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Kayaks, sailboats, yachts – during summer holidays a lot of fans of active recreation spend their time on 
the water. Basic safety principles must be observed though. Steering mechanic water vessels in the state 
of insobriety or drugs is not only dangerous for the passengers. It also constitutes a crime – of the same 
as driving a car under the influence of such substance, sanctioned by prison (up to two years) and a 
possibility to deprive of driving license. In case of kayaks, pedal boats or other floating objects without an 
engines, insobriety constitutes an offence penalized by a fine. Also, let us not forget about the other 
applicable sanction – relevant authorities are entitled to capture our boat and charge us with the cost of 
storing it.  
 
Enjoy your rest! 
 

  
 
Kajaki, żaglówki, jachty – w okresie letnich wakacji nie brak jest amatorów aktywnego wypoczynku na 
wodzie. Należy jednak pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Kierowanie mechanicznymi 
statkami wodnymi pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie tylko naraża na 
niebezpieczeństwo pasażerów, ale także stanowi przestępstwo – tego samego rodzaju, co prowadzenie 
pod wpływem alkoholu samochodu w ruchu lądowym, zagrożone karą do dwóch lat pozbawienia 
wolności, i możliwością pozbawienia uprawnień do kierowania pojazdem. W przypadku kajaków, 
rowerków wodnych czy innych obiektach pływających pozbawianych silnika, stan nietrzeźwości stanowi 
natomiast wykroczenie zagrożone grzywną. Pamiętajmy także o drugiej dotkliwej sankcji, znajdującej 
zastosowanie – odpowiednie służby są uprawnione do zatrzymania naszego statku, i obciążania nas 
kosztami przechowania. 
 
Bezpiecznego wypoczynku! 
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Legal news 
 
Sąd Najwyższy o składkach ubezpieczeniowych członka 
zarządu 

17 czerwca 2015 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę istotną dla 
spółek i ich członków zarządu, a dotyczących zakresu podlegania 
przez nich obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Uchwała 
podjęta została w powiększonym składzie 7 sędziów i nadano jej moc 
zasady prawnej, co oznacza, że dokonana wykładnia wiąże Sąd 
Najwyższy we wszystkich składach orzekających, aż do momentu 
odstąpienia od takiej zasady na drodze odrębnej procedury.  
 
Przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego było zagadnienie 
związane z objęciem ubezpieczeniem społecznych członków 
zarządu spółek, sprawujących swe funkcje na podstawie umów 
cywilnoprawnych, tzw. kontraktów menedżerskich, jeśli jednocześnie 
prowadzą oni pozarolniczą działalność gospodarczą. Zagadnienie 
prawne przedstawione Sądowi Najwyższemu polegało na 
rozstrzygnięciu czy wykonywanie takiego zajęcia powinno zostać 
zakwalifikowane jako taka działalność, czy też jako odrębnie 
klasyfikowana działalność na podstawie umowy o świadczenie usług. 
Różne podstawy objęcia ubezpieczeniem mogą mieć bowiem inne 
skutki na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.  
W omawianej uchwale (sygn. III UZP 2/15) Sąd Najwyższy uznał, że 
zawarcie przez spółkę z członkiem zarządu umowy o zarządzanie, 
powoduje powstanie tytułu ubezpieczenia w rozumieniu prawa 
ubezpieczeń społecznych odrębnego, od wynikającego z samego 
faktu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej przez 
taką osobę.  
 
Z uwagi na powszechność rozwiązania polegającego na zawieraniu 
przez spółki kapitałowe kontaktów menedżerskich, powyższa 
uchwała będzie miała istotne znaczenie praktyczne. Jej pełna ocena 
będzie jednak możliwa dopiero po opublikowaniu przez Sąd 
Najwyższy uzasadnienia rozstrzygnięcia. 
 
