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Słowem wstępu…
Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce "Czarną Księgę e-Commerce Polska. Bariery prawne w
legislacji krajowej z punktu widzenia gospodarki cyfrowej". Publikacja zawiera identyfikacje barier prawnych, jakie
zauważyli Członkowie oraz Parnerzy e-Izby – praktycy i profesjonaliści z branży e-commerce. Pierwsze wydanie
Czarnej Księgi obejmuje zgłoszone w 20 ustawach oraz 2 rozporządzeniach bariery utrudniające
przedsiębiorcom rozwój gospodarki cyfrowej. Dodatkowo eksperci prawni w Almanachu eksperckim opisali
wybrane zagadnienia zidentyfikowane w powyższych dokumentach polskiego porządku prawnego.
Sektory gospodarki cyfrowej, w ujęciu ekonomicznym, napotykają liczne bariery rozwoju cyfrowego i
innowacyjnego, z których jedną z największych są skomplikowane regulacje prawne, niekiedy ze sobą
sprzeczne. Przedsiębiorstwa MSP stanowią fundament polskiej gospodarki. Jasne i użyteczne przepisy prawa
powinny być priorytetem Państwa Polskiego, aby umożlwiać im dynamiczny rozwój oraz budowanie przewagi
konkurencyjnej i silnej pozycji na rynku zwłaszcza w obliczu mocnej ekspansji globalnych korporacji. Dlatego
istotną cechą dobrze zarządzanej i wysoko pozycjonowanej polskiej gospodarki w świecie międzynarodowych
uzależnień, szczególnie w ujęciu postępujących procesów digitalizacji oraz globalnej konkurencji ‘kontynentalnej’
państw - jest istnienie transparentnych reguł, które dla mikro-, małych- i średnich przedsiębiorców będą
usystematyzowane, użyteczne i wspierające w coraz szybszej ekspansji zarówno krajowej - jak i
międzynarodowej.
Ważnym skutkiem istnienia barier prawnych jest fakt, że mikro- i małe- przedsiębiorstwa czują się wciąż
dyskryminowane. W efekcie optymalizacji podatkowej decydują się na przerejestrowywanie działalności do
innych państ członkowskich Unii Europejskiej. Tymczasem ostatnie badania pokazują, że ponad 60% firm w
Polsce nie jest nastawiona na rozwój międzynarodowy – nie planuje ekspansji eksportowej swoich produktów i
usług. Tylko 3% firm postrzega się za ekspertów w zakresie eksportu. Brak odpowiedniej kapitalizacji oraz niskie
wskaźniki rentowności sprzedaży powodują, że mikro i małe przedsiębiorstwa nie mogą sobie pozwolić na to, aby
posiadać profesjonalną obsługę prawną, co przekłada się wprost także na wysokie koszty zarządzania, których
głównym źródłem jest nakład czasu i środków finansowych. W niektórych, bardzo skrajnych, przypadkach
skomplikowany, sztywny i rygorystyczny porządek prawny w Polsce jest podstawą upadłości lub zaprzestania
działalności gospodarczej. Tym bardziej jest to istotne z punktu rozwoju Gospodarki 4.0 oraz przyjętych strategii i
kierunków legislacyjnych przez Unię Europejską. Jednym z najważniejszych celów tej polityki jest zniesienie
wszelkich barier na terenie całej, jednolitej cyfrowo, gospodarki Unii Europejskiej.
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Pierwsze bariery w prawie polskim istotne z punktu widzenia gospodarki cyfrowej zgłosiły firmy
członkowskie i partnerzy Izby Gospodarki Elektronicznej (dalej: e-Izby): Autenti Sp. z o.o., In Post S.A. oraz
Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności. Artykuły zostały przygotowane przez ekspertów e-Izby,
doświadczonych praktyków prawa oraz praktyków biznesu: Maję Mróz i Marcina Mroza z kancelarii Chabasiewicz
Kowalska i Partnerzy, Natalię Zawadzką i Witolda Chomiczewskiego z kancelarii Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria
Radców Prawnych sp. k. oraz Sławomira Cieślińskiego z firmy Medien Service.
Zapraszamy również Państwa do wspólnego tworzenia i rozwijania polskiej branży e-commerce. e-Izba
reprezentuje i wspiera interesy firm związanych z rynkiem gospodarki elektronicznej w Polsce, ze szczególnym
uwzględnieniem firm zrzeszonych.
Misją e-Izby jest rozwój polskiej branży e-commerce poprzez współpracę, wymianę know-how, działania
legislacyjne oraz silną i efektywną reprezentację wspólnych interesów w dialogu z instytucjami polskiej
administracji rządowej, Unii Europejskiej oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i na świecie. Główne cele eIzby to:


reprezentowanie i wspieranie interesów gospodarczych firm związanych z rynkiem gospodarki
elektronicznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem firm zrzeszonych w e-Izbie,



rozwój gospodarki w różnych jej branżach w kraju i Europie dzięki wykorzystaniu innowacji
technologicznych, informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), w tym sieci Internet oraz sprzętu i
oprogramowania oraz ich praktycznych zastosowań w prowadzeniu działalności gospodarczej,
wspieranie przedsiębiorców (zwłaszcza małych i średnich) poprzez dostarczanie wiedzy (know-how)
oraz rozwiązań technologicznych,



wspieranie społeczeństwa w korzystaniu z rozwiązań cyfrowych.

Wierzymy, że mając podobne potrzeby w zakresie aktywności, takich jak regulacje prawne, badania trendów,
wypracowywanie standardów rynkowych czy działania edukacyjne w kontekście rzeczywistych wyzwań branży,
możemy wspólnymi siłami rozwijać branżę gospodarki elektronicznej.
Z poważaniem,
Łukasz Kiczma
Członek Zarządu
Izby Gospodarki Elektronicznej
Warszawa, 2016-05-17
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1.1
Lp.

1.

Bariery prawne wymagające nowelizacji

AKT PRAWNY

NR
PRZEPI
SU

TREŚĆ PRZEPISU

PROBLEM PRAWNY

Ustawa z dnia 30
maja 2014 r. o
prawach
konsumenta (Dz. U.
z 2014 r. poz. 827,
z późn. zm.)

SUGESTIA ROZWIĄZANIA

Art. 6

Do umowy, na mocy której
przedsiębiorca jest
zobowiązany do przeniesienia
własności rzeczy i wykonania
usługi, stosuje się przepisy
dotyczące umów
zobowiązujących do
przeniesienia własności.

Lakoniczny przepis ma kolosalne skutki dla usługodawców,
którzy niejako przy okazji świadczenia usługi dokonują
sprzedaży towaru. Automatyczne zastosowanie przepisów o
uprawnieniach konsumenta i obowiązkach przedsiębiorcy
dot. sprzedaży do umów o świadczenie usług, w
szczególności w odniesieniu do prawa odstąpienia od
umowy, nie ma uzasadnienia i jest w oczywisty sposób
niesprawiedliwe i szkodliwe dla przedsiębiorców.
Ustawodawca europejski i polski dostrzegał różnicę między
umowami sprzedaży i umowami o świadczenie usług,
wprowadzając szereg regulacji specyficznych dla usług. Art.
6 niweczy te wynikające z racjonalnych przesłanek różnice w
regulacjach.

Przepis powinien znajdować zastosowanie
jedynie do sytuacji, gdy usługa jest tylko
świadczeniem ubocznym, dodatkowym, obok
dostawy towaru.

Art. 12 ust.
1

Najpóźniej w chwili wyrażenia
przez konsumenta woli
związania się umową na
odległość lub poza lokalem
przedsiębiorstwa
przedsiębiorca ma obowiązek
poinformować konsumenta w
sposób jasny i zrozumiały o:
(…)

Przepis wprowadza bardzo rozbudowany katalog
szczegółowych informacji, które muszą zostać przekazane
konsumentowi przez przedsiębiorcę w przypadku zawierania
umowy na odległość. Dodatkowe obowiązki informacyjne
nałożone zostały na przedsiębiorców również na gruncie
innych przepisów ustawy o prawach konsumenta (np. art. 17
ustawy) , a także odrębnych aktów prawnych (m.in. art. 6
ust 4 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom
rynkowym; art. 66(1) kodeksu cywilnego, art. 5 i nn. ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną; art. 21 ustawy o
swobodzie działalności gospodarczej). Zebrane w wielu
oddzielnych regulacjach obowiązki nie tworzą przy tym
spójnego katalogu - w pewnym zakresie regulacje te się
wzajemnie pokrywają lub nawet są w stosunku do siebie
sprzeczne.

Uproszczenie oraz uspójnienie obowiązków
informacyjnych przewidzianych w różnych
regulacjach prawnych oraz dostosowanie
wymogów w tym zakresie do określonych
rozwiązań technologicznych stosowanych w
ramach e-handlu (w szczególności w zakresie
szeroko rozumianych rozwiązań mobilnych).

ZGŁASZAJĄCY

Realizacja ww. wymogów w tak szerokim zakresie sprawia
przedsiębiorcom liczne trudności i ogranicza swobodne
funkcjonowanie obrotu elektronicznego (realizacja
obowiązku polegającego na przekazywaniu konsumentowi
szeregu szczegółowych informacji jest szczególnie uciążliwa
w przypadku rozwiązań mobilnych). Objęcie obowiązkiem
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informacyjnym zbyt szerokiego zakresu wiadomości może
również w sposób negatywny wpływać na sytuację
konsumentów (w związku z koniecznością uważnego
przeczytania i przyswojenia zbyt długich i szczegółowych
klauzul - tzw. information overkill).
Art. 39

Najpóźniej w chwili wyrażenia
przez konsumenta woli
związania się umową
przedsiębiorca jest
obowiązany poinformować
konsumenta w sposób jasny i
zrozumiały, wskazujący na
zamiar zawarcia umowy i
odpowiadający rodzajowi
użytego środka
porozumiewania się na
odległość o: (…)

Przepis wprowadza rozbudowany katalog obowiązków
informacyjnych w zakresie sprzedaży usług finansowych na
odległość. Katalog ten jest dodatkowo rozszerzany poprzez
wprowadzanie do odrębnych przepisów sektorowych (np.
ubezpieczeniowych, bankowych itp.) kolejnych wymogów, co
w istotny sposób utrudnia - lub w pewnych przypadkach
nawet faktycznie uniemożliwia - świadczenie tego rodzaju
działalności przez przedsiębiorców (np. w ramach sprzedaży
ubezpieczeń w kanale direct, w tym z wykorzystaniem
telefonu). Jako przykład wskazać można art. 13 ust. 1 pkt 1
ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, który nakłada na
agenta ubezpieczeniowego obowiązek okazania klientowi
przy pierwszej czynności należącej do zakresu działalności
agencyjnej dokumentu pełnomocnictwa (co de facto
wyklucza możliwość nawiązywania kontaktu przez agenta za
pośrednictwem np. telefonu).

