalnych (konsumentów) przed tworzeniem nie-
uzasadnionych barier dostępu do rynku dla nieautoryzowa-
nych dystrybutorów.

Zgodnie z art. 101 ust. 1 TFUE niezgodne z rynkiem we-
wnętrznym i zakazane są wszelkie porozumienia między 
przedsiębiorstwami, wszelkie decyzje związków przedsię-
biorstw i wszelkie praktyki uzgodnione, które mogą wpły-
wać na handel między państwami członkowskimi i których 
celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie lub za-
kłócenie konkurencji wewnątrz rynku wewnętrznego.

Porozumienia stanowiące system dystrybucji selektywnej 
zostały uznane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Euro-
pejskiej za nieuchronnie oddziałujące na konkurencję na 
rynku wewnętrznym. Tego rodzaju porozumienia nie są 
jednak zakazane, o ile spełniają określone warunki (wy-
rok z dnia 13 października 2011 r., Pierre Fabre Dermo-Co-
smétique, C439/09, EU:C:2011:649, pkt 41 i przytoczone tam 
orzecznictwo).

Jakie są to warunki i czy 
producent może zatem mieć 
kontrolę nad tym gdzie i jak 
sprzedawane są jego produkty?
Tak, kwestię tę można uregulować właśnie w umowie dys-
trybucyjnej. Nie mogą to być jednak wszelkiego rodzaju 
ograniczenia, ponieważ zapisy umowy dystrybucyjnej pod-
legają ocenie m.in. z punktu widzenia przepisów antymo-
nopolowych. Mówiąc wprost – nie każde ograniczenie jakie 
producent nałoży na dystrybutora w umowie obroni się, tj. 
będzie mogło być uznane za zgodne z prawem. Przepisy an-
tymonopolowe i praktyka orzecznicza wypracowały określo-
ne ramy ograniczające swobodę producenta w tym zakresie. 
Ich naruszenie może prowadzić do nałożenia na producenta 
sankcji antymonopolowych, czyli kary pieniężnej w wysoko-
ści nie większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku obro-
towym poprzedzającym rok nałożenia kary. Karę tę nakłada 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wybór dystrybutora musi być w jakiś sposób uzasadniony, 
np. z uwagi na rodzaj sprzedawanych towarów czy zapew-
nienie ich właściwego użytkowania. Będzie to dotyczyło 
np. towarów o szczególnych właściwościach technicznych 
lub produktów luksusowych. Należy pamiętać, że przyjęte 
ograniczenia powinny być niezbędne dla osiągnięcia po-

stawionego przez producenta celu. Kryteria doboru dystry-
butora powinny być obiektywne i niedyskryminujące, czyli 
jednolite dla wszystkich podmiotów zajmujących się dalszą 
odsprzedażą. 

Przyjrzyjmy się co na ten temat mówi orzecznictwo.

Orzecznictwo 

Wyrok TSUe w sprawie c-439/09 z dnia 
13 października 2011 roku, pierre Fabre 
dermo-cosmétique SAS
W wyroku z dnia 13 października 2011 r. w sprawie C-439/09 
Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS, Trybunał Sprawiedli-
wości Unii Europejskiej odnosił się do postanowienia umo-
wy dystrybucji selektywnej nakładającego na dystrybutora 
obowiązek zapewnienia stałej i fizycznej obecności w swoim 
punkcie sprzedaży, przez cały czas w godzinach otwarcia 
danego punktu przynajmniej jednej osoby posiadającej spe-
cjalne kwalifikacje potrzebne w związku ze sprzedażą pro-
duktów kosmetycznych i pielęgnacyjnych. Autoryzowanym 
dystrybutorem mógł zatem zostać wyłącznie podmiot speł-
niający takie kryterium. 

czy producent może mieć kontrolę nad tym gdzie i jak 
sprzedawane są jego produkty?

Wybór dystrybutora musi być  
w jakiś sposób uzasadniony,  

np. z uwagi na rodzaj 
sprzedawanych towarów czy 
zapewnienie ich właściwego 

użytkowania. Będzie to dotyczyło 
np. towarów o szczególnych 

właściwościach technicznych lub 
produktów luksusowych. Należy 

pamiętać, że przyjęte ograniczenia 
powinny być niezbędne dla 

osiągnięcia postawionego przez 
producenta celu. Kryteria doboru 

dystrybutora powinny być obiektywne 
i niedyskryminujące, czyli jednolite dla 

wszystkich podmiotów zajmujących 
się dalszą odsprzedażą. 
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Oceniane postanowienie umowne brzmiało w następujący 
sposób:

„Autoryzowany dystrybutor musi wykazać stałą i fizyczną 
obecność w swoim punkcie sprzedaży i to przez cały czas 
w godzinach otwarcia tego punktu, przynajmniej jednej osoby 
posiadającej specjalne kwalifikacje ze względu na wykształ-
cenie, w celu:

 » nabycia bardzo dobrej znajomości właściwości 
technicznych i naukowych produktów […], koniecznej 
do prawidłowego wykonywania obowiązków 
zawodowych […]

 » zwyczajowego i stałego udzielania konsumentowi 
wszelkich informacji dotyczących właściwego 
korzystania z produktów […]

 » natychmiastowego udzielania porad w punkcie 
sprzedaży odnośnie do produktu […] najbardziej 
odpowiedniego ze względu na przedstawiony jemu 
problem związany z higieną lub pielęgnacją,  
zwłaszcza skóry.

Ta wykwalifikowana osoba musi w tym celu posiadać dyplom 
farmaceuty wydany lub uznany we Francji […].

Autoryzowany dystrybutor musi się zobowiązać do dostarcza-
nia produktów […] wyłącznie w określonym i fizycznym punk-
cie sprzedaży […]”.

Wymóg ten wyklucza zatem wszelką formę sprzedaży z uży-
ciem Internetu. W tym wypadku dystrybucja selektywna 
ogranicza zatem dostęp do rynku innym dystrybutorom. Czy 
tego rodzaju ograniczenie może zostać uznane za uzasad-
nione?

W wyroku tym Trybunał przypomniał, że:

 » redukcja konkurencji jest dopuszczalna 
w przypadku gdy uzasadnione jest to utrzymaniem 
wyspecjalizowanego handlu w odniesieniu do 
produktów charakteryzujących się wysoką jakością 
i poziomem technicznym,

 » organizacja sieci dystrybucji selektywnej nie jest 
zakazana, o ile wybór podmiotów zajmujących się 
dalszą sprzedażą dokonuje się w oparciu o kryteria 
obiektywne o charakterze jakościowym, ustalone 
w sposób jednolity względem wszystkich podmiotów 
zajmujących się dalszą sprzedażą stosowanych 
w sposób niedyskryminacyjny,

 » kryteria stosowane względem dystrybutorów  
nie mogą wykraczać ponad to co jest konieczne  
dla osiągnięcia celu zachowania jakości i zapewnienia 
odpowiedniego używania produktów,

 » zakaz dokonywania sprzedaży przez Internet 
nie jest uzasadniony w przypadku produktów 
leczniczych niepodlegających obowiązkowi 
wystawienia recepty lekarskiej oraz soczewek 
kontaktowych. W tym wypadku brak jest uzasadnienia 
dla wymogu dostarczenia klientowi indywidualnej 
porady oraz zapewnienia mu ochrony przed 
nieodpowiednim używaniem produktów,

 » cel w postaci ochrony prestiżowego wizerunku 
produktów sam w sobie nie powinien stanowić 
celu zasługującego na ochronę dla ograniczenia 
konkurencji.

Wyrok TSUe w sprawie c-230/16 z dnia 
6 grudnia 2017 roku, coTy

W wyroku z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie C-230/16 
z dnia 6 grudnia 2017 roku, COTY Trybunał odnosił się do 
umów dystrybucji selektywnej artykułów luksusowych 
i ograniczeń wprowadzonych przez producenta w celu za-
pewnienia luksusowego wizerunku marki.

Czego dotyczyła sprawa?

Spółka Coty Germany prowadziła sprzedaż luksusowych 
artykułów kosmetycznych w Niemczech i w ramach pro-
wadzonej działalności zawierała także umowy dystrybucji 
selektywnej wybranych marek. Spółka Parfümerie Akzente 
dystrybuowała produkty Coty Germany jako autoryzowany 
dystrybutor, zarówno w stacjonarnych miejscach sprzeda-
ży, jak i przez Internet. Sprzedaż przez Internet prowadzona 
była częściowo za pośrednictwem jej własnego sklepu inter-
netowego, a po części poprzez platformę „amazon.de”.

Umowa dystrybucji selektywnej uzasadniała przyjęty sys-
tem doboru dystrybutorów w następujący sposób:  

,,charakter marek Coty Prestige wymaga dystrybucji selek-
tywnej w celu zachowania luksusowego wizerunku związane-
go z tymi markami”. 

Zgodnie z zawartą umową dystrybucyjną do wymogów jakie 
zostały postawione dystrybutorom należało m.in.:

 » „wyposażenie i wystrój lokalu handlowego, oferta 
produktów, reklama i prezentacja sprzedawanych 
produktów powinny unaoczniać wartość i wzmacniać 
luksusowy charakteru marek Coty Prestige. Przy ocenie 
tego kryterium należy w szczególności wziąć pod 
uwagę fasady, urządzenie wnętrza, podłogi, ściany 
i sufity, umeblowanie, a także powierzchnię sprzedaży 
i oświetlenie, a wreszcie ogólne wrażenie porządku 
i czystości”.

czy producent może mieć kontrolę nad tym gdzie i jak 
sprzedawane są jego produkty?
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 »  „oznaczenie lokalu handlowego za pomocą nazwy 
przedsiębiorstwa lub przez dodanie elementów 
dotyczących przedsiębiorstwa lub jego sloganu 
nie może sprawiać wrażenia ograniczonej oferty 
produktów, wyposażenia gorszego gatunku lub 
braku doradztwa i musi poza tym być umieszczone 
w taki sposób, aby nie zasłaniać dekoracji i witryn 
depozytariusza”.