Prawo autorskie przed Trybunałem Konstytucyjnym  
 

23/06/2015 roku Trybunał Konstytucyjny wydał ważne orzeczenie 
dotyczące ochrony prawnoautorskiej. W sprawie o sygnaturze SK 
32/14 rozpatrywana była zgodność z Konstytucją przepisu art. 79 
ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  
Kwestionowany przepis przewiduje roszczenie odszkodowawcze 
podmiotu, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, w 
formie ryczałtu. Poza możliwością dochodzenia odszkodowania na 
zasadach ogólnych, uprawniony z tytułu ochrony praw autorskich 
miał prawo żądania,  w razie naruszenia, zapłaty sumy pieniężnej w 
wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy 
naruszenie było zawinione - trzykrotności stosownego 
wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne 
tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z 
utworu.  
Jak wskazał Trybunał, powyższe unormowanie, wprowadzające 
uproszczony sposób dochodzenia odszkodowania, może mieć 
uzasadnienie z uwagi na specyfikę praw autorskich (powszechna 
dostępność utworu, łatwość powielenia) a jednoczesną łatwość 
wkroczenia w monopol prawnoautorski. Jednakże w ocenie 
Trybunału Konstytucyjnego w tym przypadku ustawodawca 
przekroczył granice proporcjonalności i przewidział dla naruszyciela 
zbyt dotkliwą sankcję, sprzeczną z art. 64 ust. 1 i 2 oraz 31. Ust. 3 
Konstytucji. Z tych względów kwestionowany przepis należało uznać 
za niezgodny z Konstytucją.  
 
 
Oczywiście w mocy pozostają pozostałe roszczenia uprawnionego, 
przewidziane w art. 79 ustawy – tzn. możliwość żądania wydania 
uzyskanych korzyści, zaniechania naruszeń oraz usunięcia skutków 
naruszeń. 

 
Supreme Court on insurance premiums of board members 
 

On 17 June 2015, the Supreme Court issued a judgment relevant from 
the perspective of companies and their board members, concerning 
the extent to which these are subject to social insurance cover. The 
judgment was passed by an extended panel of 7 judges and invested 
with the power of legal principle, which means that the interpretation 
is binding on the Supreme Court with respect to all adjudicating 
panels, until it is waived under a separate procedure.  
 
The Supreme Court considered whether to extend the social 
insurance obligation to company board members performing their 
functions under civil law contracts, i.e. management contracts, while, 
at the same time, conducting non-agricultural business activity. The 
legal issue raised before the Supreme Court was to conclude whether 
the exercise of functions under management contracts should be 
classified as non-agricultural business activity or, separately, as 
activity conducted under a contract for the provision of services. This 
is due to the fact that different legal bases for extending insurance 
cover may lead to different effects under the Social Insurance System 
Act.  Regarding the judgment in question (file No III UZP 2/15), the 
Supreme Court has ruled that the conclusion of a management 
agreement between a company and its board member gives rise to 
an insurance entitlement as defined by social insurance law, which is 
recognised as being separate from the entitlement resulting from the 
mere fact that such a person conducts non-agricultural business 
activity.  
 
Due to the fact that it is very common for capital companies to enter 
into management contracts, the above judgment will be of practical 
significance. The full assessment of its effects, however, will only be 
possible after publication by the Supreme Court of justification for its 
decision.  
 
Copyright law before the Constitutional Tribunal  

 
On 23 June 2015, the Constitutional Tribunal issued an important 
decision on copyright protection. In case SK 32/14, the 
constitutionality of Article 79(1)(3)(b) of the Polish Copyright and 
Related Rights Act was under consideration.  
 