Uproszczenie przepisów wprowadzających
obowiązki (w tym informacyjne) dla
przedsiębiorców z sektora usług finansowych.
Modyfikacja obowiązujących przepisów
sektorowych w zakresie ograniczającym
faktyczne świadczenie usług finansowych na
odległość.

Art. 2 pkt 4

4) trwały nośnik - materiał lub
narzędzie umożliwiające
konsumentowi lub
przedsiębiorcy
przechowywanie informacji
kierowanych osobiście do
niego, w sposób
umożliwiający dostęp do
informacji w przyszłości przez
czas odpowiedni do celów,
jakim te informacje służą, i
które pozwalają na
odtworzenie
przechowywanych informacji
w niezmienionej postaci

Ustawa o prawach konsumenta w wielu miejscach wymaga
od przedsiębiorcy przekazywania konsumentowi informacji
na trwałym nośniku. W świetle ustawowej definicji budzi
jednak pewne wątpliwości, co dokładnie należy rozumieć
pod pojęciem trwałego nośnika. Przykładowo, nie jest jasne,
czy pliki w formacie .PDF przesyłane za pośrednictwem
poczty elektronicznej w formie załącznika (rozwiązanie takie
jest w praktyce bardzo często wykorzystywaną formą
realizacji obowiązków informacyjnych) mogą stanowić taki
nośnik. W efekcie, rodzi pewne wątpliwości przesyłanie
wymaganych informacji w wiadomości e-mail, jeżeli ich treść
nie jest dostępna bezpośrednio (takie rozwiązanie jest
akceptowane, ponieważ, mimo że sama poczta elektroniczna
nie jest trwałym nośnikiem, to charakter taki ma np. serwer
lub dysk twardy odbiorcy, na którym utrwalana jest poczta) i
wymaga dodatkowych działań po stronie konsumenta (tj.
ściągnięcia i odtworzenia pliku przesłanego w załączeniu do
wiadomości).

Odpowiednie uzupełnienie / doprecyzowanie
ustawowej definicji.
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Art. 17 ust.
2-4

Przedsiębiorca zapewnia, aby
konsument w momencie
składania zamówienia
wyraźnie potwierdził, że wie,
że zamówienie pociąga za
sobą obowiązek zapłaty.
Jeżeli do złożenia zamówienia
używa się przycisku lub
podobnej funkcji, muszą być
one oznaczone w łatwo
czytelny sposób słowami
"zamówienie z obowiązkiem
zapłaty" lub innego
równoważnego
jednoznacznego
sformułowania.

Ustawowa regulacja w tym zakresie jest nieprecyzyjna, co
powodować może trudności w realizacji nałożonego
obowiązku. Po pierwsze, wątpliwości może budzić opis
przycisku (nie jest jasne, co należy rozumieć przez inne
równoważne jednoznaczne sformułowanie). Po drugie,
ustawa nie nakłada obowiązku używania przycisku lub
podobnej funkcji do złożenia zamówienia - przy czym brak w
przepisie wskazówek, w jaki sposób powinna być
ukształtowana procedura (w przypadku stosowania innej
metody), aby cel regulacji został spełniony. Po trzecie,
obecne brzmienie przepisu prowadzi do wniosku, że nawet
jeżeli konsument oświadczy, iż wie, że zamówienie pociąga
za sobą obowiązek zapłaty, jednak dokona tego poza
systemem składania zamówień, umowa nie będzie zawarta tak daleko idące konsekwencje wynikają z brzmienia ust. 4.

Doprecyzowanie przepisów ustawy,
pozwalające na jednoznaczną ocenę, czy
wdrażane przez przedsiębiorców rozwiązania
techniczne są zgodne z przepisami ustawy (a
tym samym nie stanowią podstawy do
kwestionowania wiążącego charakteru umów
zawieranych za pośrednictwem e-sklepu).

Przepis, nawet po ostatniej nowelizacji, pozostawia
wątpliwości czy przesyłanie informacji handlowych do osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (relacje
B2B) wymaga zgody takiej osoby.

Uzgodnienie art. 10 z pierwowzorem unijnym.

Zaznaczony fragment art. 16 ust. 1 i art. 17 są w literaturze
interpretowane w taki sposób, że jeżeli dane osobowe są
zbierane w ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną,
wówczas można je przetwarzać tylko w sytuacjach
wskazanych w ustawie o świadczeniu usług drogą
elektroniczną. Co ma wyłączać zastosowanie
art. 23
ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. W
konsekwencji, możliwość wykorzystania danych osobowych
w celach marketingowych jest dużo węższa i wymaga
zawsze zgody. Nie można bowiem powołać się na
uzasadniony cel administratora danych, który jest

Dodanie w art. 16 ust. 1 wskazania, że nie
wyłącza on zastosowania art. 23 ust. 1 ustawy
o ochronie danych osobowych.

Jeżeli przedsiębiorca nie
spełnia wymagań określonych
w ust. 2 lub 3, umowa nie
zostaje zawarta.
2.

Ustawa z dnia 18
lipca 2002 r. o
świadczeniu usług
drogą elektroniczną
(Dz. U. 2013 poz.
1422)

Art. 10 ust.
1

Zakazane jest przesyłanie
niezamówionej informacji
handlowej skierowanej do
oznaczonego odbiorcy
będącego osobą fizyczną za
pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w
szczególności poczty
elektronicznej.

Art. 16 ust.
1

Do przetwarzania danych
osobowych w rozumieniu
ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926, z późn.
zm.), w związku ze
świadczeniem usług drogą
elektroniczną, stosuje się
przepisy tej ustawy, o ile
przepisy niniejszego rozdziału
nie stanowią inaczej.
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przewidziany w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie
danych osobowych.

Uchylenie art. 17.

Usługodawca wyróżnia i
oznacza te spośród danych, o
których mowa w ust. 2, jako
dane, których podanie jest
niezbędne do świadczenia
usługi drogą elektroniczną
zgodnie z art. 22 ust. 1.

Przepis ten odwołuje się, z bliżej niewiadomych powodów,
do art. 22 ust. 1 ustawy. Dodatkowo błędnie i
niekonsekwentnie ogranicza obowiązek oznaczania wyłącznie
tych danych, o których mowa w art. 18 ust. 2 (tj. już nie
dane wskazane w art. 18 ust. 1).

Pozostałe przepisy powinny zostać uchylone, a
cały rozdział 4 ustawy istotnie
przeredagowany.

Art. 18 ust.
5

Usługodawca może
przetwarzać następujące dane
charakteryzujące sposób
korzystania przez usługobiorcę
z usługi świadczonej drogą
elektroniczną (dane
eksploatacyjne): 1)
oznaczenia identyfikujące
usługobiorcę (…)

Przepis ten określa zamknięty katalog danych
eksploatacyjnych, wobec otwartego katalogu tzw. danych
stałych (art. 18 ust. 1 i 2), co uniemożliwia dostosowanie
zakresu danych eksploatacyjnych do zmieniającego się
zakresu danych stałych.

Art. 18 ust.
6

Usługodawca udziela
informacji o danych, o których
mowa w ust. 1-5, organom
państwa na potrzeby
prowadzonych przez nie
postępowań.

Art. 18 ust. 6, w sposób wąski interpretowany w
orzecznictwie sądowo-administracyjnym (jako umożliwiający
ujawnienie danych wyłącznie podmiotom publicznym),
utrudnia dochodzenie praw przez podmioty prywatne.

Art. 19 ust.
5

Usługodawca nie może
zestawiać danych osobowych
usługobiorcy z przybranym
przez niego pseudonimem.

Przepis ograniczający prowadzenie działalności online,
pozbawiony większego uzasadnienia.

Art. 20 ust.
1 pkt 3

Usługodawca, który
przetwarza dane osobowe
usługobiorcy, jest obowiązany
zapewnić usługobiorcy dostęp
do aktualnej informacji o (…)
podmiocie, któremu powierza

Przepis pozbawiony większego uzasadnienia, w praktyce nie
realizowany, bez negatywnych konsekwencji.

Art. 17

Dane osobowe usługobiorcy
mogą być przetwarzane przez
usługodawcę w celu i zakresie
określonym w niniejszej
ustawie.

Art. 18 ust.
3
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zakresie i zamierzonym
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3.

Ustawa z dnia 4
lutego 1994 r. o
prawie autorskim i
prawach
pokrewnych (t.j.
Dz.U. 2006, Nr 90,
poz. 631, z późn.
zm.)

Art. 53

Umowa o przeniesienie

autorskich praw majątkowych
wymaga zachowania formy
pisemnej pod rygorem
nieważności.

Forma pisemna jest na gruncie art. 53 pr. aut. rozumiana tak
samo, jak w świetle art. 78 § 1 k.c. (zasadniczo wymaga
zatem utrwalenia oświadczeń woli stron z wykorzystaniem
pisma i opatrzenia zawierającego te oświadczenia
dokumentu własnoręcznym podpisem). Jednakże prawo
autorskie nie wprowadza żadnych odrębności w stosunku do
rozumienia wymogu formy pisemnej w prawie cywilnym, a
także konsekwencji jej zastrzeżenia. Dopuszczalne jest więc
„zastąpienie” formy pisemnej złożeniem oświadczenia woli w
postaci elektronicznej opatrzonego bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu (art. 78 § 2 k.c.).

brak

Nie wydaje się zatem konieczna modyfikacja treści przepisu
lub jego usunięcie w całości. Można bowiem przyjąć, że w
świetle obecnej regulacji istnieje możliwość zawierania tego
typu umów bez konieczności przesyłania dokumentów w
postaci papierowej pomiędzy stronami umowy (co mogłoby
prowadzić do wydłużania procesu kontraktowania). Wydaje
się więc, że przepis w obecnym kształcie nie stwarza
znaczących barier dla obrotu elektronicznego. Natomiast
mniejsza formalizacja procesu (np. zniesienie wymogu
zawierania bezpiecznego podpisu elektronicznego i
umożliwienie zawierania umów drogą mailową) mogłaby
obniżyć poziom bezpieczeństwa obrotu prawnego i rodzić
ryzyka prawne dla stron umowy. Przeniesienie
szczegółowych rozwiązań z kodeksu cywilnego do prawa
autorskiego również wydaje się rozwiązaniem zbędnym.
Wskazany przepis powoduje, że umowy o przeniesienie
autorskich praw majątkowych zawarte w drodze np.
mailowej są nieważne. Jest to często istotna bariera w
handlu elektronicznym, gdyż zawarcie umowy w formie
pisemnej często spowalnia proces biznesowy.