 »  „depozytariusz nie ma prawa używać innej nazwy ani 
korzystać z usług trzeciego przedsiębiorstwa, które nie 
zostało autoryzowane”.

Umowa przewidywała także ograniczenie, że dystrybutor nie 
może sprzedawać produktów Coty Prestige za pośrednic-
twem innych platform internetowych niż sklep internetowy 
autoryzowanego dystrybutora. Sprzedaż kosmetyków z uży-
ciem platformy „amazon.de” nie była zatem dozwolona.

Właśnie to ostatnie postanowienie doprowadziło do sporu 
pomiędzy dystrybutorem, a producentem.

Co na to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej? 

Trybunał wskazał, że:

 » o jakości takich towarów świadczą nie tylko 
ich cechy materialne, ale również prezencja 
i wizerunek prestiżu, nadające tym towarom 
aurę luksusu. Owa aura jest jednym z zasadniczych 
elementów pozwalających konsumentom na 
odróżnienie ich od innych podobnych towarów. 
W konsekwencji działanie pomniejszające tę 
aurę luksusu może wpłynąć na samą jakość tych 
towarów (zob. podobnie wyrok z dnia 23 kwietnia 
2009 r., Copad, C59/08, EU:C:2009:260, pkt 24–26 
i przytoczone tam orzecznictwo),

 » sposób, w jaki zorganizowany jest selektywny 
system dystrybucji, który ma na celu zapewnienie, 
by towary prestiżowe były eksponowane w punktach 
sprzedaży w sposób uwydatniający ich wartość, może 
wpływać na reputację danych towarów, a co za tym 
idzie – na utrzymanie związanego z nimi poczucia 
luksusu (zob. podobnie wyrok z dnia 23 kwietnia 
2009 r., Copad, 59/08, EU:C:2009:260, pkt 29),

 » artykuły luksusowe – ze względu na swoje 
cechy szczególne i charakter – mogą wymagać 
wprowadzenia systemu dystrybucji selektywnej 
w celu zachowania ich jakości i zapewnienia 
odpowiedniego używania,

 » system dystrybucji selektywnej artykułów 
luksusowych służący głownie zapewnieniu 
luksusowego wizerunku takich towarów jest 
zgodny z prawem unijnym, o ile spełnione są 

wcześniej omówione wymogi dotyczące kryteriów 
doboru dystrybutorów (m.in. jednolite i obiektywne 
zasady, uzasadniony cel, brak dyskryminacji).

Trybunał dopuścił zatem ochronę luksusowego wizerunku 
marki jako celu uzasadniającego stosowanie systemu dystry-
bucji selektywnej i związane z tym ograniczenie konkurencji.

TSUE wskazał, że wniosek ten nie stoi w sprzeczności z wyro-
kiem wydanym w sprawie Pierre Fabre DermoCosmétique, 
ponieważ sprawa ta nie dotyczyła artykułów luksusowych, 
lecz kosmetycznych i pielęgnacyjnych. Dodatkowo oceniano 
konkretne postanowienie umowne dotyczące bezwzględne-
go zakazu sprzedaży przez Internet, a nie całościowy system 
dystrybucji selektywnej. 

Co natomiast z ograniczeniem sprzedaży przez Internet do 
sklepu internetowego autoryzowanego dystrybutora?

Trybunał dopuścił takie ograniczenie uznając, że nałożony 
na autoryzowanych dystrybutorów przez dostawcę towarów 
luksusowych zakaz korzystania w celu sprzedaży tych pro-
duktów przez Internet z platform należących do osób trze-
cich jest właściwy do ochrony luksusowego wizerunku tych 
towarów.

W tym zakresie TSUE wskazał, że:

 » bezsporne jest, że analizowane postanowienie 
umowne ma na celu ochronę luksusowego 
i prestiżowego wizerunku produktów, do których się 
ono odnosi. Jest ono przy tym obiektywne i jednolite 
oraz że jest stosowane bez dyskryminacji wobec 
wszystkich autoryzowanych dystrybutorów,

 » nałożony na autoryzowanych dystrybutorów 
obowiązek prowadzenia sprzedaży przez 
Internet produktów objętych umową wyłącznie za 
pośrednictwem ich własnych sklepów internetowych 
oraz nałożony na tych dystrybutorów zakaz 
korzystania w sposób rozpoznawalny na zewnątrz 
z platform należących do osób trzecich, ma przede 
wszystkim zagwarantować dostawcy,  

czy producent może mieć kontrolę nad tym gdzie i jak 
sprzedawane są jego produkty?

Trybunał dopuścił zatem ochronę 
luksusowego wizerunku marki 

jako celu uzasadniającego 
stosowanie systemu dystrybucji 

selektywnej i związane  z tym 
ograniczenie konkurencji.
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że w ramach handlu elektronicznego tymi towarami 
będą one powiązane wyłącznie z autoryzowanymi 
dystrybutorami,

 » ograniczenie takie należy uznać za służące  
ochronie jakości i luksusowego wizerunku  
towarów luksusowych,

 » wprowadzony zakaz umożliwia dostawcy towarów 
luksusowych sprawowanie kontroli nad tym, czy 
jego towary są sprzedawane online w środowisku, 
które odpowiada wymogom jakościowym, 
jakie uzgodnił on ze swymi autoryzowanymi 
dystrybutorami,

 » nieprzestrzeganie przez dystrybutora określonych 
przez dostawcę wymogów jakościowych 
pozwala mu na wystąpienie przeciwko temu 
dystrybutorowi, na podstawie łączącej strony 
umowy. Brak stosunku umownego między dostawcą, 
a platformami należącymi do osób trzecich stoi 
jednak na przeszkodzie temu, aby ów dostawca 
mógł na tej podstawie wymagać od takich platform 
spełnienia wymogów jakościowych, jakie ustanowił 
on względem swych autoryzowanych dystrybutorów. 
Tymczasem sprzedaż online towarów luksusowych 
poprzez platformy nienależące do systemu dystrybucji 
selektywnej tych towarów, w ramach której dostawca 
nie ma możliwości kontrolowania warunków 
sprzedaży swych towarów, stwarza ryzyko pogorszenia 
prezentacji owych towarów w Internecie, co może 
negatywnie wpłynąć na ich luksusowy wizerunek, 
a więc i na sam ich charakter,

 » z uwagi na to, że platformy te stanowią kanał 
sprzedaży dla wszelkiego rodzaju towarów, 
okoliczność, że towary luksusowe nie są sprzedawane 
za pośrednictwem takich platform i że ich sprzedaż 
online jest prowadzona wyłącznie poprzez sklepy 
internetowe autoryzowanych dystrybutorów, 
przyczynia się do kreowania ich luksusowego 
wizerunku w oczach konsumentów, a przez to także 
do zachowania pożądanych przez konsumentów 
głównych cech charakterystycznych tych towarów.

Trybunał wskazał także na wyniki badań przeprowadzonych 
przez Komisję Europejską dotyczących handlu elektronicz-
nego, z których wynika, że pomimo rosnącego znaczenia 
platform osób trzecich przy sprzedaży towarów dystrybu-
torów w ramach dystrybucji przez Internet główny kanał 
dystrybucji stanowią jednak własne sklepy internetowe dys-
trybutorów, które prowadzi ponad 90% objętych badaniem 
dystrybutorów.

Wnioski 
1) Producent może mieć wpływ na to gdzie, jak i przez kogo 
są sprzedawane jego produkty, w tym w Internecie.

2) Celowi temu służy m.in. umowa dystrybucji selektywnej.

3) Postanowienia umowy dystrybucyjnej podlegają ocenie 
z punktu widzenia przepisów prawa dotyczących ochrony 
konkurencji (przepisy antymonopolowe).

4) Wybierając dystrybutorów producent powinien uwzględ-
niać obiektywne kryteria o charakterze jakościowym, sto-
sować je jednolicie w stosunku do wszystkich podmiotów 
potencjalnie zajmujących się dalszą sprzedażą (bez dyskry-
minacji) i odpowiednio uzasadnić cel wprowadzenia dystry-
bucji selektywnej.

5) Uzasadnieniem dla stosowania dystrybucji selektywnej 
jest m.in. rodzaj sprzedawanych towarów (np. towary zło-
żone technicznie, towary luksusowe). W ich przypadku wła-
ściwości towarów wymagają sieci dystrybucji, która zapewni 
zachowanie ich jakości i zapewni odpowiednie używanie.

6) Zawierając umowę dystrybucji selektywnej producent nie 
może nałożyć na dystrybutorów ograniczeń, które całkowi-
cie wyeliminowałyby wszelką konkurencję.

czy producent może mieć kontrolę nad tym gdzie i jak 
sprzedawane są jego produkty?

Założycielka kancelarii Lubecka.law, ekspert ściśle współpra-
cujący z kancelarią Syty Adwokaci. Specjalizuje się w obsłudze 
prawnej przedsiębiorców i spółek prawa handlowego. Pracuje 
z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w Polsce, 
jak i za granicą. Od 2014 roku prowadzi bloga prawnego  
transgraniczne.pl poświęconego kontaktom handlowym i sporom 
o charakterze międzynarodowym. Prelegent na licznych szkole-
niach i konferencjach z zakresu prawa spółek i prawa transgra-
nicznego. Autorka publikacji ukazujących się w Biuletynie Euro 
Info, Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

Joanna Lubecka
Adwokat

Założycielka kancelarii Lubecka.law
j.lubecka@sytyadwokaci.pl
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Sukcesja firmy (cz. I)
W firmach rodzinnych kwestia przekazania przez nestora kierownictwa 
i własności firmy następnemu pokoleniu wielokrotnie wydaje się rzeczą 
w pełni nie tylko naturalną, lecz wręcz spodziewaną, a nawet oczekiwaną. 
O ile pojęcie „sukcesji firmy” kojarzone jest najczęściej właśnie jako 
„przekazanie firmy dzieciom”, o tyle problem ten w praktyce okazuje się 
być bardziej złożony i w każdym indywidualnym przypadku wymagane jest 
gruntowne przenalizowanie kierunków możliwych działań w tym zakresie.   