The contested provision gives an entity whose copyrights have been 
infringed the right to seek compensation payable as a lump sum. In 
addition to the right to seek compensation in accordance with general 
principles, the person entitled under the law on copyright protection 
has the right, in the event of infringement, to request payment of an 
amount equivalent to two times, and where the infringement is 
culpable – three times, the appropriate remuneration, which, at the 
time of claiming the same, would be payable due to the person entitled 
having consented to the use of the work.  
In the opinion of the Constitutional Tribunal, in the present case, the 
legislator has exceeded the limits of proportionality by imposing an 
excessively severe penalty on the infringer, which is contrary to Article 
64(1) and (2) and Article 31(3) of the Constitution. Although the 
introduction of a lump-sum formula in the calculation of compensation 
claims under the copyright law is permitted, it cannot, however, lead 
to the compensation due and the damage caused being considered 
on a fully independent basis. For these reasons, the contested 
provisions had to be deemed unconstitutional. This means that in the 
event of copyright infringement the person entitled will be able to claim 
compensation in accordance with general principles.  
 
Naturally, the remaining claims of the person entitled provided for in 
Article 79 of the Act – i.e. the right to request the release of obtained 
benefits, to cease infringements and remove the effects of 
infringements – will remain in force. 
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Legal news 
 
Owocne posiedzenie Sejmu  
 

95. sesja Sejmu zakończona 25 czerwca skutkowała uchwaleniem 
szeregu istotnych ustaw – w szczególności ustaw istotnych z 
perspektywy biznesowej.  
Należy zwrócić uwagę na od dawna zapowiadaną nowelizację 
Kodeksu Pracy. Zmiany, także te uzasadnione orzecznictwem 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), dotyczą 
przede wszystkim ograniczenia możliwości zatrudnienia na czas 
określony. Zgodnie ze zmienionymi przepisami, po 33 miesiącach 
zatrudnienia na czas określony, umowa o pracę automatycznie 
przekształcać się będzie w umowę na czas nieokreślony. Podobny 
skutek zaistnieje w razie zawarcia umowy na czas określony w razie, 
gdy strony zawarły już wcześniej trzy takie umowy. Czwarta umowa 
z mocy prawa obowiązywać będzie na czas nieokreślony. W myśl 
stanowiska zaprezentowanego przez TSUE, zmianie uległy też 
zasady regulujące okresy wypowiedzenia. Będą one zależeć nie od 
typu umowy, jak dotychczas, ale wyłącznie od okresu zatrudnienia u 
danego pracodawcy. Nowelizacja zostanie obecnie poddana pod 
obrady Senatu.  
 
Drugą istotną ustawą uchwaloną przez Sejm na tym samym 
posiedzeniu jest ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki 
dostępu do wykonywania niektórych zawodów (tzw. trzecia transza 
deregulacyjna). Ustawa likwiduje pewne wymagania dotychczas 
ograniczające możliwość wykonywania takich zawodów jak makler, 
doradca inwestycyjny, tłumacz przysięgły czy rzecznik patentowy, 
jak również szeregu zawodów związanych z przemysłem górniczym. 
Ustawą zajmie się obecnie Senat.  
 
Sejm uchwalił także ustawę o zmianie ustawy o gospodarce 
nieruchomościami oraz ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy – tzw. 
małą ustawę reprywatyzacyjną. Nowelizacja ma na celu 
wyeliminowanie najpoważniejszych nieprawidłowości, powszechnie 
występujących w procesie odzyskiwania nieruchomości 
wywłaszczonych na mocy dekretu o własności gruntów na obszarze 
m. st. Warszawy z 26 października 1945 (tzw. dekret Bieruta). Nowe 
przepisy przewidują prawo pierwokupu Skarbu Państwa lub m.st. 
Warszawy w przypadku roszczeń odnoszących się do nieruchomości 
wykorzystywanych  na cele publiczne (z zakresu ochrony zdrowia, 
edukacji, kultury itp.). W tych wypadkach wyłączony zostanie zwrot 
nieruchomości w naturze. Byłym właścicielom przysługiwać będzie 
natomiast roszczenie odszkodowawcze lub roszczenie o 
nieruchomość zamienną. W celu ułatwienia realizacji prawa 
pierwokupu przez uprawnione podmiotu, wprowadzony został 
wymóg formy aktu notarialnego dla transakcji dotyczących zbywania 
roszczeń tego rodzaju. Także ta ustawa zostanie obecnie 
przekazana do Senatu, który w ciągu 30 dni będzie miał możliwość 
zaproponowania poprawek do aktu. 
 