Uchylenie wskazanego przepisu.

Dodatkowo, forma pisemna nie jest optymalna dla potrzeb
handlu elektronicznego. W praktyce powoduje to często, że
zwłaszcza mali przedsiębiorcy zawierają umowy
przeniesienia autorskich praw majątkowych mailowo i nie
mają świadomości nieważności takich porozumień.
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Art. 67 ust.
5

Umowa licencyjna wyłączna
wymaga zachowania formy
pisemnej pod rygorem
nieważności.

Forma pisemna jest na gruncie art. 53 pr. aut. rozumiana tak
samo, jak w świetle art. 78 § 1 k.c. (zasadniczo wymaga
zatem utrwalenia oświadczeń woli stron z wykorzystaniem
pisma i opatrzenia zawierającego te oświadczenia
dokumentu własnoręcznym podpisem). Jednakże prawo
autorskie nie wprowadza żadnych odrębności w stosunku do
rozumienia wymogu formy pisemnej w prawie cywilnym, a
także konsekwencji jej zastrzeżenia. Dopuszczalne jest więc
„zastąpienie” formy pisemnej złożeniem oświadczenia woli w
postaci elektronicznej opatrzonego bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu (art. 78 § 2 k.c.).

brak

Nie wydaje się zatem konieczna modyfikacja treści przepisu
lub jego usunięcie w całości. Można bowiem przyjąć, że w
świetle obecnej regulacji istnieje możliwość zawierania tego
typu umów bez konieczności przesyłania dokumentów w
postaci papierowej pomiędzy stronami umowy (co mogłoby
prowadzić do wydłużania procesu kontraktowania). Wydaje
się więc, że przepis w obecnym kształcie nie stwarza
znaczących barier dla obrotu elektronicznego. Natomiast
mniejsza formalizacja procesu (np. zniesienie wymogu
zawierania bezpiecznego podpisu elektronicznego i
umożliwienie zawierania umów drogą mailową) mogłaby
obniżyć poziom bezpieczeństwa obrotu prawnego i rodzić
ryzyka prawne dla stron umowy. Przeniesienie
szczegółowych rozwiązań z kodeksu cywilnego do prawa
autorskiego również wydaje się rozwiązaniem zbędnym.
Wskazany przepis powoduje, że umowy o przeniesienie
autorskich praw majątkowych zawarte w drodze np.
mailowej są nieważne. Jest to często istotna bariera w
handlu elektronicznym, gdyż zawarcie umowy w formie
pisemnej często spowalnia proces biznesowy.

Uchylenie wskazanego przepisu.

Dodatkowo, forma pisemna nie jest optymalna dla potrzeb
handlu elektronicznego. W praktyce powoduje to często, że
zwłaszcza mali przedsiębiorcy zawierają umowy
przeniesienia autorskich praw majątkowych mailowo i nie
mają świadomości nieważności takich porozumień.
Art. 68 ust.
2

Licencję udzieloną na okres
dłuższy niż pięć lat uważa się,
po upływie tego terminu, za
udzieloną na czas

Przepis uniemożliwiający zawarcie umowy, która w sposób
trwały zapewni możliwość korzystania z utworu w okresie
dłuższym niż 5 lat. Zupełnie nieprzystający do rzeczywistości,
a w szczególności do potrzeb rynku w zakresie programów

Przepis należy wykreślić z ustawy. Jeżeli
istnieje jakieś ratio legis dla tego rodzaju
regulacji, termin powinien zostać wydłużony co
najmniej dwukrotnie.
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4.

Ustawa z dnia 29
sierpnia 1997 r. o
ochronie danych
osobowych (Dz.U.
2014 poz. 1182, z
późn. zm.)

nieoznaczony

komputerowych i utworów audiowizualnych. Regulacja
ogranicza swobodę umów w sposób nieuzasadniony i
szkodliwy dla wszystkich uczestników rynku.

Art. 31 ust.
1

Administrator danych może
powierzyć innemu
podmiotowi, w drodze umowy
zawartej na piśmie,
przetwarzanie danych.

Forma pisemna - istotne spowolnienie i bariera w handlu
elektronicznym, nieadekwatne do charakteru działalności.

Rezygnacja z formy pisemnej, dostosowanie do
pierwowzoru unijnego.

Art. 27 ust.
2 pkt 1

Przetwarzanie danych, o
których mowa w ust. 1 [tzw.
danych wrażliwych], jest
jednak dopuszczalne, jeżeli

Przy sprzedaży przez Internet należy zwrócić uwagę na
charakter wszelkich płatności wpływających przed
wystawieniem faktury czy wydaniem towaru. Jeśli podatnik
otrzyma zaliczkę na poczet zamówienia, które będzie
realizowane w następnych okresach rozliczeniowych,
przychód podatkowy na moment otrzymania płatności nie
wystąpi. Natomiast uregulowanie należności będące
warunkiem realizacji zamówienia stanowi przychód
podlegający opodatkowaniu. W praktyce, powyższe może
prowadzić do pomyłek i nieprawidłowego rozpoznawania
momentu powstania przychodów. Podatnik może wprawdzie
stosować uproszczenie w postaci rozpoznawania wszelkich
wpłat na poczet dostaw towarów jako przychód podatkowy,
jednakże dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy sprzedaż jest

Rozszerzenie dyspozycji przepisu art. 12 ust.
3g również o możliwość (opcję) rozpoznawania
zaliczek jako przychód przez przedsiębiorców
nie prowadzących sprzedaży rejestrowanej na
kasie fiskalnej.

(…) osoba, której dane
dotyczą, wyrazi na to zgodę
na piśmie, chyba że chodzi o
usunięcie dotyczących jej
danych.

5.

Ustawa z dnia 15
lutego 1992 r. o
podatku
dochodowym od
osób prawnych (t.j.
Dz.U. z 2014 r. poz.
851, z późn. zm.)

Art. 47 ust.
3 pkt 1

Administrator danych może
jednak przekazać dane
osobowe do państwa
trzeciego, jeżeli (…) osoba,
której dane dotyczą, udzieliła
na to zgody na piśmie.

Art. 12 ust.
3a w pow.
z ust. 3g

3a. Za datę powstania
przychodu, o którym mowa w
ust. 3, uważa się, z
zastrzeżeniem ust. 3c-3g,
dzień wydania rzeczy, zbycia
prawa majątkowego lub
wykonania usługi, albo
częściowego wykonania
usługi, nie później niż dzień:
1) wystawienia faktury albo
2) uregulowania należności.
3g. W przypadku pobrania
wpłat na poczet dostaw
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Art. 15 ust.
1

towarów i usług, które
zostaną wykonane w
następnych okresach
sprawozdawczych,
podlegających zarejestrowaniu
przy zastosowaniu kasy
rejestrującej zgodnie z
przepisami ustawy o podatku
od towarów i usług, za datę
powstania przychodu uznaje
się dzień pobrania wpłaty,
jeżeli podatnicy w terminie do
20. dnia pierwszego miesiąca
roku podatkowego, a w
przypadku podatników
rozpoczynających
ewidencjonowanie obrotów
przy zastosowaniu kasy
rejestrującej - w terminie do
20. dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w
którym rozpoczęli
ewidencjonowanie obrotów
przy zastosowaniu kasy
rejestrującej, zawiadomią
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego o wyborze tego
sposobu ustalania daty
powstania przychodu.

rejestrowana na kasie fiskalnej.

Kosztami uzyskania
przychodów są koszty
poniesione w celu osiągnięcia
przychodów lub zachowania
albo zabezpieczenia źródła
przychodów, z wyjątkiem
kosztów wymienionych w art.
16 ust. 1. Koszty poniesione w
walutach obcych przelicza się
na złote według kursu
średniego ogłaszanego przez
Narodowy Bank Polski z
ostatniego dnia roboczego
poprzedzającego dzień

Jednym z kosztów w działalności e-commerce mogą być
straty towarowe. W praktyce organy podatkowe uznaniowo
traktują możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania
przychodów takich strat, uzależniając powyższe od
spełnienia dodatkowych wymogów, m.in. udokumentowania
niezawinionego charakteru straty, chociaż nie wynika to
bezpośrednio z przepisów ustawy.

Uregulowanie możliwości rozliczenia strat
towarowych w kosztach podatkowych wprost
w art. 15 wraz z dookreślonym wskazaniem
ewentualnych wymogów dokumentacyjnych w
tym zakresie.
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poniesienia kosztu.

6.

7.

Ustawa z dnia 11
marca 2004 r. o
podatku od
towarów i usług
(t.j. Dz. U. z 2011
r., Nr 177, poz.
1054, z późn. zm.)

Rozporządzenie
Ministra Finansów z
dnia 14 marca 2013
r. sprawie kas
rejestrujących Dz.
U. z dnia 15 marca
2013 r.)

Art. 111
ust. 3a

Podatnicy prowadzący
ewidencję obrotu i kwot
podatku należnego przy
zastosowaniu kas
rejestrujących są obowiązani:
(…) dokonywać wydruku
paragonu fiskalnego lub
faktury z każdej sprzedaży
oraz wydawać wydrukowany
dokument nabywcy;

Art. 43 ust.
1 pkt 17

Zwalnia się od podatku:

§ 3 ust. 4

Zwroty towarów i uznane
reklamacje towarów i usług,
które skutkują zwrotem
całości lub części należności
(zapłaty) z tytułu sprzedaży,
ujmuje się w odrębnej
ewidencji zawierającej:

powszechne usługi pocztowe
świadczone przez operatora
obowiązanego do świadczenia
takich usług, oraz dostawę
towarów ściśle z tymi
usługami związaną;

Wprawdzie przepisy nie określają momentu, w którym daną
sprzedaż należy zarejestrować na kasie fiskalnej, niemniej w
praktyce uznaje się, że powinno to nastąpić z chwilą
powstania obowiązku podatkowego. Zatem prawidłowe
wystawienie paragonu fiskalnego nie jest problematyczne,
gdy nabywca dokonuje przedpłaty na konto sprzedawcy
(paragon jest wydrukowany w dniu uzyskania płatności i
przesłany wraz z przesyłką). Natomiast w przypadku
płatności za pobraniem, wydrukowanie i przesłanie paragonu
w jednej paczce z towarem może okazać się nieprawidłowe
np. w przypadku wysyłki towaru na koniec miesiąca –
obowiązek podatkowy może powstać już w kolejnym
miesiącu.