Na wstępie krótko o tym 
czym jest sukcesja 

W ujęciu prawnym sukcesja najogólniej rzecz ujmując jest 
następstwem prawnym polegającym na wstąpieniu w ogół 
praw i obowiązków przez nabywcę (następcę prawnego) lub 
tylko określoną część tych praw i obowiązków przysługują-
cych zbywcy. W pierwszym przypadku mamy do czynienia 
z tzw. sukcesją uniwersalną, której najbardziej powszechną 
postacią jest przede wszystkim nabycie spadku w drodze 
dziedziczenia (przejęcie przez spadkobiercę ogółu praw 
i obowiązków spadkodawcy). W drugim przypadku, wstą-
pienie przez nabywcę tylko w część określonych praw i obo-
wiązków stanowi sukcesję syngularną i z tą postacią sukcesji 
ma się do czynienia przy sprzedaży, zamianie czy innego ro-
dzaju nabyciu indywidualnie oznaczonych rzeczy lub prawa. 

W ujęciu natomiast bardziej luźnym, sukcesja oznacza rów-
nież przekazanie przez nestora będącego założycielem firmy 
prowadzenia przedsiębiorstwa młodszemu pokoleniu i wy-
branemu przez niego sukcesorowi zaangażowanego w funk-
cjonowanie firmy i posiadającego odpowiednie kwalifikacje 
oraz doświadczenie do dalszego zarządzania nią. Celem suk-
cesji jest zatem zapewnienie ciągłości prowadzenia biznesu 
w perspektywie kolejnych pokoleń. 

Sukcesja w firmach rodzinnych
W firmach niejednokrotnie budowanych od podstaw przez 
ich założycieli i następnie przez kolejne lata rozwijanych 
w oparciu o przyjęty model zarządzania oraz określony sys-
tem wartości, sukcesja wydaje się nie tyle naturalna, ale 
przede wszystkim istotna z punktu widzenia zabezpieczenia 
przedsiębiorstwa w długoterminowej perspektywie. Jak się 
jednak okazuje realia są w tej kwestii już mniej optymistycz-
ne. W uzasadnieniu projektu do ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. 
o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycz-
nej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsię-
biorstw (dalej „ustawa o zarządzie sukcesyjnym” –  akt ten 
wszedł w życie w dniu 25 listopada 2018 r. wprowadzając 
prawne rozwiązania umożliwiające przetrwanie przedsię-
wzięć prowadzonych w formie jednoosobowych działalno-
ści gospodarczych po śmierci przedsiębiorcy), zwrócono 
uwagę, iż najważniejszymi cechami charakteryzującymi fir-
my rodzinne są: budowanie przedsiębiorstwa na własności, 
sukcesja rodzinna oraz zaangażowanie rodziny w prowadze-
nie biznesu. Praktyka i realia życiowe pokazują jednak, iż 
przedsiębiorcy mają olbrzymi problem ze wskazaniem swo-
jego sukcesora. Samo stwierdzenie, iż „chcę przekazać firmę 
dziecku” jest nie wystarczające i nie rozwiązuje istoty pro-
blemu. Typując sukcesora należy kierować się nie tylko tym, 
czy dana osoba posiada wymagane kwalifikacje, umiejętno-
ści oraz doświadczenie pozwalające na przejęcie sterów od 
nestora i dalsze samodzielne zarządzanie firmą, ale przede 
wszystkim, czy taką perspektywą co do zasady jest zainte-
resowana i wykazuje ku temu chęci. Nierzadko bowiem 
zdarza się, iż dzieci realizują ścieżki swoich karier i wyborów 
zawodowych w zupełnie innych obszarach, niż prowadzony 

Celem sukcesji jest zatem zapewnienie 
ciągłości prowadzenia biznesu  

w perspektywie kolejnych pokoleń.
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przez rodzica biznes i nie czują w sobie powołania do prze-
jęcia i prowadzenia rodzinnej firmy. Całkowicie jeszcze inną 
kwestią, wymagającą jednak w tym miejscu nadmienienia, 
jest sytuacja w której następcą prawnym (spadkobiercą) 
przedsiębiorcy jest osoba jeszcze małoletnia i na wszelkie 
decyzje związane z zarządem jej majątkiem (również naby-
wanym w drodze spadku po przedsiębiorcy) wymagane jest 
uprzednie uzyskanie zgody sądu opiekuńczego. Idąc jeszcze 
dalej, nie każdy również przedsiębiorca ma dzieci lub osoby 
najbliższe, którym mógłby powierzyć dalsze prowadzenie 
biznesu. W takiej sytuacji powstaje konieczność rozważenia 
wyboru sukcesora nie będącego członkiem rodziny, z czym 
mogą wiązać się po stronie przedsiębiorcy obawy z przeka-
zaniem firmy niewłaściwej osobie lub ryzykiem utraty dorob-
ku życia, w szczególności gdy z powodu różnych życiowych 
okoliczności takie decyzje wymagają szybkiego podjęcia. 
Jak powyższe pokazuje problem związany z wyborem wła-
ściwego sukcesora jest trudny oraz wielopłaszczyznowy. 

Zasadniczo problem sukcesji firmy i przejęcia zarządzania 
nią przez sukcesora pojawia się w momencie, w którym 
wskutek naturalnej kolei rzeczy następuje zakończenie ak-
tywności zawodowej przez nestora i przejście na emeryturę. 
Zdarza się jednak również, iż konieczność przejęcia sterów 
w firmie wymuszana jest zdarzeniami nagłymi  i niespodzie-
wanymi (chorobą lub śmiercią nestora). W obu przypad-
kach, w sytuacji gdy kwestia przekazania zarządzania fir-
mą, wyboru osoby, na rzecz której to przekazanie miałoby 
nastąpić, nie została wcześniej w żaden sposób starannie 
zaplanowana i przygotowana poprzez opracowanie planu 
sukcesyjnego, wówczas wyłączenie się przedsiębiorcy z za-
rządzania firmą, czy to w związku z przejściem na emeryturę 
czy też tym bardziej w związku z jego śmiercią lub ciężką 
chorobą, może doprowadzić najpierw do paraliżu decyzyj-
nego firmy a następnie do nieuniknionej jej likwidacji. Po-
dobna sytuacja dotyczy prowadzenia wspólnej działalności 
gospodarczej w formie spółek cywilnych. Śmierć wspólnika 
niejednokrotnie powodować może zagrożenie dla istnienia 
spółki, tym bardziej w sytuacji, w której spółka taka tworzo-
na jest przez dwoje wspólników, a żaden z nich nie wyzna-
czył swojego sukcesora.  

Plan sukcesji 
Faktyczne przekazanie sterów w firmie nie dokonuje się w ra-
mach jednej czynności, lecz stanowi złożony i wielowątkowy 
proces wymagający uwzględnienia wielu różnych aspektów, 
takich jak forma prawna dotychczas prowadzonej działalno-
ści, rodzaj branży, wielkości firmy, struktura biznesu, udział 

członków rodziny oraz ich zaangażowanie w działalność fir-
my. Celem starannego przygotowania i  wdrożenia poszcze-
gólnych etapów procesu sukcesji w sposób niezakłócający 
bieżącej działalności firmy w pełni wskazane jest uprzednie 
opracowanie planu sukcesji uwzględniającego zamierzone 
kierunki działania oraz wszystkie wspomniane wyżej istotne 
kwestie. Uświadomienie sobie określonych ograniczeń lub 
ryzyk związanych z prowadzeniem działalności w dotychcza-
sowej formie powinno być punktem wyjścia przy tworzeniu 
planu sukcesji. Inicjowanie poszczególnych etapów winno 
być rozłożone w czasie, aby móc zaobserwować efekty wdra-
żanych rozwiązań sukcesyjnych. Niewątpliwie przygotowanie 
takiego planu przy wsparciu specjalistów z zakresu prawa, 
podatków, zarządzania biznesem, a przede wszystkim przy 
zaangażowaniu wszystkich osób zainteresowanych losem 
oraz rozwojem firmy w przyszłości, każdorazowo wymaga in-
dywidualnego podejścia determinowanego specyfiką danej 
firmy i formą prowadzonej przez nią działalności.   

Zasadnicze cele planu sukcesyjnego:

 » zapoznanie następcy prawnego przedsiębiorcy 
lub potencjalnego sukcesora z funkcjonowaniem 
firmy i stopniowym wdrażaniem go w jej bieżącą 
działalność,

 » dokonanie wyboru sukcesora bazując na jego 
zaangażowaniu, umiejętnościach, doświadczeniu oraz 
zdolnościach przywódczych,

 » dokonanie sukcesji właściwej rozumianej jako 
faktyczne przekazanie zarządzania firmą 
sukcesorowi,

 » kompleksowo opracowany i wdrożony plan sukcesji 
winien odpowiadać wizji odchodzącego nestora 
oraz planom przyszłościowym dotyczącym firmy. 