Dywidenda a likwidacja spółki o.o.  

18 czerwca 2015 roku Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów podjął 
uchwałę (sygn.. III CZP 31/15), rozstrzygającą zagadnienie prawne 
istotne dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Odpowiedzi 
udzielone przez Sąd Najwyższy dotyczą kwestii związanych z 
dywidendą w tych spółkach. 
Sąd potwierdził, że roszczenie wspólnika spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością o wypłatę dywidendy nie jest roszczeniem o 
świadczenia okresowe, o których mowa w art. 118 Kodeksu 
cywilnego. W konsekwencji oznacza to w szczególności, że 
roszczenie o dywidendę przedawnia się z upływem ogólnego, 10-
letniego okresu. W tym zakresie brak było zgodności poglądów – 
zarówno w doktrynie jak i w orzecznictwie; uchwała Sądu 
Najwyższego prawdopodobnie przyczyni się do wykształcenia się 
bardziej jednolitego stanowiska.  

 
Productive session of the Sejm 
 

95th session of the Sejm [lower house of the Polish parliament], which 
ended on 25 June, led to a number of important laws being adopted – 
in particular those relevant from the business perspective.  
Account must be taken of the long-announced amendments to the 
Labour Code. The amendments, including those justified in the light 
of the case law of the Court of Justice of the European Union (CJEU), 
focus primarily on limiting the possibility of employment for a specified 
period. Under the amended provisions, a fixed-duration employment 
contract, after an employee under the contract has been employed for 
33 months, will be automatically converted into a contract for an 
indefinite period. A similar effect arises in the case of contracts for a 
specified period, if the parties to the contract have already concluded 
three such contracts. The fourth contract will, by operation of law, be 
valid for an indefinite period. In line with the position of the CJEU, the 
rules governing the periods of notice have also been revised to ensure 
that they are conditional only upon the period of employment with the 
employer concerned, rather than, as before, on the type of 
employment contract. The amendment has now been submitted for 
consideration by the Senate.  
The Act amending the laws governing the conditions of access to 
certain professions (i.e. third deregulation tranche) is another 
important law adopted by the Sejm at the same meeting. The law is 
designed to eliminate certain requirements that have previously 
limited the possibility of pursuing the following professions: 
stockbroker, investment advisor, sworn translator or patent attorney, 
as well as a number of professions related to the mining industry. The 
law is now being considered by the Senate.  
 
The Sejm has also passed a law amending the Act on real estate 
management and the Family and Guardianship Code, i.e. small 
restitution law. The amendment aims to eliminate the most serious 
irregularities which frequently occur in the process of recovering the 
real estate expropriated under the decree on land ownership in the 
Capital City of Warsaw of 26 October 1945 (known as the Bierut 
Decree). The new provisions provide for the right of first refusal to be 
enjoyed by the State Treasury or the Capital City of Warsaw in the 
case of claims relating to the real estate used for public purposes (in 
the field of healthcare, education, culture, etc.). In these cases, the 
possibility of restitution in kind is excluded. The former real estate 
owners will be entitled to a claim for damages or replacement real 
estate. In order to facilitate the exercise of the right of first refusal by 
the entity entitled, a notarial deed form requirement has been 
introduced for transactions involving the disposal of such claims. This 
draft law will also be submitted to the Senate, which may propose 
amendments thereto within 30 days. 
 