Wprowadzenie regulacji umożliwiającej
stosowanie uproszczenia w dokumentacji np.,
możliwości wydrukowania paragonu z datą
wysyłki towaru i dołączenia do przesyłki w
przypadku sprzedaży dokonywanej na
odległość.

Opłaty pocztowe za wysyłkę towaru pobierane przez
sprzedawców internetowych, co do zasady, w większości
przypadków stanowią dla nich wynagrodzenie wpływające na
zwiększenie podstawy opodatkowania oraz wartości podatku
VAT do zapłaty. Umowy z pocztą bądź kurierem są bowiem
zawierane przez przedsiębiorców we własnym imieniu i
ponoszą oni odpowiedzialność za przesyłki.

Rozszerzenie zwolnienia z opodatkowania VAT
na usługi pocztowe, w przypadku gdy ich koszt
jest refakturowany.

W związku z uznaniem przez UOKiK, iż wszelkie dodatkowe
warunki jakie musiałby spełnić konsument w celu zwrócenia
towaru lub złożenia reklamacji stanowią klauzule
niedozwolone, nałożenie obowiązku odesłania towaru wraz z
paragonem i podpisanym protokołem przez sklepy
internetowe naraża je na sankcje prawne.

Rezygnacja z obowiązku posiadania protokołu
podpisanego przez nabywcę, a także
wskazanie bezpośrednio, iż dokumentem
potwierdzającym sprzedaż może być
jakikolwiek dokument dotyczący tej sprzedaży.

(…) 6) dokument
potwierdzający dokonanie
sprzedaży;
7) protokół przyjęcia zwrotu
towaru lub reklamacji towaru
lub usługi podpisany przez
sprzedawcę i nabywcę
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8.

9.

Rozporządzenie
Ministra Finansów z
dnia 4 listopada
2014 r. w sprawie
zwolnień z
obowiązku
prowadzenia
ewidencji przy
zastosowaniu kas
rejestrujących (Dz.
U. z dnia 7
listopada 2014 r.)

Ustawa z dnia 23
kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (t.j.
Dz. U. z 2014, poz.

§ 2 ust.1

Zwalnia się z obowiązku
ewidencjonowania w danym
roku podatkowym, nie dłużej
jednak niż do dnia 31 grudnia
2016 r., czynności wymienione
w załączniku do
rozporządzenia.

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obowiązuje do
dnia 31 grudnia 2016r.

Przedłużenie okresu obowiązywania zwolnienia
lub wprowadzenie bezterminowego zwolnienia.

Załącznik,
poz. 37

Dostawa towarów w systemie
wysyłkowym (pocztą lub
przesyłkami kurierskimi), jeżeli
dostawca towaru otrzyma w
całości zapłatę za wykonaną
czynność za pośrednictwem
poczty, banku lub
spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej
(odpowiednio na rachunek
bankowy podatnika lub na
rachunek podatnika w
spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej,
której jest członkiem), a z
ewidencji i dowodów
dokumentujących zapłatę
jednoznacznie wynika, jakiej
konkretnie czynności
dotyczyła i na czyją rzecz
została dokonana (dane
nabywcy, w tym jego adres)

Zgodnie z bieżącym podejściem organów podatkowych,
płatność kartą płatniczą jest traktowana jak zapłata
gotówką. W konsekwencji powyższego fiskus odmawia
sklepom internetowym zwolnienia z obowiązku posiadania
kasy fiskalnej, pomimo iż płatność za zakupiony towar
wpływa na ich konto bankowe.

Rozszerzenie regulacji wyłączającej
konieczność posiadania kas fiskalnych przy
dostawie w systemie wysyłkowym o przypadek
otrzymania zapłaty poprzez płatność kartą
płatniczą kupującego.

Przepisy nie precyzują czy zwolnienia ma zastosowanie w
przypadku jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę
za wykonaną czynność na rachunek bankowy podatnika lub
na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, ale przez
system obsługi płatności elektronicznej za pośrednictwem
tzw. operatorów płatności elektronicznej (np. Dotpay,
Przelewy24, PayPal, PayU, eCard etc.). W ramach systemu
płatności elektronicznej płatności mogą być realizowane
różnymi metodami: przelewem elektronicznym (e-przelew),
przelewem tradycyjnym lub kartą płatniczą. Płatności
dokonywane za pośrednictwem operatorów płatności
elektronicznej są ściśle związane z handlem internetowym.

Rozszerzenie zakresu zwolnienia z obowiązku
ewidencjonowania o otrzymanie zapłaty za
pośrednictwem
tzw. operatora płatności świadczącego usługi
płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia
19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, lub
Wykreślenie z treści przepisu sformułowania
„za pośrednictwem poczty, banku lub

Oferta złożona w postaci
elektronicznej wiąże
składającego, jeżeli druga
strona niezwłocznie potwierdzi

Przewidziany w przepisie model oferty elektronicznej budzi
istotne wątpliwości konstrukcyjne. Wymusza on bowiem
złożenie przez adresata oferty dwóch niezależnych
oświadczeń w celu zawarcia umowy z oferentem. Zgodnie z

Art. 661 § 1

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
(odpowiednio ”, wówczas również zapłaty
dokonane za pośrednictwem operatorów
płatności elektronicznej lub kartą płatniczą na
rachunek podatnika będą objęte zwolnieniem.

Zgodnie z bieżącym podejściem organów podatkowych,
płatność za pośrednictwem operatorów płatności
elektronicznej spełnia przesłankę do uznania jej za
dokonanie zapłaty za pośrednictwem banku lub SKOKu,
ponieważ zapłata dokonywana jest z rachunku kupującego
na rachunek dostawcy towaru w banku lub w SKOKu.
Niemniej jednak warto by tą wprost uregulować w
przepisach.

Doprecyzowanie obecnego modelu oferty
elektronicznej oraz jednoznaczne
rozstrzygnięcie, czy prezentowanie produktów
w ramach e-sklepu należy traktować jako
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121, z późn. zm.)

jej otrzymanie.

obecnym brzmieniem przepisu potwierdzenie otrzymania
oferty należy bowiem odróżnić od przyjęcia oferty.
Potwierdzenie nie stanowi oświadczenia wyrażającego wolę
zawarcia umowy, a jedynie przejaw woli, z którym ustawa
wiąże skutek prawny w postaci związania ofertą.
Potwierdzenie otrzymania oferty nie przesądza więc woli
podmiotu składającego potwierdzenie co do zawarcia umowy
z oferentem - adresat może bowiem ofertę przyjąć, odrzucić
ją lub przyjąć z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień.
Dodatkowe wątpliwości budzi określenie momentu związania
ofertą, tj. czy następuje ono od chwili potwierdzenia (ex
nunc) czy z mocą wsteczną, od chwili jej złożenia (ex tunc).

złożenie oferty w rozumieniu art. 661 § 1 k.c.

Istotne trudności związane są także z rozstrzygnięciem, która
ze stron umowy zawieranej on-line (przedsiębiorca
prowadzący e-sklep czy podmiot składający zamówienie za
jego pośrednictwem) jest oferentem w rozumieniu k.c.
Ocena tej kwestii w sposób istotny wpływa na moment
zawarcia umowy oraz zakres obowiązków jej stron.
10.

11.

Ustawa z dnia 6
września 2001 r. o
dostępie do
informacji
publicznej (t.j. Dz.
U. z 2014 r., poz.
782, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16
lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne
(Dz.U. 2014, poz.
243)

Rodział 2a

Art. 172
ust. 1

Całokształt regulacji.

Obecnie możliwość wtórnego wykorzystania informacji z
sektora publicznego (tzw. re-use) przewidziana jest w
ustawie o dostępie do informacji publicznej. Regulacja ta nie
wprowadza jednak jasnych zasad ponownego korzystania z
informacji publicznych, przez co w sposób istotny ogranicza
możliwości ich komercyjnego użycia. Możliwość
wykorzystania informacji z sektora publicznego (np. danych,
dokumentów, treści kultury itp.) w szerszym zakresie
pozwoliłoby przedsiębiorcom stworzyć, na ich podstawie,
nowe produkty i usługi. Otwarcie zasobów informacji
publicznej mogłoby więc w konsekwencji spowodować
wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, w
szczególności w sposób pozytywny wpłynąć na rozwój usług
z sektora e-commerce.

Zakazane jest używanie
telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych i automatycznych
systemów wywołujących dla
celów marketingu
bezpośredniego, chyba że
abonent lub użytkownik
końcowy uprzednio wyraził na
to zgodę.

Ten przepis bardzo istotnie ogranicza możliwość stosowania
marketingu bezpośredniego. Jest sformułowany bardzo
szeroko, gdyż zabrania wykorzystania bez zgody każdego
urządzenia końcowego do takiego celu. Urządzeniem
końcowym jest m.in.: serwer, telefon, tablet, komputer.
Również pojęcie automatycznego systemu wywołującego
jest nieostre.

Zapewnienie większego dostępu i skali
ponownego wykorzystania informacji z sektora
publicznego, poprzez wdrożenie przejrzystych i
łatwych w stosowaniu procedur w zakresie reuse (nowelizacja obowiązujących przepisów lub
uchwalenie nowej, odrębnej regulacji).

Ograniczenie zakresu zastosowania przepisu
poprzez wyłączenie z jego zakresu
zastosowania mailingów, smsów itp.