Z uwagi na okoliczność, iż forma prawna, w ramach której 
przedsiębiorca – nestor prowadzi działalność gospodarczą 
stanowi istotny element wyjściowy determinujący rodzaj 
i zakres możliwych do podjęcia działań oraz związanych 
z nimi instrumentów prawnych pozwalających na wdroże-
nie rozwiązań sukcesyjnych, uzasadnione jest omówienie 
dostępnych rozwiązań prawnych oddzielnie w odniesieniu 
do danej formy prowadzenia działalności gospodarczej. 
Z uwagi na obszerność omawianej materii, część pierwsza 
niniejszego artykułu skoncentruje się na kwestiach dotyczą-
cych jednoosobowej indywidualnej działalności gospodar-
czej oraz spółki cywilnej, a w drugiej części opublikowanej 
w kolejnym wydaniu Magazynu poruszone zostaną kwestie 
dotyczące spółek handlowych, tj. spółek osobowych, w tym 
m.in. spółki jawnej i spółki komandytowej oraz spółek kapi-
tałowych – spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej. 
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Jednoosobowa  
działalność gospodarcza 
oraz spółka cywilna

Uwagi ogólne

Działalność prowadzona indywidualnie przez osoby fi-
zyczne jest w dalszym ciągu jedną z bardziej popularnych 
form wykonywania działalności gospodarczej.  Niemniej 
wskazuje się, iż ta forma prawna  stanowi jednak margi-
nes działalności biznesowej z punktu widzenia wartości 
zaangażowanego kapitału i osiąganych wyników. Do chwi-
li wejścia w życie ustawy o zarządzie sukcesyjnym wraz ze 
śmiercią przedsiębiorcy kończył się w zasadzie byt prawny 
prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa.  Z tą bowiem 
chwilą generował się szereg problemów natury prywatnej 
i publicznej w praktyce uniemożliwiających lub znacząco 
utrudniających kontynuację lub wznowienie działalności 
gospodarczej przez następców prawnych przedsiębiorcy 
(brak jednej osoby uprawnionej do reprezentowania firmy, 
wygaśnięcie umów o pracę zawartych przez przedsiębiorcę, 
wygaśnięcie lub brak możliwości wykonywania umów cywil-
noprawnych związanych z działalnością przedsiębiorstwa, 

wygaśnięcie decyzji administracyjnych niezbędnych do pro-
wadzenia działalności gospodarczej, trudności z dostępem 
do firmowego rachunku bankowego). Podstawowym zatem 
celem regulacji wprowadzonej na mocy powołanej wyżej 
ustawy było zapewnienie przedsiębiorcom będącym osoba-
mi fizycznymi warunków do zachowania ciągłości funkcjo-
nowania przedsiębiorstwa po ich śmierci, w szczególności 
poprzez ustanowienie instytucji zarządu sukcesyjnego.  

Niezależnie od nowych instrumentów wprowadzonych usta-
wą o zarządzie sukcesyjnym, z których o najistotniejszym 
będzie poniżej mowa, osoby fizyczne będące przedsiębior-
cami mogą rozważyć dokonanie przekształcenia prowadzo-
nej samodzielnie działalności gospodarczej w inną formę 
prawną, tj. spółkę prawa handlowego, korzystając z dwóch 
podstawowych rozwiązań, tj.:

 » przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową, 
w praktyce najczęściej w jednoosobową spółkę z o.o.;

 » wniesienie przedsiębiorstwa aportem do wcześniej 
założonej spółki prawa handlowego.

zarząd sukcesyjny w przypadku 
śmierci przedsiębiorcy prowadzącego 
jednoosobową działalność gospodarczą
Zarząd sukcesyjny jest instytucją wprowadzoną na mocy 
ustawy o zarządzie sukcesyjnym polegającą na tymczaso-
wym zarządzaniu przedsiębiorstwem po śmierci przedsię-
biorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność 
gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz kontynu-
owaniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem tego 
przedsiębiorstwa. Zarząd sukcesyjny może zostać ustano-
wiony w ramach jednego z dwóch trybów: 1) bezpośrednio 
przez przedsiębiorcę jeszcze za jego życia, lub 2) po jego 
śmierci przez osoby uprawnione – małżonka przedsiębiorcy, 
któremu przysługuje udział w spadku, spadkobiercę usta-
wowego przedsiębiorcy, który przyjął spadek, lub spadko-
biercę testamentowego przedsiębiorcy, który przyjął spa-
dek bądź zapisobiercę windykacyjnego, który przyjął zapis, 
jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje mu 
udział w przedsiębiorstwie spadku (jest to pojęcie również 
wprowadzone ustawą o zarządzie sukcesyjnym, przez które 
należy rozumieć składniki niematerialne i materialne, prze-
znaczone do wykonywania działalności gospodarczej przez 
przedsiębiorcę, stanowiące mienie przedsiębiorcy w chwili 
jego śmierci). Uprawnienie do powołania zarządcy sukce-
syjnego w tym trybie wygasa z upływem dwóch miesięcy od 
dnia śmierci przedsiębiorcy.

Zasadnicze cele planu sukcesyjnego:
 » zapoznanie następcy prawnego 

przedsiębiorcy lub potencjalnego 
sukcesora z funkcjonowaniem firmy 
i stopniowym wdrażaniem go w jej 
bieżącą działalność,

 » dokonanie wyboru sukcesora bazując  
na jego zaangażowaniu, 
umiejętnościach, doświadczeniu  
oraz zdolnościach przywódczych,

 » dokonanie sukcesji właściwej 
rozumianej jako faktyczne przekazanie 
zarządzania firmą sukcesorowi,

 » kompleksowo opracowany i wdrożony 
plan sukcesji winien odpowiadać wizji 
odchodzącego nestora oraz planom 
przyszłościowym dotyczącym firmy. 
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Odnotowania przy tym wymaga, iż zawieszenie działalno-
ści gospodarczej nie stanowi przeszkody do ustanowienia 
zarządu sukcesyjnego, ale ogłoszenie upadłości przedsię-
biorcy już tak (stanowi to bowiem okoliczność wyłączającą 
możliwość skorzystania z tej instytucji).

Do ustanowienia zarządu sukcesyjnego wymagane jest:

1) powołanie zarządcy sukcesyjnego – w przypadku po-
wołania przez przedsiębiorcę może to nastąpić bądź przez 
wskazanie określonej osoby do pełnienia funkcji zarządcy 
sukcesyjnego bądź przez zastrzeżenie, że z chwilą jego śmier-
ci wskazany prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym;

2) wyrażenie zgody osoby powołanej na zarządcę sukce-
syjnego na pełnienie tej funkcji;

3) dokonanie wpisu do CEiDG zarządcy sukcesyjnego.

Zarząd sukcesyjny zostanie ustanowiony z chwilą śmierci 
przedsiębiorcy w przypadku, gdy został przez niego złożony 
wniosek do CEiDG o dokonanie wpisu zarządcy sukcesyjne-
go lub dokonania wpisu do CEiDG zarządcy sukcesyjnego po 
śmierci przedsiębiorcy. 

Zarówno powołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedsię-
biorcę oraz wyrażenie zgody osoby powołanej na zarządcę 
sukcesyjnego na pełnienie tej funkcji wymagają zachowania 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. Na zarządcę suk-
cesyjnego może być powołana osoba fizyczna, która ma peł-
ną zdolność do czynności prawnych. Od chwili ustanowienia 
zarządu sukcesyjnego zarządca  wykonuje prawa i obowiązki 
zmarłego przedsiębiorcy wynikające z wykonywanej przez 
niego działalności gospodarczej oraz prawa i obowiązki 
wynikające z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku. Po 
uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu naby-
cia spadku, zarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedzi-
czenia albo wydaniu europejskiego poświadczenia spad-
kowego zarządcę sukcesyjnego może powołać wyłącznie 
właściciel przedsiębiorstwa w spadku (tj. spadkobierca, któ-
ry nabył składniki materialne i niematerialne przeznaczone 
do wykonywania działalności gospodarczej przez zmarłe-
go przedsiębiorcę albo nabył przedsiębiorstwo lub udział 
w nim na podstawie zapisu windykacyjnego, a także małżo-
nek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsię-
biorstwie w spadku). Jedna osoba ze wskazanej wyżej gru-
py uprawnionych składa przed notariuszem pod rygorem 
odpowiedzialności karnej oświadczenie o przysługującym 
jej udziale w przedsiębiorstwie w spadku oraz znanych jej 
innych osobach, którym przysługuje udział w przedsiębior-
stwie w spadku. Do powołania zarządcy sukcesyjnego we 

wskazanym trybie wymagana jest zgoda osób, którym łącz-
nie przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku więk-
szy niż 85/100. Zarówno oświadczenia jak i wymagane zgody 
składane w opisanym wyżej trybie wymagają zachowania 
formy aktu notarialnego. 

W sprawach wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa 
w spadku zarządca sukcesyjny posługuje się dotychczasową 
firmą przedsiębiorcy z dodaniem oznaczenia „w spadku”. 
Zarząd obejmuje zobowiązanie do prowadzenia przedsię-
biorstwa w spadku oraz umocowanie do czynności sądo-
wych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przed-
siębiorstwa w spadku.

zarząd sukcesyjny w przypadku śmierci 
wspólnika spółki cywilnej

Regułą wynikającą z obowiązującego stanu prawnego 
jest, że członkostwo w spółce cywilnej wygasa w przypad-
ku śmierci wspólnika. W konsekwencji prawa i obowiązki 
wspólnika spółki cywilnej nie wchodzą w skład spadku i tym 
samym nie podlegają dziedziczeniu, a więc sukcesji uniwer-
salnej. Umowa spółki może jednak zawierać postanowienie, 
zgodnie z którym spadkobiercy wspólnika wejdą do spółki 
na jego miejsce. W takim przypadku powinni oni wskazać 
spółce jedną osobę, która będzie wykonywała ich prawa. 
W sytuacji jednak wystąpienia sporu pomiędzy spadkobier-
cami, lub problemów z ustaleniem kręgu spadkobierców, 
skorzystanie z tej możliwości będzie co najmniej mocno 
utrudnione. Dostrzegając problem, iż śmierć przedsiębior-
cy będącego wspólnikiem spółki cywilnej może utrudniać 
płynną kontynuację działalności w formie spółki cywilnej 
(w szczególności najczęstszych w praktyce spółek dwuoso-
bowych) ustawodawca w ustawie o zarządzie sukcesyjnym 
zawarł rozwiązania, które problemy te mają rozwiązywać. 