 
 
Dividend in the context of liquidation of limited liability 
companies  

On 18 June 2015, the Supreme Court, composed of three judges, 
issued a judgment (file No III CZP 31/15) on the legal issue relevant 
for limited liability companies. In this judgment, the Supreme Court 
addressed the issues related to dividend procedures at such 
companies. The Court confirmed that a claim for payment of dividend 
made by a partner in a limited liability company is not a claim for 
periodic benefits as referred to in Article 118 of the Polish Civil Code. 
This means in particular that the claim for dividend may not be brought 
after the end of a 10-year period.  
 
In general, divergent views had been expressed on this case – both 
in terms of doctrine and case law; the judgment of the Supreme Court 
is likely to contribute to the development of a more unified position 
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Zmiany w ustawie o udostępnianiu 
informacji gospodarczych 
 

W połowie czerwca w Radzie Ministrów 
złożono projekt ustawy nowelizującej ustawę 
o udostępnianiu informacji gospodarczych i 
wymianie danych gospodarczych. 
Propozycje Ministerstwa Gospodarki dotyczą 
w szczególności takich kwestii jak ułatwieniu 
dostępu do pełnej informacji gospodarczej i 
zmniejszeniu kosztów pozyskiwania takiej 
informacji, jak również wprowadzeniu 
instrumentów służących ochronie dłużnika 
przed niesłusznym wpisem do rejestru biura 
informacji gospodarczej (BIG). 
 
 
Projekt ustawy przewiduje, że wniosek o 
informacje z BIG będzie mógł zawierać 
żądanie udostępnienia informacji 
przechowywanych w innym biurze informacji 
gospodarczej. Wniosek będzie musiał 
wówczas zawierać wskazanie biura, z 
którego informacji wnioskodawca żąda, jak 
również wskazanie firmy i numeru 
identyfikacji podatkowej podmiotu, którego 
wniosek dotyczy. W takim wypadku biura 
będą zobowiązane wzajemnie przekazywać 
sobie żądane informacje, a dane 
wnioskodawcy nie będą im ujawniane.  
Jednocześnie planuje się ograniczenie opłat 
od wniosków – do poziomu maksymalnie 30 
zł za informacje pochodzące z jednego biura 
informacji gospodarczej.  
Powszechnym problemem, występującym na 
gruncie obecnie obowiązujących przepisów, 
jest dokonywanie wpisów niezgodnych z 
rzeczywistym stanem faktycznym, bez 
żadnej merytorycznej weryfikacji wniosku 
wierzyciela.  
 
Nowelizacja przewiduje, by wierzyciel, 
mający zamiar złożenia wniosku o wpis 
dłużnika do BIG, zawierał w wezwaniu do 
zapłaty informację o możliwości wniesienia 
przez dłużnika sprzeciwu. Sprzeciw powinien 
być skierowany do wierzyciela w terminie 21 
dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. 
W razie braku uznania sprzeciwu przez 
Wierzyciela, będzie on przekazywany do 
biura, wraz z załączonymi do niego 
dokumentami. Biuro po rozpatrzeniu 
sprzeciwu będzie mogło udostępnić dane 
dłużnika, wraz z informacją o wniesieniu 
sprzeciwu, nie przyjmować informacji 
Wierzyciela przy uznaniu zasadności 
sprzeciwu – lub też zawiesić postępowanie 
do czasu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy 
stronami przez właściwy organ. 
 

 
Amendments to the Act on disclosure of 
business information 
 

In mid-June, the Council of Ministers 
received a draft law amending the Act on 
disclosure of business information and 
exchange of economic data. The proposed 
amendments concerned in particular issues 
such as facilitating access to full economic 
information and reducing the cost of 
obtaining such information, as well as 
introducing instruments designed to protect 
the debtor against the possibility of an 
incorrect entry being made in the register of 
the Office for Economic Information (Biuro 
Informacji Gospodarczej, BIG). 
 