Przepis w obecnej formie obejmuje nie tylko kontakt
telefoniczny głosowy, ale także mailingi, wysyłanie smsów,
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wysyłanie komunikatów reklamowych przez komunikatory
internetowe, wewnętrzne skrzynki pocztowe w portalach.

art. 209
ust. 1 pkt
25) oraz
27)

Kto: …
25)
nie wypełnia obowiązków
uzyskania zgody abonenta lub
użytkownika końcowego, o
których mowa w art. 161, art.
166, art. 169 i art. 172-174,
…
27)
niezgodnie z przepisami art.
173 przechowuje informacje w
urządzeniach końcowych
abonenta lub użytkownika
końcowego lub korzysta z
informacji zgromadzonych w
tych urządzeniach,
…
- podlega karze pieniężnej.

Wątpliwości budzi kwestia określenia momentu, w którym
abonent lub użytkownik końcowy powinien wyrazić zgodę
na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
i automatycznych systemów wywołujących. Nie jest bowiem
jasne czy telemarketer może skontaktować się z odbiorcą
dopiero po uzyskaniu jego wyraźnej zgody, czy też może
uzyskać taką zgodę po rozpoczęciu rozmowy (jednak przed
przystąpieniem do prezentacji treści marketingowych).
Zaakceptowanie drugiego (liberalnego) podejścia może
wiązać się z ryzykiem uznania, że w istocie abonent nie
zgodził się na przekazywanie niezamówionych informacji
handlowych, a to z kolei spowoduje nałożenie na
przedsiębiorcę przez Prezesa UOKIK kary pieniężnej
w wysokości do 3% przychodu osiągniętego w poprzednim
roku kalendarzowym.

Dodanie art. 172 ust. 1a określającego
szczegółowe zasady uzyskiwania zgody od
abonenta lub użytkownika końcowego oraz
moment uzyskania takiej zgody.

Wskazane punkty art. 209 ust. 1 przewidują bardzo wysoką
karę pieniężną za prowadzenie marketingu bezpośredniego z
wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
lub automatycznych systemów wywołujących oraz za
naruszenie zasad przechowywania i dostępu do plików
cookies (w tym brak lub niepoprawną informację o plikach
cookies).

Wykreślenie z art. 209 ust. 1 pkt 25) odesłania
do art. 172 i art. 173.
Uchylenie art. 209 ust. 1 pkt 27).

Grożąca sankcja jest niewspółmiernie wysoka. Zwłaszcza, że
za spam zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą
elektroniczną można dostać grzywnę do 5 000 zł i jest to też
czyn nieuczciwej konkurencji.

Wysokość kary pieniężnej
określa art. 210 ust. 1 jako do
3 % przychodu ukaranego
podmiotu, osiągniętego w
poprzednim roku
kalendarzowym.
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12.

Ustawa z dnia 19
listopada 2009 r. o
grach hazardowych
(Dz.U. z 2015 r.
poz. 612)

Główne problemy związane z funkcjonowaniem ustawy o
grach hazardowych dotyczą następujących obszarów:
- konieczności uzyskania zezwolenia (lub dokonania
zgłoszenia) każdej loterii, w tym w szczególności loterii
promocyjnych o niskiej puli nagród i związane z tym
obwarowania prawne (np. nadzór nad losowaniem, wymogi
dotyczące regulaminu loterii) oraz sankcje (odpowiedzialność
karnoskarbowa);
- zakaz reklamy gier hazardowych, w tym reklamy
internetowej, dotyczący także zagranicznych przedsiębiorstw
prowadzących zakłady wzajemne (firmy bukmacherskie);
- zakaz prowadzenia gier hazardowych on-line, przez sieć
Internet;
- zakaz uczestniczenia w zagranicznych zakładach
wzajemnych, w tym również prowadzonych przez sieć
Internet;
- obostrzenia prawne związane z prowadzenie działalności
bukmacherskiej w Polsce;
- podwójne opodatkowanie wygranych uzyskiwanych w
grach
hazardowych
(w
szczególności
zakładach
wzajemnych).

Liberalizacja
prawa
w
zakresie
gier
hazardowych. Potrzebna jest kompleksowa
nowelizacja polskiego prawa.

Wskazane problemy są w chwili obecnej barierami
hamującymi jakikolwiek rozwój e-hazardu w Polsce.
Ograniczenia prawne w wielu przypadkach uniemożliwiają
również przedsiębiorcom organizację loterii promocyjnych,
w ten sposób zawężają znacząca możliwości prowadzenia
przez takie podmioty akcji marketingowych. Nie jest
uzasadnione,
aby
wszystkie
obostrzenia
dotyczące
organizacji loterii promocyjnych stosować do tego typu akcji.
Tym bardziej, że loteriach promocyjnych na ogół pula
nagród nie przekracza 10-15 tys. złotych.
Znaczny jest również odsetek naruszenia prawa przez osoby
organizujące mikroloterie promocyjne (wartość nagród
wynosi od 500 zł do 1000 zł), wynikający z nieświadomości
istnienia surowych wymogów prawnych z tym związanych
(dotyczy to w szczególności blogerów, organizujących akcje
promocyjne na rzecz sponsorów).
W odniesieniu do zakazu uczestnictwa w zagranicznych
grach hazardowych to należy wskazać, że z badań wynika,
że aż 90% graczy zakładów wzajemnych (najczęściej
dotyczących
wyników
rozgrywek
sportowych)
gra
nielegalnie, a wartość tej szarej strefy jest szacowana na 5
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13.

14.

Ustawa z dnia 26
stycznia 1984 r.
Prawo prasowe
(Dz.U. z 1984r.,
poz. 5 nr 24 ze
zm.)

Ustawa o
wychowaniu w
trzeźwości i
przeciwdziałaniu
alkoholizmowi z
dnia 26

Art. 7 ust.
2 pkt 2

dziennikiem
jest
ogólnoinformacyjny
druk
periodyczny lub przekaz za
pomocą dźwięku oraz dźwięku
i obrazu, ukazujący się
częściej niż raz w tygodniu

Art. 7 ust.
2 pkt 3

czasopismem jest druk
periodyczny ukazujący się nie
częściej niż raz w tygodniu, a
nie rzadziej niż raz w roku;
przepis ten stosuje się
odpowiednio do przekazu za
pomocą dźwięku oraz dźwięku
i obrazu innego niż określony
w pkt 2

Art. 20 ust.
1

Wydawanie dziennika lub
czasopisma wymaga
rejestracji w sądzie
wojewódzkim właściwym
miejscowo dla siedziby
wydawcy, zwanym dalej
"organem rejestracyjnym". Do
postępowania w tych
sprawach stosuje się przepisy
Kodeksu postępowania
cywilnego o postępowaniu
nieprocesowym, ze zmianami
wynikającymi z niniejszej
ustawy.
Sprzedaż detaliczną napojów
alkoholowych, zawierających
powyżej 4,5% alkoholu (z
wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży,

Art. 96 ust.
1

mld złotych rocznie. W skali całej Unii Europejskiej jest to
jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi
gospodarki. Potencjał w polskim rynku jest ogromny, ale
bariery prawne powodują, że ta branża w naszym kraju
praktycznie nie istnieje.
W obecnym stanie prawnym, przy uwzględnieniu poglądów
doktryny oraz stanowiska orzecznictwa, przyjmuje się,
że prasą lub czasopismem jest również prowadzenie serwisu
internetowego, na którym regularnie publikowane są
informacje. Co więcej, za formę prasy (czyli dziennika lub
czasopisma) mogą być również uznane blogi. Takie dość
szerokie podejście do interpretacji definicji dzienników i
czasopism powoduje, że bardzo duża część obecnie
prowadzonych witryn internetowych wymagałaby rejestracji,
a ponadto, konsekwentnie również zastosowania innych
instytucji prawa prasowego (sprostowania, wyznaczenie
redaktora naczelnego etc.).
W obecnych realiach nie ma uzasadnienia dla utrzymywania
tak daleko idącego sformalizowania działalności serwisów
internetowych i blogów (w tym także tzw. blogoidów),
których zakres działania jest szeroki i różnorodny (od
serwisów amatorskich, prowadzonych przez pasjonatów,
przez
serwisy
naukowe,
popularnonaukowe
oraz
wyspecjalizowane serwisy branżowe i komercyjne).

Przepis zawiera zamknięty katalog miejsc sprzedaży napojów
alkoholowych i ustawodawca nie przewidział w nim
sprzedaży za pośrednictwem jakiegokolwiek środka
porozumiewania się na odległość.
We wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych wnioskodawca ma obowiązek wskazać adres

Dodanie w art. 7 ustępu 2 w którym wskazane
będzie, że nie są uważane za czasopisma i
dzienniki serwisy internetowe i blogi,
prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej
w postaci strony internetowej, nieposiadające
odpowiedników w wydaniach papierowych lub
w wydaniach elektronicznych.
Możliwe jest również wprowadzenie pojęcia eprasy, które będzie doprecyzowywało jakie
publikacje internetowe będą mogły być uznane
za taką formę. Istotne jest przede wszystkim
rozgraniczenie prasy elektronicznej (czyli
wydawanej np. w formie pdf lub też w innych
formatach przewidzianych na urządzenia
mobile lub czytniki) od zwykłych serwisów
internetowych i blogów, chociażby
prowadzonych jako działalność uboczna przez
dziennikarzy.

Wyraźne wskazanie w przepisie na możliwość
sprzedaży napojów alkoholowych również za
pośrednictwem sklepu internetowego
(sprzedaży za pomocą środków
porozumiewania się na odległość).
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października 1982
r. (Dz.U. Nr 35,
poz. 230)

15.

Ustawa z dnia 14
czerwca 1960 r.
Kodeks
postępowania
administracyjnego
(Dz. U. 1960 Nr 30,
poz.168 ze zm.).

Art. 39

Art. 43

prowadzi się w punktach
sprzedaży, którymi są:
1) sklepy branżowe ze
sprzedażą napojów
alkoholowych;
2) wydzielone stoiska - w
samoobsługowych placówkach
handlowych o powierzchni
sprzedażowej powyżej 200
m2;
3) pozostałe placówki
samoobsługowe oraz inne
placówki handlowe, w których
sprzedawca prowadzi
bezpośrednią sprzedaż
napojów alkoholowych.
Organ administracji publicznej
doręcza
pisma
za
pokwitowaniem
przez
operatora
pocztowego
w
rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe (Dz. U. poz. 1529),
przez swoich pracowników lub
przez inne upoważnione osoby
lub organy.

punktu sprzedaży i jego lokalizację a także godziny otwarcia
i poszczególnych dniach tygodnia. W przypadku sprzedaży
napojów alkoholowych za pomocą środków porozumiewania
się na odległość oznaczenie tych danych jest niemożliwe.