W przypadku gdy nie zastrzeżono, że spadkobiercy wspólni-
ka wejdą do spółki cywilnej na jego miejsce (można założyć, 
iż brak takiego zastrzeżenia nie tyle nie wynika z wyraźnej 
woli pozbawienia spadkobierców wspólnika możliwości 
kontynuowania jego działalności w ramach spółki cywilnej, 

Zarówno powołanie zarządcy 
sukcesyjnego przez przedsiębiorcę oraz 

wyrażenie zgody osoby powołanej na 
zarządcę sukcesyjnego na pełnienie tej 
funkcji wymagają zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności.
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Posiada obszerne, kilkunastoletnie doświadczenie w kompleksowej 
obsłudze podmiotów gospodarczych. Zajmuje się takimi obszarami 
jak realizacja inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem 
przedsięwzięć deweloperskich, w których to sprawach 
reprezentowała interesy zarówno deweloperów jak i podmiotów 
zainteresowanych zakupem nieruchomości. W codziennej praktyce 
prawnej zajmuje się także kompleksową obsługą podmiotów 
w zakresie takich obszarów jak prawo korporacyjne, szeroko pojęte 
prawo gospodarcze oraz prawo pracy. Od 2011 r. radca prawny przy 
Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Maria Obrębowska
radca prawny

Radca prawny w kancelarii Syty Adwokaci
m.obrebowska@sytyadwokaci.pl

lecz bardziej z faktu niezaplanowania i niezajęcia się przez 
wspólników za ich życia sprawą sukcesji ich działalności) 
i został ustanowiony zarząd sukcesyjny, prawa spadkobier-
ców wspólnika w spółce wykonuje zarządca sukcesyjny. 
W takim przypadku zarządca sukcesyjny prowadzi sprawy 
spółki oraz reprezentuje ją na zasadach obowiązujących 
zmarłego wspólnika od dnia ustanowienia zarządu sukce-
syjnego. Jeżeli w umowie spółki nie zastrzeżono, że spadko-
biercy wspólnika wejdą do spółki cywilnej na jego miejsce, 
a został ustanowiony zarząd sukcesyjny, z chwilą śmierci 
wspólnika jego spadkobiercy wchodzą do spółki na jego 
miejsce, jeżeli pozostali wspólnicy wyrażą na to zgodę. Od 
dnia wyrażenia przez pozostałych wspólników spółki zgody 
zarządca sukcesyjny jest uprawniony do prowadzenia spraw 
spółki oraz reprezentowania jej  na zasadach obowiązują-
cych zmarłego wspólnika.

podsumowanie

Wymaga podkreślenia, iż pomimo wprowadzenia potrzeb-
nych i pożądanych rozwiązań, o których wyżej była mowa, 
ustawa o zarządzie sukcesyjnym określa jedynie pewne 
minimalne i tymczasowe warunki pozwalające „przetrwać” 
firmie do chwili, w której następcy prawni zmarłego przed-
siębiorcy będą mogli go zastąpić. To czy faktycznie zechcą to 
zrobić i czy będą mieli do tego niezbędne kompetencje jest 
kwestią powracającą do zasadniczego problemu związane-
go z właściwym przygotowaniem sukcesji firmy. 
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Umowy o roboty budowlane 
w nowej ustawie Prawo 
Zamówień Publicznych

W dniu 1 stycznia 2021 roku wchodzi w życie nowa ustawa Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019). Rozwiązania w niej 
przyjęte, jakkolwiek niejednokrotnie zbieżne z dotychczasowymi 
przepisami regulującymi tryb udzielania zamówień w zakresu robót 
budowlanych, mają odpowiadać aktualnym potrzebom rynku i zwiększyć 
zainteresowanie przedsiębiorców zamówieniami publicznymi. 

W uzasadnieniu projektowanych zmian zwrócono uwagę 
na spadające zainteresowanie wykonawców i dostawców 
rynkiem zamówień publicznych. W 2017 roku w 43% postę-
powań została złożona tylko jedna oferta. Wśród głównych 
przyczyn takiego stanu wskazuje się m.in. brak uproszczo-
nej procedury dla zamówień poniżej progów unijnych, ale 
także brak kształtowania przez zamawiających warunków 
kontraktowych w sposób równoprawny i partnerski, ograni-
czoną dostępność do środków odwoławczych, brak jednoli-
tego orzecznictwa KIO i sądów powszechnych.  Warto w tym 
miejscu wskazać również na inne problemy wykonawców 
działających na rynku zamówień publicznych, do których 
należy m.in.:

 » wynikające z ustawy zbyt krótkie terminy  
na zwracanie się o wyjaśnienie SIWZ z gwarancją 
udzielenia odpowiedzi;

 » obarczanie wykonawców ryzykiem związanym 
z błędami lub brakami dokumentacji projektowej; 

 » wprowadzanie kar umownych również za takie 
naruszenia, które nie mają bezpośredniego związku  
ze sposobem i terminem realizacji prac;

 » niejednoznaczne lub nazbyt restrykcyjne 
określenie dopuszczalnych przypadków zmiany 
umowy, w tym zmiany wynagrodzenia, wymuszające 
na wykonawcach poddanie sądom powszechnym 
spraw dotyczących ostatecznego rozliczenia prac. 

Nowa regulacja ma wykluczyć część spośród opisanych po-
wyżej nieprawidłowości. W założeniu ustawy rozwiązania 
wprowadzane z dniem 1 stycznia 2021 roku mają ograniczyć 
ryzyko wykonawców realizujących roboty budowlane w try-
bie zamówień publicznych, m.in. poprzez wymóg kształto-
wania umów w sposób mniej jednostronny, wprowadzenia 
katalogu klauzul zakazanych, mechanizmów waloryzacji 
wynagrodzenia, maksymalnej wysokości kar umownych czy 
zabezpieczenia.  

Tekst przedstawi najważniejsze zmiany w zakresie regulacji 
dotyczących umów o roboty budowlane. 

Zakazane 
postanowienia umowne 

Z uwagi na dostrzeżoną praktykę konstruowania umów 
o roboty budowlane w sposób mało równoprawny, ustawa 
wprowadziła katalog klauzul zakazanych. Postanowień ta-
kich umowa zawierana z wykonawcą nie będzie mogła za-
wierać. Do grupy zapisów niedozwolonych zaliczono:

1) postanowienia przewidujące odpowiedzialności wy-
konawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione oko-
licznościami lub zakresem zamówienia;
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2) naliczanie kar umownych za zachowanie wykonawcy 
niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem 
umowy lub jej prawidłowym wykonaniem;

3) określenie odpowiedzialności wykonawcy za okoliczno-
ści, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający;

4) postanowienia umożliwiające ograniczenie zakresu 
zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimal-
nej wartości lub wielkości świadczenia stron.

Ustawa określa również obowiązkowe postanowienia 
umowne, do których należy m.in określenie łącznej maksy-
malnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić 
strony. W przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 
12 miesięcy obowiązkowe będzie wprowadzanie zasad wa-
loryzacji wysokości wynagrodzenia. Powyższe ma mieć miej-
sce w przypadku zmiany stawki podatku VAT, podatku akcy-
zowego, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpiecze-
nia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości 
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych – jeżeli zmia-
ny te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia. 

W zakresie umów o roboty budowlane ustawa wprowa-
dza m.in. obowiązek zawarcia postanowień regulujących 
zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonaw-
cy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów – 
gdy umowa zawarta jest na okres dłuższy niż 12 miesięcy. 

Przez zmianę ustawa rozumie nie tylko wzrost cen lub kosz-
tów, ale również ich obniżenie względem cen lub kosztów 
przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy opi-
sanego ofertą. Tak wywołana waloryzacja wynagrodzenia 
należnego od zamawiającego obligatoryjnie wymusza na 
wykonawcy również zmianę wynagrodzenia podwykonawcy 

w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub 
kosztów o ile:

1) przedmiotem umowy z podwykonawcą są roboty bu-
dowlane lub usługi

2) umowa zawarta jest na okres przekraczający 12 miesięcy. 

Zaliczki i wypłata 
wynagrodzenia w częściach 

Celem zwiększenia płynności wykonawców i ograniczenia 
konieczności poszukiwania przez nich zewnętrznych źródeł 
finansowania, w nowej ustawie pozostawiono zapisy po-
zwalające zamawiającemu na udzielenie zaliczki na poczet 
wynagrodzenia. W przypadku gdy przewidywana wysokość 
zaliczek przekracza 20% wysokości wynagrodzenia wyko-
nawcy obowiązkowe pozostaje zabezpieczenie jej zwrotu 
m.in. w postaci poręczeń, gwarancji lub weksli.  

Wprowadzono obowiązek udzielania zaliczek lub wypłaty 
wynagrodzenia w częściach dla umów zawartych na okres 
dłuższy niż 12 miesięcy. 

W takim przypadku zamawiający zobowiązany będzie do 
określenia procentowo wynagrodzenia wypłacanego za 
poszczególne części, przy czym wartość ostatniej części nie 
może przekraczać 50% wynagrodzenia należnego wykonaw-
cy. Ustawa stanowi, że w przypadku umów zawartych na 
okres dłuższy niż 12 miesięcy zaliczka nie może być niższa 
niż 5% wynagrodzenia należnego. 

Zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy 

Ustawa obniża obligatoryjną wysokość zabezpieczenia do 
wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo mak-
symalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego 
wynikającego z umowy. Zabezpieczenie może być ustalone 
w kwocie wyższej, nie większej jednak niż 10% ceny zamó-
wienia wyłącznie w przypadku, gdy jest to uzasadnione 
przedmiotem zamówienia lub wystąpieniem ryzyka związa-
nego z jego realizacją. Dla zastosowania wyższej kwoty za-
bezpieczenia owe czynniki muszą być bezwzględnie opisane 
w SIWZ lub innych dokumentach zamówienia. 

W zakresie umów o roboty budowlane 
ustawa wprowadza m.in. obowiązek 

zawarcia postanowień regulujących 
zmiany wysokości wynagrodzenia 

należnego wykonawcy, w przypadku 
zmiany cen materiałów lub kosztów – 

gdy umowa zawarta jest na okres  
dłuższy niż 12 miesięcy. 



17

Umowy o roboty budowlane w nowej ustawie prawo zamówień publicznych

nr 3 / 2020 Syty Adwokaci  ◆  Magazyn Prawny

Podwykonawcy 
Zgodnie z art. 437 ustawy umowa zawarta pomiędzy wyko-
nawcą a zamawiającym musi zawierać postanowienia doty-
czące: 

 » obowiązku przedkładania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, 
oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane (i jej zmian);

 » terminu na zgłoszenie przez zamawiającego 
zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo 
i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane (i do jej zmian);

 » obowiązku przedkładania przez wykonawcę 
zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii zawartych umów 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
dostawy lub usługi (oraz ich zmian);

 » uwarunkowania zapłaty wynagrodzenia 
wykonawcy od przedstawieniem dowodów 
potwierdzających zapłatę wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom;

 » określenia wysokości kar umownych, 
z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom, jak również w przypadku 
nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane (lub projektu jej zmiany), nieprzedłożenia 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo wyłączenia 
w  umowie z podwykonawcą możliwości zmiany 
wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości 
opisanych powyżej należności publiczno–prawnych 
i stawek. 