The draft law provides that a request for 
information from the BIG register may contain 
a request for disclosure of information kept at 
another office for economic information. In 
such a case, the request for information will 
need to contain an indication of the office 
from which the applicant seeks to obtain 
information along with an indication of the 
company and tax identification number of the 
entity to which the request relates. Then the 
offices will be required to provide one another 
with the requested information, without the 
applicant data being disclosed to them.  At 
the same time, it is planned to reduce 
information request fees so that they do not 
exceed PLN 30 per information from one 
office for economic information.  
The practice of making entries in the register 
which are inconsistent with the actual facts, 
without there being any substantive 
verification of a creditor’s application, is the 
commonly occurring problem under the 
current legislation.  
 
The amendment provides that the creditor 
who intends to submit an application for a 
debtor’s entry in the BIG register, should 
include, in a request for payment, information 
on the debtor’s right to lodge an objection. 
The objection should be forwarded to the 
creditor within 21 days of receipt of the 
request for payment. Where the objection is 
rejected by the Creditor, it is forwarded to the 
office, along with supporting documents. 
After considering the objection, the office will 
have the right to publish information on the 
debtor, along with information that the 
objection has been lodged, refuse to accept 
the Creditor’s information, while recognising 
the merits of the objection, or likewise 
suspend the proceedings until the dispute 
between the parties is resolved by a 
competent authority.  
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Proszę kierować do nas pytania dotyczące 

zagadnień poruszonych w tym wydaniu. 

Please do not hesitate to ask us questions 

related to matters raised in this issue.  
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What is ECOVIS? 
 
 
 

● 18th largest professional network in 
the world by combined fee income 
● 262 offices in 50 countries 
worldwide 
● more than 4,600 in staff 
● 657 USP incl. US cooperation 
partner 
● 359,7,7 USD Million – the combined 
fee income of independent member 
firms, a 28 % year-on- year increase. 

 
Czym jest ECOVIS? 
 
 
 

● 18.co do wielkości sieć doradcza 
na świecie według wartości obrotu 
● 262 biura w 50 krajach na całym 
świecie 
● ponad 4,600 pracowników 
● 657 partnerów włącznie ze 
stowarzyszonymi wspólnikami 
amerykańskimi 
● 359,7 milionów USD – łączna 
wartość obrotu firm tworzących sieć, 
oraz 28 %wzrost w stosunku do 
poprzedniego roku. 

 
 
 
 
ECOVIS International tax advisors accountants auditors lawyers 
in: 

 
Argentina, Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Brazil, China, 
Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, 
France, Germany, Great Britain, Greece, Hong Kong, Hungary, India, 
Indonesia, Republic of Ireland, Italy, Israel, Japan, Republic of Korea, 
Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Republic of 
Macedonia, Malaysia, Malta, Mexico, Netherlands, New Zealand, 
Norway, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Serbia, 
Singapore, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, 
Switzerland, Taiwan, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates, 
Uruguay, USA (associated partners) and Vietnam 

 
 
 
 
ECOVIS International doradcy podatkowi księgowi audytorzy 
prawnicy w: 

 
 Argentynie, Australii, Austrii, Belgii, w Bułgarii, Brazylii, Chinach, 
Chorwacji, na Cyprze, w Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, 
Grecji, Hiszpanii, Holandii, Hong Kongu, Indiach, Indonezji, Irlandii, 
Izraelu, Japonii, Katarze, Korei Płd, Liechtensteinie, na Litwie, w 
Luksemburgu, na Łotwie, w Macedonii, Malezji, na Malcie, w 
Meksyku, Niemczech, Norwegii, Nowej Zelandii, Polsce, Portugalii, 
Rosji, Rumunii, Serbii, Singapurze, na Słowacji, w Słowenii, 
Szwajcarii, Szwecji, na Tajwanie, w Tunezji, Turcji, na Ukrainie, w 
Urugwaju, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, USA (zrzeszone 
firmy), na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii, Wietnamie oraz we 
Włoszech 
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