W przypadku nieobecności
adresata pismo doręcza się, za
pokwitowaniem,
dorosłemu
domownikowi, sąsiadowi lub
dozorcy domu, jeżeli osoby te
podjęły się oddania pisma
adresatowi.
O doręczeniu
pisma sąsiadowi lub dozorcy

Brak możliwości pokwitowania odbioru przesyłek w formie
elektronicznego potwierdzenia odbioru. Brak możliwości
przekazywania
zawiadomienia
i/lub
powtórnego
zawiadomienia (tzw. awizo) za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
Brak funkcji informowania (w formie automatycznego
transferu wiadomości) organu administracji publicznej
nadającego przesyłkę pocztową oraz odbiorcy o aktualnym

Brak możliwości pokwitowania odbioru przesyłek w formie
elektronicznego potwierdzenia odbioru. Brak możliwości
przekazywania
zawiadomienia
i/lub
powtórnego
zawiadomienia (tzw. awizo) za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
Brak funkcji informowania (w formie automatycznego
transferu wiadomości) organu administracji publicznej
nadającego przesyłkę pocztową oraz odbiorcy o aktualnym
statusie jej doręczania.
Dłuższe terminy obiegu dokumentacji w wersji papierowej
oraz podwyższone ryzyko występowania nieprawidłowości w
postaci ich zagubień, a także wydłużenie czasu reakcji na
potencjalne nieprawidłowości co przekłada się na
przewlekłość postępowań.
Brak możliwości doręczania przesyłek pocztowych za
pośrednictwem automatów do pocztowej obsługi klienta.

Wprowadzenie rozwiązania analogicznego do
funkcjonującego w postępowaniach cywilnych
– § 13 a-c Rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r.
w sprawie szczegółowego trybu i sposobu
doręczania pism sądowych w postępowaniu
cywilnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1350) oraz
w postępowaniach karnych – § 11 – 13
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
17 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego
trybu i sposobu doręczania pism sądowych w
postępowaniu karnym (Dz. U. z 2015 r., poz.
82): jeżeli warunki techniczne organu
wysyłającego oraz operatora pocztowego na to
pozwalają, formularz potwierdzenia odbioru,
ma postać elektroniczną i jest przekazywany za
pomocą systemu teleinformatycznego
służącego do obsługi elektronicznego
formularza potwierdzenia odbioru organu
wysyłającego.
Wprowadzenie rozwiązania analogicznego do
funkcjonującego w postępowaniach cywilnych
– § 13 a-c Rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r.
w sprawie szczegółowego trybu i sposobu
doręczania pism sądowych w postępowaniu
cywilnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1350) oraz
w postępowaniach karnych – § 11 – 13
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Art. 41

zawiadamia
się
adresata,
umieszczając zawiadomienie
w
oddawczej
skrzynce
pocztowej lub, gdy to nie jest
możliwe,
w
drzwiach
mieszkania.

statusie jej doręczania.
Dłuższe terminy obiegu dokumentacji w wersji papierowej
oraz podwyższone ryzyko występowania nieprawidłowości w
postaci ich zagubień, a także wydłużenie czasu reakcji na
potencjalne nieprawidłowości co przekłada się na
przewlekłość postępowań.
Brak możliwości doręczania przesyłek pocztowych za
pośrednictwem automatów do pocztowej obsługi klienta.

§ 1. W toku postępowania
strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają
obowiązek zawiadomić organ
administracji publicznej o
każdej zmianie swego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania
obowiązku określonego w § 1
doręczenie
pisma
pod
dotychczasowym adresem ma
skutek prawny.

Brak możliwości pokwitowania odbioru przesyłek w formie
elektronicznego potwierdzenia odbioru. Brak możliwości
przekazywania
zawiadomienia
i/lub
powtórnego
zawiadomienia (tzw. awizo) za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
Brak funkcji informowania (w formie automatycznego
transferu wiadomości) organu administracji publicznej
nadającego przesyłkę pocztową oraz odbiorcy o aktualnym
statusie jej doręczania.
Dłuższe terminy obiegu dokumentacji w wersji papierowej
oraz podwyższone ryzyko występowania nieprawidłowości w
postaci ich zagubień, a także wydłużenie czasu reakcji na
potencjalne nieprawidłowości co przekłada się na
przewlekłość postępowań.
Brak możliwości doręczania przesyłek pocztowych za
pośrednictwem automatów do pocztowej obsługi klienta.

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
17 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego
trybu i sposobu doręczania pism sądowych w
postępowaniu karnym (Dz. U. z 2015 r., poz.
82): jeżeli warunki techniczne organu
wysyłającego oraz operatora pocztowego na to
pozwalają, formularz potwierdzenia odbioru,
ma postać elektroniczną i jest przekazywany za
pomocą systemu teleinformatycznego
służącego do obsługi elektronicznego
formularza potwierdzenia odbioru organu
wysyłającego.
W przypadku zawiadomień przekazywanych za
pomocą środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.
1204 ze zm.) również informacji o zmianie
adresu elektronicznego.
Pożądaną zmianą jest również wprowadzenie
możliwości doręczania przesyłek pocztowych
oraz zawiadomień i zawiadomień powtórnych
za pośrednictwem automatów do pocztowej
obsługi klienta – jeżeli warunki techniczne
organu
wysyłającego
oraz
operatora
pocztowego na to pozwalają, a adresat wskaże
automat jako adres do doręczeń.
System teleinformatyczny umożliwi bieżące
informowania adresata o statusie doręczenia
przesyłki pocztowej, również w sytuacji, gdy
wystąpi doręczenie zastępcze – wskazane
wprowadzenie obowiązku informacyjnego jako
wymogu w przypadku doręczenia zastępczego.
Rozszerzenie
możliwości
transferu
wymaganych danych pod wskazany przez
adresata numer telefonu.
Przedmiotowe zmiany – w zależności od formy
ich zastosowania – będą miały wpływ również
na inne zapisy ustawy w zakresie doręczeń
upraszczając oraz usprawniając całą

23 | S t r o n a
Izba Gospodarki Elektronicznej
T + 48 500 390 172 E BIURO@ECOMMERCEPOLSKA.PL I WWW.ECOMMERCEPOLSKA.PL
A RONDO ONZ 1, 00-124 WARSZAWA NIP 701-039-19-22 KRS 0000474028

Czarna Księga e-Commerce Polska
Bariery prawne w legislacji krajowej
z punktu widzenia gospodarki cyfrowej

Art. 44

§ 1. W razie niemożności
doręczenia pisma w sposób
wskazany w art. 42 i 43:
1) operator pocztowy w
rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe przechowuje pismo
przez okres 14 dni w swojej
placówce pocztowej – w
przypadku doręczania pisma
przez operatora pocztowego,
2) pismo składa się na okres
czternastu dni w urzędzie
właściwej gminy (miasta) – w
przypadku doręczania pisma
przez pracownika urzędu
gminy (miasta) lub
upoważnioną osobę lub organ.
§ 2. Zawiadomienie o
pozostawieniu pisma wraz z
informacją o możliwości jego
odbioru w terminie siedmiu
dni, licząc od dnia
pozostawienia zawiadomienia
w miejscu określonym w § 1,
umieszcza się w oddawczej
skrzynce pocztowej lub, gdy
nie jest to możliwe, na
drzwiach mieszkania adresata,
jego biura lub innego
pomieszczenia, w którym
adresat wykonuje swoje
czynności zawodowe, bądź w
widocznym miejscu przy
wejściu na posesję adresata.
§ 3. W przypadku niepodjęcia
przesyłki w terminie, o którym
mowa w § 2, pozostawia się
powtórne zawiadomienie o
możliwości odbioru przesyłki w
terminie nie dłuższym niż
czternaście dni od daty
pierwszego zawiadomienia.

j.w.

procedurę.
Wprowadzenie
możliwości
doręczania
zawiadomień o pozostawieniu pisma za
pomocą środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.
1204 ze zm.) jeżeli warunki techniczne organu
wysyłającego oraz operatora pocztowego na to
pozwalają, a strona lub inny uczestnik
postępowania wystąpił do organu administracji
publicznej
o
taką
formę
doręczenia
zawiadomienia lub wyraził zgodę na doręczenie
zawiadomień za pomocą tych środków.
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§ 4. Doręczenie uważa się za
dokonane
z
upływem
ostatniego dnia okresu, o
którym mowa w § 1, a pismo
pozostawia się w aktach
sprawy.
16.

Ustaw z dnia 17
listopada 1964 r.
Kodeks
postępowania
cywilnego (Dz. U. z
1964 r. Nr 43, poz.
296 ze zm.).

Art. 135

Art. 136

§ 1. Doręczenia dokonuje się
w mieszkaniu, w miejscu
pracy lub tam, gdzie się
adresata zastanie.
§ 2. Na wniosek strony
doręczenie może być
dokonane na wskazany przez
nią adres skrytki pocztowej. W
tym wypadku pismo sądowe
przesłane za pośrednictwem
operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe składa się w
placówce pocztowej tego
operatora, umieszczając
zawiadomienie o tym w
skrytce pocztowej adresata.
§ 1. Strony i ich
przedstawiciele mają
obowiązek zawiadamiać sąd o
każdej zmianie swego
zamieszkania.
§ 2. W razie zaniedbania tego
obowiązku pismo sądowe
pozostawia się w aktach
sprawy ze skutkiem
doręczenia, chyba że nowy
adres jest sądowi znany. O
powyższym obowiązku i
skutkach jego niedopełnienia
sąd powinien pouczyć stronę
przy pierwszym doręczeniu.
§ 3. Przepisu § 2 nie stosuje
się do doręczenia skargi o
wznowienie postępowania lub
skargi o stwierdzenie

Brak możliwości przekazywania zawiadomienia i/lub
powtórnego zawiadomienia (tzw. awizo) za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
Brak możliwości doręczania przesyłek pocztowych za
pośrednictwem automatów do pocztowej obsługi klienta.