Ustawa wprowadza zakaz wprowadzania do umowy z pod-
wykonawcami postanowień mniej korzystnych od opisa-
nych umową pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać również po-
stanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy 
w zakresie kar umownych i warunków wypłaty wynagrodze-
nia w sposób odbiegający od umowy zawartej pomiędzy za-
mawiającym a wykonawcą. 

Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalsze-
mu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwyko-
nawstwo, nie będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
faktury lub rachunku. 

W przypadku umów o roboty budowlane obowiązek przed-
łożenia umowy o podwykonawstwo dotyczył będzie umów 
o wartości równej lub wyższej niż 0,5% wartości umowy oraz 
umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wska-
zany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. 
Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o war-
tości większej niż 50 000 złotych. Zamawiający może określić 
niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przed-
kładania umowy o podwykonawstwo.

Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty bezpośrednio 
do zgłoszonego podwykonawcy lub dalszego podwykonaw-
cy wymagalnego wynagrodzenia w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, pod-
wykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Powyższy obo-
wiązek dotyczył będzie wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwyko-
nawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 
przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przed-
miotem są dostawy lub usługi. Przed dokonaniem płatności 
wykonawca będzie uprawniony do zgłoszenia pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej płatności. O ile 
zastrzeżenia te okażą się istotne, zamawiający będzie upraw-
niony do wstrzymania bezpośredniej zapłaty lub do złożenia 
do depozytu sądowego kwoty potrzebne na pokrycie wyna-
grodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej 
zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub 

Wprowadzono obowiązek udzielania 
zaliczek lub wypłaty wynagrodzenia 

w częściach dla umów zawartych na 
okres dłuższy niż 12 miesięcy. 

Ustawa wprowadza zakaz 
wprowadzania do umowy 

z podwykonawcami postanowień 
mniej korzystnych od opisanych umową 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
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konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy uprawnia zamawiającego 
do odstąpienia od umowy.

Pozasądowe  
rozwiązywanie sporów 

Szczególną uwagę należy zwrócić na te postanowienia ustawy, 
które wykluczają obawy zamawiającego o naruszenie prze-
pisów ustawy o dyscyplinie finansów publicznych związane 
z zawarciem ugody w sprawach dotyczących wykonawstwa. 
Ustawa – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom – wprowadza 
możliwość wprowadzenia możliwość mediacji lub innego 
polubownego rozwiązania sporu. Taki tryb rozwiązywania 
sporów może mieć miejsce nie tylko na podstawie zapisów 
umownych, ale również w przypadku, gdy tylko jedna ze stron 
złożyła wniosek o ugodę, a druga wyraziła na to zgodę. 

Skoro ewentualny pozew lub odpowiedź na pozew zama-
wiającego będą musiały zawierać informacje, czy została 
podjęta próba mediacji albo będzie wyjaśniała przyczy-
ny odstąpienia od takiego sposobu rozwiązania sporu, to 
w świetle art. 593 ustawy należy przyjąć, że rozważenie po-
lubownego rozwiązania sporu będzie zawsze konieczne. 

Co w pełni zrozumiałe do oceny dopuszczalności zawar-
cia ugody przez jednostkę z sektora finansów publicznych 
w dalszym ciągu pełne zastosowanie znajdował będzie art. 
54a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). Zatem zamawiający uprawniony 

będzie do zakończenia sporu w trybie koncyliacyjnym, o ile 
skutki ugody będą korzystniejsze niż prawdopodobnych 
wynik postępowania sądowego. Ocena ta musi być doko-
nywana w formie pisemnej (najczęściej opinii prawnej) po 
uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy, zgłoszonych 
żądań, ich zasadności, podstawy prawnej i faktycznej, prze-
widywanego czasu zakończenia sporu sądowego oraz zwią-
zanych z tym kosztów.  

Podsumowanie
Wprowadzone zmiany poszerzone dodatkowo o nowe regu-
lacje dotyczące procedury składania i wyboru oferty wywo-
łują pozytywny odbiór. Należy ufać, że „duch” ustawy wyra-
żający potrzebę liberalizacji zamówień publicznych znajdzie 
zrozumienie nie tyle w praktyce zamawiających co w orzecz-
nictwie instytucji kontrolnych i sądów powszechnych. 

Konieczność wielokrotnego 
dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność 
dokonania bezpośrednich zapłat 

na sumę większą niż 5% wartości 
umowy uprawnia zamawiającego do 

odstąpienia od umowy.

Adwokat przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej.  
Pełnomocnik w procesach inwestycyjnych. Doradca w zakresie 
doboru optymalnych form prowadzenia działalności gospodarczej 
i współpracy z partnerami handlowymi.

Marek Syty
założyciel kancelarii Syty Adwokaci 
pomysłodawca „Magazynu prawnego”

Adwokat w kancelarii Syty Adwokaci
m.syty@sytyadwokaci.pl
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Odpowiedzialność solidarna 
inwestora i wykonawcy 
za zobowiązania wobec 
podwykonawcy w umowie 
o roboty budowlane 

Przedmiotem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie problemu powszechnie 
występującego w praktyce budowlanej, a mianowicie odpowiedzialności 
inwestora za zobowiązania wykonawcy względem podwykonawcy. 
Z reguły wykonawca, wykonując prace wynikające z zawartej umowy 
o roboty budowlane, nie wykonuje wszystkich robót budowlanych sam, 
ale wykonanie części z nich powierza podwykonawcom. Czy zatem tylko 
wykonawca będzie odpowiedzialny względem podwykonawcy za zapłatę 
należnego mu wynagrodzenia?  

odpowiedzialność solidarna inwestora i wykonawcy 
za zobowiązania wobec podwykonawcy w umowie o roboty budowlane 

Problem odpowiedzialności 
inwestora i wykonawcy 
w praktyce budowlanej
Zgodnie z treścią przepisu art. 6471 § 1 k.c.,  „Inwestor odpo-
wiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za 
zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu 
wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegó-
łowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonaw-
cę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania 
tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia 
inwestorowi zgłoszenia inwestor złożył podwykonawcy i wyko-
nawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwy-
konawcę”. Zgłoszenie takie nie jest wymagane, jeżeli inwestor  
i wykonawca określili w umowie, zawartej w formie pisem-
nej pod rygorem nieważności, szczegółowy przedmiot robót 
budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwyko-
nawcę (§ 2 ww. przepisu).

Przesłanki powstania 
solidarnej odpowiedzialności 
inwestora i wykonawcy 
na gruncie przepisów  
Kodeksu cywilnego

Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy może 
powstać w dwóch sytuacjach:

1) wykonawca lub podwykonawca przed przystąpieniem 
do wykonywania robót, które mają zostać wykonane przez 
podwykonawcę, zgłoszą inwestorowi szczegółowy przed-
miot tych robót, a inwestor w terminie 30 dni od dnia dorę-
czenia mu zgłoszenia nie złoży sprzeciwu wobec wykonania 
tych robót przez oznaczonego podwykonawcę;
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2)  inwestor i wykonawca w umowie zawartej pomiędzy 
sobą w formie pisemnej, określą szczegółowy przedmiot ro-
bót budowlanych, które mają zostać wykonane przez ozna-
czonego podwykonawcę. 

Szczegółowy przedmiot robót budowlanych powinien moż-
liwie precyzyjnie określać zakres robót budowlanych, które 
mają być wykonywane przez podwykonawcę, jak również 
ich wartość. 

Zarówno zgłoszenie szczegółowego przedmiotu robót, jak 
również umowa, o których mowa powyżej, wymagają zacho-
wania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W obecnym stanie prawnym nie zachowuje aktualności po-
gląd wyrażony uprzednio w orzecznictwie, zgodnie z którym 
skuteczność zgody inwestora na zawarcie przez wykonawcę 
umowy o wykonanie zadań wchodzących w zakres umowy 
o roboty budowlane wymaga przedstawienia inwestorowi 
umowy z podwykonawcą oraz odpowiedniej dokumentacji1. 

Przedmiotowy i podmiotowy 
zakres solidarnej 
odpowiedzialności  
inwestora i wykonawcy
Przepisy Kodeksu cywilnego ograniczają solidarną odpo-
wiedzialność inwestora do wysokości wynagrodzenia usta-
lonego w umowie pomiędzy podwykonawcą a wykonawcą. 
Jeśli wysokość umownie ustalona między podwykonawcą 
a wykonawcą przekracza wysokość wynagrodzenia należne-
go wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy 
przedmiot został określony w zgłoszeniu (art. 6471 § 1 k.c.) 
albo w umowie (art. 6471 § 2 k.c.), to odpowiedzialność inwe-
stora za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograni-
czona do wysokości wynagrodzenia wykonawcy określone-
go w powyższy sposób. 

Odpowiedzialność inwestora ogranicza się jedynie do wy-
nagrodzenia należnego podwykonawcy, a zatem nie obej-
muje odsetek za opóźnienie wykonawcy w zapłacie wyna-
grodzenia podwykonawcy, czy też należności z tytułu kar 
umownych2. 

1 Por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 roku, sygn. akt: 
III CZP 36/06.

2 M. Załucki (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Wyd. 2, Warszawa 2019. 

Nadto, zgodnie z przepisem art. 6471 § 5 k.c., przepisy nor-
mujące solidarną odpowiedzialność inwestora z wykonawcą 
(generalnym wykonawcą) względem podwykonawcy, sto-
suje się odpowiednio do solidarnej odpowiedzialności in-
westora, wykonawcy i podwykonawcy, który zawarł umowę 
z dalszym podwykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia dal-
szemu podwykonawcy.

Wyłączenie solidarnej 
odpowiedzialności inwestora 
i wykonawcy
Co istotne, przepisy art. 6471 § 1 – 5 k.c., regulujące solidarną 
odpowiedzialność inwestora i wykonawcy, mają charakter 
bezwzględnie obowiązujący. Powyższe oznacza, że strony 
umowy o roboty budowlane nie mogą umownie wyłączyć, 
ograniczyć lub rozszerzyć solidarnej odpowiedzialności in-
westora, wykonawcy oraz dalszych podwykonawców. Takie 
postanowienia będą bowiem nieważne. 

Czy w świetle powyższego, inwestor zawsze będzie ponosił 
solidarną odpowiedzialność z wykonawcą za zapłatę wyna-
grodzenia należnego podwykonawcy?

Nie. Przepisy Kodeksu cywilnego przewidują wyłączenie 
solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy, 
w przypadku złożenia przez inwestora sprzeciwu wobec wy-
konywania oznaczonych robót budowlanych przez podwy-
konawcę. Sprzeciw musi zostać złożony wykonawcy i pod-
wykonawcy na piśmie w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
inwestorowi zgłoszenia szczegółowego przedmiotu robót, 
które mają być wykonywane przez podwykonawcę. Złożenie 
takiego sprzeciwu nie wymaga uzasadnienia. Z oczywistych 
względów, inwestor nie będzie uprawniony do złożenia 
sprzeciwu, gdy na piśmie zawarł z wykonawcą umowę okre-
ślającą szczegółowy przedmiot robót budowlanych, które 
mają być wykonywane przez podwykonawcę. 

Odpowiedzialność inwestora 
ogranicza się jedynie do wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy, a zatem 
nie obejmuje odsetek za opóźnienie 

wykonawcy w zapłacie wynagrodzenia 
podwykonawcy, czy też należności 

z tytułu kar umownych.

odpowiedzialność solidarna inwestora i wykonawcy 
za zobowiązania wobec podwykonawcy w umowie o roboty budowlane 
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Rozliczenia pomiędzy 
inwestorem a wykonawcą

Wśród przedstawicieli doktryny słusznie zwraca się uwagę 
na występujące w praktyce problemy związane z rozlicze-
niami pomiędzy inwestorem a wykonawcą, co wynika wła-
śnie z charakteru odpowiedzialności solidarnej. Co bowiem 
w przypadku, gdy inwestor zapłaci zarówno wynagrodzenie 
należne wykonawcy, jak i podwykonawcy? Wśród przedsta-
wicieli doktryny wskazuje się, że inwestorowi będzie przy-
sługiwał pełen regres w stosunku do wykonawcy. Zatem 
inwestor może żądać od wykonawcy zwrotu całości uiszczo-
nego przez siebie na rzecz podwykonawcy wynagrodzenia3. 

Podsumowanie
Podsumowując powyższe, należy wskazać, iż w obecnym 
stanie prawnym przepisy chronią podwykonawców przed 
nieuczciwymi kontrahentami, uchylającymi się od zapłaty 
podwykonawcom należnego im wynagrodzenia. Podwy-
konawcy mają bowiem możliwość dochodzenia roszcze-
nia o zapłatę wynagrodzenia także względem inwestorów. 
Powyższe będzie jednak możliwe tylko w przypadkach, 
w których ziszczą się przesłanki solidarnej odpowiedzialno-
ści inwestora i wykonawcy, określone w Kodeksie cywilnym. 
Należy pamiętać, iż podwykonawcy nie są uprawnieni do 
dochodzenia od inwestorów roszczeń o zapłatę należności 
ubocznych (np. odsetek), czy też wynikających z kar umow-
nych. Odpowiedzialność solidarna inwestora ograniczona 
jest tylko do zapłaty należnego podwykonawcy wynagro-
dzenia. Strony umowy o roboty budowlane nie mogą wyłą-
czyć, ani ograniczyć solidarnej odpowiedzialności inwestora 
i wykonawcy, gdy spełnione zostaną przesłanki określone  
w przepisie art. 6471 § 1 i 2 k.c.

3 J. Bieluk, K. Zadykowicz-Sokół, Umowa o roboty budowlane w Kodeksie 
cywilnym i Prawie zamówień publicznych. Komentarz praktyczny 
z orzecznictwem. Wzory pism. Wyd. 2, Warszawa 2020.

odpowiedzialność solidarna inwestora i wykonawcy 
za zobowiązania wobec podwykonawcy w umowie o roboty budowlane 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wcześniejsze doświadczenie zawo-
dowe zdobywała pracując w kancelarii komorniczej oraz kancelarii 
prawnej. W kancelarii zajmuje się głównie zagadnieniami z zakresu 
prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego. 

Weronika Listowska
prawnik

Prawnik w kancelarii Syty Adwokaci
w.listowska@sytyadwokaci.pl
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ochrona pracownika w okresie urlopu związanego z rodzicielstwem

kArdy 
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Ochrona pracownika 
w okresie urlopu związanego 
z rodzicielstwem
Podstawową funkcją prawa pracy jest funkcja ochronna, polegająca 
na uprzywilejowaniu pracownika jako słabszej strony stosunku pracy. 
Przejawem tej funkcji jest znaczne ograniczenie prawa pracodawcy do 
wypowiedzenia umowy o pracę dotyczące m.in. pracowników objętych 
szczególną ochroną. Ochrona ta dotyczy zwłaszcza pracowników 
korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem, którzy mają 
zapewniony powrót do pracy na dotychczasowym stanowisku, a gdyby 
nie było to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym 
przed rozpoczęciem urlopu lub innym stanowisku odpowiadającym 
kwalifikacjom pracownika. 

Zakaz rozwiązania umowy 
o pracę w okresie urlopu 
związanego z rodzicielstwem
Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy 
o pracę:

 » w okresie urlopu macierzyńskiego  
(art. 177 § 1 Kodeksu pracy);

 » w okresie urlopu rodzicielskiego 
(art. 1821g w zw. z art. 177 § 1 Kodeksu pracy);

 » w okresie urlopu ojcowskiego 
(art. 1823 § 3 w zw. z art. art. 177 § 1 Kodeksu pracy);

 » w okresie urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego  
(art. 183 § 2 w zw. z art. art. 177 § 1 Kodeksu pracy);

 » w okresie od dnia złożenia przez pracownika 
uprawnionego do urlopu wychowawczego 
wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego 
– do dnia zakończenia tego urlopu 
(art. 1868 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy);

 » w okresie od dnia złożenia przez pracownika 
uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku 
o obniżenie wymiaru czasu pracy – do dnia 
powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy,  
nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy 
(art. 1868 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy).

W przypadku złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie 
urlopu wychowawczego albo obniżenie wymiaru czasu pracy 
wcześniej niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego 
urlopu albo obniżonego wymiaru czasu pracy, zakaz wypowie-
dzenia i rozwiązania umowy o pracę zawartej z tym pracow-
nikiem zaczyna obowiązywać na 21 dni przed rozpoczęciem 
korzystania z urlopu albo obniżonego wymiaru czasu pracy.

W ww. przypadkach rozwiązanie przez pracodawcę stosunku 
pracy jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości 
lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny 
uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedze-
nia z winy pracownika i reprezentująca go zakładowa orga-
nizacja związkowa wyrazi na to zgodę. 

Z pracownikiem przebywającym na urlopie wychowawczym 
możliwe jest również rozwiązanie stosunku pracy przez 
pracodawcę, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników 
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z przyczyn niedotyczących tego pracownika, jeżeli przyczy-
ny te stanowią wyłączny powód uzasadniający rozwiązanie 
stosunku pracy w ramach zwolnień grupowych albo w indy-
widualnym trybie zwolnień grupowych – na podstawie art. 
1 ust. 1 albo art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 marca 2003 
roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownika-
mi stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowni-
ków1 . Przyczynami niedotyczącymi pracownika są wszelkie 
okoliczności niezwiązane z jego cechami psychofizycznymi 
i sposobem wywiązywania się przez niego z obowiązków 
pracowniczych. Są to zarówno przyczyny leżące po stro-
nie pracodawcy, jak i inne obiektywne przyczyny, które nie 
leżą po stronie pracodawcy, ale również nie leżą po stronie 
pracownika, a które jednak stanowią wyłączną przyczynę 
rozwiązania stosunku pracy jako niedotyczącą pracowni-
ka2. W przypadku zwolnienia pracownika na ww. podstawie 
prawnej będzie mu przysługiwać odprawa pieniężna. 

Gdy pracownik korzysta z urlopu macierzyńskiego, urlopu 
na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodziciel-
skiego lub urlopu ojcowskiego w oparciu o art. 1 ust. 1 lub 
art. 10 ust. 1 i 2 przywołanej ustawy możliwe jest wyłącznie 
wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy i płacy. 

Obowiązek dopuszczenia 
pracownika po zakończeniu 
urlopu związanego 
z rodzicielstwem do pracy 
Pracodawca ma obowiązek dopuszczenia pracownika po 
zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warun-
kach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlo-
pu ojcowskiego oraz urlopu wychowawczego do pracy na 
dotychczasowym stanowisku. Obowiązek ten wynika z art. 
1832 Kodeksu pracy oraz z art. 1864 Kodeksu pracy. Dopie-
ro w przypadku, gdy dopuszczenie takiego pracownika do 
pracy na dotychczasowym stanowisku nie jest możliwe, 
pracodawca może powierzyć mu pracę na stanowisku rów-
norzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub 
na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom 
zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymy-
wałby, gdyby nie korzystał z urlopu.