Wprowadzenie
możliwości
doręczania
zawiadomień o pozostawieniu pisma za
pomocą środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.
1204 ze zm.) jeżeli warunki techniczne organu
wysyłającego oraz operatora pocztowego na to
pozwalają, a strona lub inny uczestnik
postępowania wystąpił do organu administracji
publicznej
o
taką
formę
doręczenia
zawiadomienia lub wyraził zgodę na doręczenie
zawiadomień za pomocą tych środków.

Brak możliwości przekazywania zawiadomienia i/lub
powtórnego zawiadomienia (tzw. awizo) za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
Brak możliwości doręczania przesyłek pocztowych za
pośrednictwem automatów do pocztowej obsługi klienta.

W przypadku zawiadomień przekazywanych za
pomocą środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.
1204 ze zm.) również informacji o zmianie
adresu elektronicznego.
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niezgodności z prawem
prawomocnego orzeczenia.
§ 4. Strona, która zgłosiła
wniosek
o
dokonywanie
doręczeń na adres oznaczonej
skrytki
pocztowej,
ma
obowiązek zawiadamiać sąd o
każdej zmianie tego adresu.
Przepisy § 2 i 3 stosuje się
odpowiednio.
Art. 139

§ 1. W razie niemożności
doręczenia w sposób
przewidziany w artykułach
poprzedzających, pismo
przesłane za pośrednictwem
operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe należy złożyć w
placówce pocztowej tego
operatora, a doręczane w inny
sposób – w urzędzie właściwej
gminy, umieszczając
zawiadomienie o tym w
drzwiach mieszkania adresata
lub w oddawczej skrzynce
pocztowej ze wskazaniem
gdzie i kiedy pismo
pozostawiono, oraz z
pouczeniem, że należy je
odebrać w terminie siedmiu
dni od dnia umieszczenia
zawiadomienia. W przypadku
bezskutecznego upływu tego
terminu, czynność
zawiadomienia należy
powtórzyć.
§ 1(1). Pismo złożone w
placówce
pocztowej
w
rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe
może
zostać
odebrane także przez osobę

Brak możliwości przekazywania zawiadomienia i/lub
powtórnego zawiadomienia (tzw. awizo) za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
Brak możliwości doręczania przesyłek pocztowych za
pośrednictwem automatów do pocztowej obsługi klienta.

Wprowadzenie
możliwości
doręczania
zawiadomień o pozostawieniu pisma za
pomocą środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.
1204 ze zm.) jeżeli warunki techniczne organu
wysyłającego oraz operatora pocztowego na to
pozwalają, a strona lub inny uczestnik
postępowania wystąpił do organu administracji
publicznej
o
taką
formę
doręczenia
zawiadomienia lub wyraził zgodę na doręczenie
zawiadomień za pomocą tych środków.
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upoważnioną na podstawie
pełnomocnictwa pocztowego
do
odbioru
przesyłek
pocztowych, w rozumieniu tej
ustawy.
całość

Pożądaną zmianą jest również wprowadzenie
możliwości doręczania przesyłek pocztowych
oraz zawiadomień i zawiadomień powtórnych
za pośrednictwem automatów do pocztowej
obsługi klienta – jeżeli warunki techniczne
organu
wysyłającego
oraz
operatora
pocztowego na to pozwalają, a adresat wskaże
automat jako adres do doręczeń.
Rozszerzenie
możliwości
transferu
wymaganych danych pod wskazany przez
adresata numer telefonu.
Wskazane
wprowadzenie
jako
wymogu
informowania adresata o statusie doręczenia
za
pośrednictwem
systemu
teleinformatycznego w przypadku doręczenia
zastępczego.
Przedmiotowe zmiany – w zależności od formy
ich zastosowania – będą miały wpływ również
na inne zapisy ustawy w zakresie doręczeń
upraszczając
oraz
usprawniając
całą
procedurę.
Powyższe zmiany spowodują potrzebę
nowelizacji we wskazanym zakresie
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
12 października 2010 r. w sprawie
szczegółowego trybu i sposobu doręczania
pism sądowych w postępowaniu cywilnym (t. j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 1350).
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17.

Ustawa z dnia 6
czerwca 1997 r.
kodeks
postępowania
karnego (Dz. U. z
1997 r. Nr 89, poz.
555 ze zm.).

Art. 131

§ 1. Wezwania, zawiadomienia
oraz inne pisma, od których
daty doręczenia biegną
terminy, doręcza się przez
operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe albo pracownika
organu wysyłającego, a w
razie niezbędnej konieczności
przez Policję.
§ 2. Jeżeli w sprawie ustalono
tylu pokrzywdzonych, że ich
indywidualne zawiadomienie o
przysługujących im
uprawnieniach
spowodowałoby poważne
utrudnienie w prowadzeniu
postępowania, zawiadamia się
ich poprzez ogłoszenie w
prasie, radiu lub telewizji.
§ 3. Jeżeli istnieje obowiązek
doręczenia
postanowienia,
przepis § 2 stosuje się
odpowiednio. Należy jednak
zawsze doręczyć je temu
pokrzywdzonemu, który w
zawitym terminie 7 dni od
dnia ogłoszenia o to się
zwróci.

Brak możliwości przekazywania zawiadomienia i/lub
powtórnego zawiadomienia (tzw. awizo) za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
Brak możliwości doręczania przesyłek pocztowych za
pośrednictwem automatów do pocztowej obsługi klienta.

Wprowadzenie
możliwości
doręczania
zawiadomień o pozostawieniu pisma za
pomocą środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.
1204 ze zm.) jeżeli warunki techniczne organu
wysyłającego oraz operatora pocztowego na to
pozwalają, a strona lub inny uczestnik
postępowania wystąpił do organu administracji
publicznej
o
taką
formę
doręczenia
zawiadomienia lub wyraził zgodę na doręczenie
zawiadomień za pomocą tych środków.

Art. 133

§ 1. Jeżeli doręczenia nie
można dokonać w sposób
wskazany w art. 132, pismo
przesłane za pośrednictwem
operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe pozostawia się w
najbliższej placówce
pocztowej tego operatora
pocztowego, a przesłane w
inny sposób w najbliższej
jednostce Policji albo we

Brak możliwości przekazywania zawiadomienia i/lub
powtórnego zawiadomienia (tzw. awizo) za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
Brak możliwości doręczania przesyłek pocztowych za
pośrednictwem automatów do pocztowej obsługi klienta.

Wprowadzenie
możliwości
doręczania
zawiadomień o pozostawieniu pisma za
pomocą środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.
1204 ze zm.) jeżeli warunki techniczne organu
wysyłającego oraz operatora pocztowego na to
pozwalają, a strona lub inny uczestnik
postępowania wystąpił do organu administracji
publicznej
o
taką
formę
doręczenia
zawiadomienia lub wyraził zgodę na doręczenie
zawiadomień za pomocą tych środków.
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właściwym urzędzie gminy.
§ 2. O pozostawieniu pisma w
myśl
§
1
doręczający
umieszcza zawiadomienie w
skrzynce
do
doręczania
korespondencji
bądź
na
drzwiach mieszkania adresata
lub w innym widocznym
miejscu ze wskazaniem, gdzie
i kiedy pismo pozostawiono
oraz że należy je odebrać w
ciągu
7
dni;
w
razie
bezskutecznego upływu tego
terminu,
należy
czynność
zawiadomienia
powtórzyć
jeden raz. W razie dokonania
tych czynności pismo uznaje
się za doręczone.
§ 3. Pismo można również
pozostawić
osobie
upoważnionej
do
odbioru
korespondencji w miejscu
stałego zatrudnienia adresata.
Art. 138

Strona,
a
także
osoba
niebędąca
stroną,
której
prawa zostały naruszone,
przebywająca za granicą, ma
obowiązek wskazać adresata
dla doręczeń w kraju; w razie
nieuczynienia
tego
pismo
wysłane na ostatnio znany
adres w kraju albo, jeżeli
adresu tego nie ma, załączone
do akt sprawy uważa się za
doręczone.

Brak możliwości przekazywania zawiadomienia i/lub
powtórnego zawiadomienia (tzw. awizo) za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
Brak możliwości doręczania przesyłek pocztowych za
pośrednictwem automatów do pocztowej obsługi klienta.

Art. 139

§ 1. Jeżeli strona, nie podając
nowego adresu, zmienia
miejsce zamieszkania lub nie
przebywa pod wskazanym
przez siebie adresem, w tym
także z powodu pozbawienia
wolności w innej sprawie,

Brak możliwości przekazywania zawiadomienia i/lub
powtórnego zawiadomienia (tzw. awizo) za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
Brak możliwości doręczania przesyłek pocztowych za
pośrednictwem automatów do pocztowej obsługi klienta.

W przypadku zawiadomień przekazywanych za
pomocą środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.
1204 ze zm.) również informacji o zmianie
adresu elektronicznego.
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pismo wysłane pod tym
adresem uważa się za
doręczone.
§ 2. (uchylony).
§ 3. Przepis § 1 nie dotyczy
pism
wysłanych po
raz
pierwszy po prawomocnym
uniewinnieniu oskarżonego.
całość

Rozszerzenie
możliwości
transferu
wymaganych danych pod wskazany przez
adresata numer telefonu.
Wskazane
wprowadzenie
jako
wymogu
informowania adresata o statusie doręczenia
za
pośrednictwem
systemu
teleinformatycznego w przypadku doręczenia
zastępczego.
Pożądaną zmianą jest również wprowadzenie
możliwości doręczania przesyłek pocztowych
oraz zawiadomień i zawiadomień powtórnych
za pośrednictwem automatów do pocztowej
obsługi klienta – jeżeli warunki techniczne
organu
wysyłającego
oraz
operatora
pocztowego na to pozwalają, a adresat wskaże
automat jako adres do doręczeń.
Przedmiotowe zmiany – w zależności od formy
ich zastosowania – będą miały wpływ również
na inne zapisy ustawy w zakresie doręczeń
upraszczając
oraz
usprawniając
całą
procedurę.
Powyższe
zmiany
spowodują
potrzebę
nowelizacji
we
wskazanym
zakresie
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
17 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego
trybu i sposobu doręczania pism sądowych w
postępowaniu karnym (Dz. U. z 2015 r., poz.
82).
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18.

Ustawa z dnia 30
sierpnia 2002 r.
Prawo o
postępowaniu przed
sądami
administracyjnymi
(Dz. U. z 2002 r. Nr
153, poz. 1270 ze
zm.).