1 uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2006 roku, sygn. akt II PZP 
13/05, wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych 
i Spraw Publicznych z dnia 9 grudnia 2015 roku, sygn. akt I PK 8/15

2 postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych z dnia 14 marca 2019 roku, sygn. akt I PK 45/18

brak możliwości zatrudnienia pracownika 
na dotychczasowym stanowisku

Niemożność zatrudnienia pracownika na dotychczasowym 
stanowisku powinna mieć obiektywny charakter i wynikać 
ze zmiany struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz 
likwidacji tego stanowiska. Jeżeli stanowisko zajmowane 
przez pracownika przed urlopem nadal istnieje, pracodaw-
ca nie może mu zaproponować innego stanowiska. Dopie-
ro jego likwidacja w okresie nieobecności pracownika daje 
możliwość powierzenia pracownikowi innego stanowiska, 
o którym mowa w z art. 1832 i art. 1864 Kodeksu pracy. Brak 
możliwości dopuszczenia pracownika powracającego z urlo-
pu związanego z rodzicielstwem na dotychczasowe stano-
wisko nie zachodzi natomiast w razie zatrudnienia na tym 
stanowisku innej osoby3. Pracodawca zatrudniając inną 
osobę na stanowisku zajmowanym przez pracownika korzy-
stającego z urlopu związanego z rodzicielstwem musi mieć 
bowiem na uwadze, że pracownik ten po powrocie z urlopu 
ma ustawowo zagwarantowany powrót na dotychczasowe 
stanowisko. 

Stanowisko równorzędne z zajmowanym 
przed rozpoczęciem urlopu lub inne 
stanowisko odpowiadające  
kwalifikacjom pracownika
Jeśli powrót na stanowisko zajmowane przed urlopem zwią-
zanym z rodzicielstwem nie będzie możliwy, pracodawca ma 
obowiązek zatrudnić pracownika na stanowisku:

1) równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu;

3 wyrok Sądu Najwyższego- Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw 
Publicznych z dnia 26 stycznia 2017 roku, sygn. akt II PK 333/15

Pracodawca ma obowiązek 
dopuszczenia pracownika po 

zakończeniu urlopu macierzyńskiego, 
urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, 
urlopu ojcowskiego oraz urlopu 

wychowawczego do pracy na 
dotychczasowym stanowisku.
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Urlop  
wychowawczy

Urlop 
 na warunkach 

urlopu macierzyńskiego  

2) lub innym, odpowiednim ze względu na kwalifikacje za-
wodowe pracownika.

O tym, na jakim konkretnie stanowisku zostanie zatrudnio-
ny pracownik powracający z urlopu, decyduje samodzielnie 
pracodawca. 

Stanowisko równorzędne to takie, na którym wykonywana 
jest praca tego samego rodzaju, które jednocześnie gwa-
rantuje wynagrodzenie na dotychczasowym poziomie i za-
pewnia dotychczasową pozycję zawodową oraz możliwości 
awansowe nie mniejsze od posiadanych poprzednio4. Inne 
stanowisko pracy to takie, na którym wykonywana jest pra-
ca innego rodzaju, jednak odpowiadająca wykształceniu 
i doświadczeniu zawodowemu pracownika.

Powierzenie pracownikowi innego stanowiska niż zajmowa-
ne przed urlopem następuje na podstawie polecenia służ-
bowego. Nie jest wymagane w takim przypadku wypowie-

4 uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 września 1979 roku,  
sygn. akt I PZP 37/79

dzenie zmieniające5. Pracownik nie może odmówić podjęcia 
zatrudnienia na nieuzgodnionym z nim stanowisku wskaza-
nym przez pracodawcę, o ile jest ono równorzędne lub od-
powiada jego kwalifikacjom zawodowym. Tym samym, gdy-

5 wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 października 1984 roku, sygn. akt 
I PRN 129/84, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2015 roku, 
sygn. akt I PK 230/14

Jeśli powrót na stanowisko 
zajmowane przed urlopem związanym 

z rodzicielstwem nie będzie możliwy, 
pracodawca ma obowiązek zatrudnić 

pracownika na stanowisku:
1) równorzędnym z zajmowanym 

przed rozpoczęciem urlopu
2) lub innym, odpowiednim ze względu 
na kwalifikacje zawodowe pracownika.

Urlop związany 
 z rodzicielstwem

Urlop  
macierzyński

Urlop 
 rodzicielski

Urlop  
ojcowski
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Specjalista w zakresie prawa pracy, prawa handlowego i ochrony 
danych osobowych. W tym zakresie zajmuje się kompleksowym 
doradztwem, w szczególności sporządzaniem opinii prawnych, 
projektów umów i innych dokumentów wewnątrzzakładowych 
oraz reprezentacją klientów przed sądami powszechnymi. Członek 
Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

Ewa Andrzejewska
Adwokat

Adwokat w kancelarii Syty Adwokaci
e.andrzejewska@sytyadwokaci.pl

by pracownik nie był zainteresowany nowym stanowiskiem 
powinien wypowiedzieć umowę o pracę. Odmowa podjęcia 
zaproponowanej pracy jest działaniem bezprawnym, kwali-
fikowanym jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiąz-
ków pracowniczych uzasadniające rozwiązanie z pracowni-
kiem umowy o pracę bez wypowiedzenia6.

Wysokość wynagrodzenia pracownika 
po powrocie z urlopu związanego 
z rodzicielstwem
Pracownikowi powracającemu do pracy po urlopie związa-
nym z rodzicielstwem przysługuje gwarancja wynagrodzenia 
w wysokości, w jakiej by je otrzymywał, gdyby w tym okresie 
nie korzystał z danego urlopu. Należy uwzględnić wszystkie 
zmiany płacowe, które miały miejsce, gdy pracownik przeby-
wał na urlopie. Pracownik powinien zatem otrzymać wszyst-
kie podwyżki, jakie miały miejsce w jego grupie zawodowej 
w czasie korzystania przez niego z urlopu związanego z ro-
dzicielstwem. Powinny go też objąć wszystkie inne zmiany 
(również ewentualne obniżki), jakie w okresie urlopu nastą-
piły u pracodawcy w zakresie wysokości wynagrodzenia7.

Wypowiedzenie umowy 
o pracę po dopuszczeniu 
pracownika do pracy 
Po powrocie pracownika do pracy po zakończeniu urlopu 
związanego z rodzicielstwem pracodawca może wypowie-
dzieć lub rozwiązać jego umowę o pracę. Jeżeli jednak pra-
cownik uprawniony do urlopu wychowawczego po powro-
cie z urlopu złoży wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy, 
pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy 
o pracę w okresie od dnia złożenia przez niego ww. wniosku 
do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, 
nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy (art. 
1868 § 1 Kodeksu pracy). Zakaz ten na podstawie art. 42 § 1 
Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia 
zmieniającego. 

6 wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 października 2015 roku, 
sygn. akt III PK 13/15, 

7 wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2008 roku, 
sygn. akt  II PK 143/07

Jeżeli pracodawca wypowie umowę 
o pracę bezpośrednio po zakończeniu 
okresu ochronnego, to choć formalnie 

nie narusza art. 177 § 1 ani art. 1868 
§ 1 Kodeksu pracy, następuje to na 

skutek decyzji podjętej już w okresie 
ochronnym i mającej za przyczynę 

rodzicielstwo pracownika.

Jeżeli pracodawca wypowie umowę o pracę bezpośrednio 
po zakończeniu okresu ochronnego, to choć formalnie nie 
narusza art. 177 § 1 ani art. 1868 § 1 Kodeksu pracy, nastę-
puje to na skutek decyzji podjętej już w okresie ochronnym 
i mającej za przyczynę rodzicielstwo pracownika. W takim 
przypadku bowiem powód wypowiedzenia musi dotyczyć 
czasu sprzed zakończenia urlopu. A wypowiedzenie umowy 
o pracę z tego powodu stanowi naruszenie zakazu dyskry-
minacji w zatrudnieniu (art. 113 Kodeksu pracy) oraz zasady 
równego traktowania w zatrudnieniu (art. 183a § 1 Kodeksu 
pracy)8. W takiej sytuacji w przypadku postępowania sądo-
wego na pracodawcy będzie spoczywał ciężar wykazania, 
że rzeczywiste powody wypowiedzenia nie były związane 
z urlopem rodzicielskim pracownika.

8 wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych 
i Spraw Publicznych z dnia 22 maja 2012 roku, sygn. akt II PK 245/11
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Ustawa z dnia 16 czerwca 1974 roku Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320- tj. ze zm)

Art. 177 
§ 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umo-
wy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macie-
rzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uza-
sadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy 
i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związko-
wa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

Art. 1821g 
Do urlopu rodzicielskiego stosuje się odpowiednio przepisy 
art. 45 § 3, art. 47, art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 
pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177, art. 180 § 6-17, art. 1801 § 2, art. 
181, art. 182 zdanie pierwsze i art. 1831 § 1.

Art. 183
§ 2. Do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przepi-
sy art. 45 § 3, art. 47, art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 
pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177, art. 180 § 4-17, art. 1801 § 2 i art. 
181 stosuje się odpowiednio.

Art. 1868 

§ 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umo-
wy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika 
uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o:

1. udzielenie urlopu wychowawczego – do dnia zakoń-
czenia tego urlopu;

2. obniżenie wymiaru czasu pracy – do dnia powrotu do 
nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jed-
nak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, rozwiązanie przez 
pracodawcę umowy jest dopuszczalne tylko w razie ogłosze-
nia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zacho-
dzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez 
wypowiedzenia z winy pracownika.

§ 3. W przypadku złożenia przez pracownika wniosku, o któ-
rym mowa w § 1, wcześniej niż 21 dni przed rozpoczęciem 
korzystania z urlopu wychowawczego albo obniżonego wy-
miaru czasu pracy, zakaz, o którym mowa w § 1, zaczyna obo-
wiązywać na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu 
albo obniżonego wymiaru czasu pracy.

§ 4. W przypadku złożenia przez pracownika wniosku, o któ-
rym mowa w § 1, po dokonaniu czynności zmierzającej do 
rozwiązania umowy o pracę, umowa rozwiązuje się w termi-
nie wynikającym z tej czynności.

Art. 1832 
Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu 
macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyń-
skiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego do 
pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to 
możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed 
rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadają-
cym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za 
pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.

Art. 1864 

Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu 
wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, 
a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym 
z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym sta-
nowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, 
za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę 
przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na sta-
nowisku zajmowanym przed tym urlopem.

Art. 113 
Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia 
lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, nie-
pełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania poli-
tyczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wy-
znanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony 
lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym 
wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna.

Art. 183a 

§ 1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie 
nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków za-
trudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez 
względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, na-
rodowość, przekonania polityczne, przynależność związko-
wą, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, 
zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnie-
nie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
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