Art. 70

Art. 73

§ 1. Strony i ich
przedstawiciele mają
obowiązek zawiadamiać sąd o
każdej zmianie swojego
zamieszkania, adresu do
doręczeń lub siedziby.
§ 2. W razie zaniedbania tego
obowiązku pismo pozostawia
się w aktach sprawy ze
skutkiem doręczenia, chyba że
nowy adres jest sądowi znany.
O powyższym obowiązku i
skutkach jego niedopełnienia
sąd powinien pouczyć stronę
przy pierwszym doręczeniu.
§ 3. Przepisu § 2 nie stosuje
się do doręczenia skargi o
wznowienie postępowania.
§ 1. W razie niemożności
doręczenia pisma w sposób
przewidziany w art. 65–72,
pismo składa się na okres
czternastu dni w placówce
pocztowej w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe
albo w urzędzie gminy,
dokonując jednocześnie
zawiadomienia określonego w
§ 2.
§ 2. Zawiadomienie o złożeniu
pisma wraz z informacją o
możliwości jego odbioru w
placówce pocztowej albo w
urzędzie gminy w terminie
siedmiu dni od dnia
pozostawienia zawiadomienia,
umieszcza się w oddawczej
skrzynce pocztowej, a gdy to
nie jest możliwe, na drzwiach
mieszkania adresata lub w
miejscu wskazanym jako
adres do doręczeń, na
drzwiach biura lub innego

Brak możliwości pokwitowania odbioru przesyłek w formie
elektronicznego potwierdzenia odbioru. Brak możliwości
przekazywania
zawiadomienia
i/lub
powtórnego
zawiadomienia (tzw. awizo) za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
Brak funkcji informowania (w formie automatycznego
transferu wiadomości) organu administracji publicznej
nadającego przesyłkę pocztową oraz odbiorcy o aktualnym
statusie jej doręczania.
Dłuższe terminy obiegu dokumentacji w wersji papierowej
oraz podwyższone ryzyko występowania nieprawidłowości w
postaci ich zagubień, a także wydłużenie czasu reakcji na
potencjalne nieprawidłowości co przekłada się na
przewlekłość postępowań.
Brak możliwości doręczania przesyłek pocztowych za
pośrednictwem automatów do pocztowej obsługi klienta.
j.w.

Wprowadzenie
możliwości
doręczania
zawiadomień o pozostawieniu pisma za
pomocą środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.
1204 ze zm.) jeżeli warunki techniczne organu
wysyłającego oraz operatora pocztowego na to
pozwalają, a strona lub inny uczestnik
postępowania wystąpił do organu administracji
publicznej
o
taką
formę
doręczenia
zawiadomienia lub wyraził zgodę na doręczenie
zawiadomień za pomocą tych środków.
Rozszerzenie
możliwości
transferu
wymaganych danych pod wskazany przez
adresata numer telefonu.
Wskazane
wprowadzenie
jako
wymogu
informowania adresata o statusie doręczenia
za
pośrednictwem
systemu
teleinformatycznego w przypadku doręczenia
zastępczego.
Pożądaną zmianą jest również wprowadzenie
możliwości doręczania przesyłek pocztowych
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19.

Ustawa z dnia 29
sierpnia 1997 r.
Ordynacja
podatkowa (Dz. U.
z 1997 r. Nr 137,
poz. 926 ze zm.).

Art. 138c
§1 i §2

pomieszczenia, w którym
adresat wykonuje swoje
czynności zawodowe.
§ 3. W przypadku niepodjęcia
pisma w terminie, o którym
mowa w § 2, pozostawia się
powtórne zawiadomienie o
możliwości odbioru pisma w
terminie nie dłuższym niż
czternaście dni od dnia
pierwszego zawiadomienia o
złożeniu pisma w placówce
pocztowej albo w urzędzie
gminy.
§ 4. Doręczenie uważa się za
dokonane z upływem
ostatniego dnia okresu, o
którym mowa w § 1.
§ 1. Pełnomocnictwo
wskazuje dane identyfikujące
mocodawcę, w tym jego
identyfikator podatkowy, dane
identyfikujące pełnomocnika,
w tym jego identyfikator
podatkowy, a w przypadku
nierezydenta - numer i serię
paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego
tożsamość, lub inny numer
identyfikacyjny, o ile nie
posiada identyfikatora
podatkowego, adres tego
pełnomocnika do doręczeń w
kraju, a w przypadku
adwokata, radcy prawnego
lub doradcy podatkowego także jego adres
elektroniczny.
§ 2. Pełnomocnik
ustanowiony w procedurach
szczególnych rozliczania
podatku od towarów i usług,
będący nierezydentem i
nieposiadający identyfikatora

oraz zawiadomień i zawiadomień powtórnych
za pośrednictwem automatów do pocztowej
obsługi klienta – jeżeli warunki techniczne
organu
wysyłającego
oraz
operatora
pocztowego na to pozwalają, a adresat wskaże
automat jako adres do doręczeń.
Przedmiotowe zmiany – w zależności od formy
ich zastosowania – będą miały wpływ również
na inne zapisy ustawy w zakresie doręczeń
upraszczając
oraz
usprawniając
całą
procedurę.

Przepisy nie precyzują, co należy rozumieć przez „adres
elektroniczny” profesjonalnego pełnomocnika, który należy
wpisać w druku pełnomocnictwa. Z treści ustawy nie wynika
czy jest to:
 zwykły adres poczty elektronicznej (adres e-mail)
pełnomocnika
 adres poczty elektronicznej (adres e-mail) pełnomocnika
podany przy rejestracji konta na platformie ePUAP lub
portalu podatkowym
 adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) profilu
zaufanego wygenerowany przez platformę ePUAP lub
portal podatkowy.
Przepisy nie przewiduje żadnego trybu uzupełniania braku
formalnego przy niewpisaniu adresu elektronicznego w
druku pełnomocnictwa. W takiej sytuacji należałoby
przygotować nowy druk pełnomocnictwa i złożyć je
ponownie.

Doprecyzowanie w ustawie, że przez „adres
elektroniczny” – należy rozumieć adres
elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) profilu
zaufanego na platformie ePUAP lub portalu
podatkowym.
Wprowadzić regulacje dotyczące trybu
uzupełniania braku formalnego przy
niewpisaniu adresu elektronicznego w druku
pełnomocnictwa np. wskazując, że
zastosowanie maja przepisy art. 169 Ordynacji
Podatkowej

W praktyce powoduje to szereg problemów z doręczaniem
pism od organów podatkowych i raczej nie służy
propagowaniu elektronicznego załatwiania spraw.
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podatkowego, ma obowiązek
wskazać numer służący do
identyfikacji dla celów
podatkowych nadany w jego
państwie. W przypadku braku
takiego numeru pełnomocnik
ten podaje numer i serię
paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego
tożsamość. Pełnomocnik ten
ma również obowiązek
wskazać swój adres
elektroniczny.
Art. 144

Organ podatkowy doręcza
pisma za pokwitowaniem
przez operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe, swoich
pracowników lub przez osoby
uprawnione na podstawie
odrębnych przepisów. W
przypadku gdy organem
podatkowym jest wójt,
burmistrz (prezydent miasta),
pisma może doręczać sołtys
za pokwitowaniem.

Brak możliwości pokwitowania odbioru przesyłek w formie
elektronicznego potwierdzenia odbioru. Brak możliwości
przekazywania
zawiadomienia
i/lub
powtórnego
zawiadomienia (tzw. awizo) za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
Brak funkcji informowania (w formie automatycznego
transferu wiadomości) organu administracji publicznej
nadającego przesyłkę pocztową oraz odbiorcy o aktualnym
statusie jej doręczania.
Dłuższe terminy obiegu dokumentacji w wersji papierowej
oraz podwyższone ryzyko występowania nieprawidłowości w
postaci ich zagubień, a także wydłużenie czasu reakcji na
potencjalne nieprawidłowości co przekłada się na
przewlekłość postępowań.
Brak możliwości doręczania przesyłek pocztowych za
pośrednictwem automatów do pocztowej obsługi klienta.

Wprowadzenie rozwiązania analogicznego do
funkcjonującego w postępowaniach cywilnych
– § 13 a-c Rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r.
w sprawie szczegółowego trybu i sposobu
doręczania pism sądowych w postępowaniu
cywilnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1350) oraz
w postępowaniach karnych – § 11 – 13
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
17 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego
trybu i sposobu doręczania pism sądowych w
postępowaniu karnym (Dz. U. z 2015 r., poz.
82): jeżeli warunki techniczne organu
wysyłającego oraz operatora pocztowego na to
pozwalają, formularz potwierdzenia odbioru,
ma postać elektroniczną i jest przekazywany za
pomocą
systemu
teleinformatycznego
służącego
do
obsługi
elektronicznego
formularza potwierdzenia odbioru organu
wysyłającego.

Art. 144a
§1 i §1a

§ 1. Doręczanie pism
następuje za pomocą środków
komunikacji elektronicznej,
jeżeli strona spełni jeden z
następujących warunków:
1) złoży podanie w formie
dokumentu elektronicznego
przez elektroniczną skrzynkę
podawczą organu

Przepisy nie precyzują, co należy rozumieć przez „adres
elektroniczny” strony. Z treści ustawy nie wynika czy jest to:
 zwykły adres poczty elektronicznej (adres e-mail) strony
 adres poczty elektronicznej (adres e-mail) stronę podany
przy rejestracji konta na platformie ePUAP lub portalu
podatkowym
 adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) profilu
zaufanego wygenerowany przez platformę ePUAP lub
portal podatkowy.

Doprecyzowanie w ustawie co należy rozumieć
przez „adres elektroniczny”.
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podatkowego lub portal
podatkowy;
2) wniesie o doręczenie za
pomocą środków komunikacji
elektronicznej i wskaże
organowi podatkowemu adres
elektroniczny;
3) wyrazi zgodę na doręczanie
pism za pomocą środków
komunikacji elektronicznej i
wskaże organowi
podatkowemu adres
elektroniczny.
§ 1a. Wystąpienie organu
podatkowego o wyrażenie
zgody, o której mowa w § 1
pkt 3, może nastąpić za
pomocą środków komunikacji
elektronicznej i zostać
przesłane stronie przez portal
podatkowy lub na jej adres
elektroniczny. Przepisów art.
152a § 1-5 nie stosuje się.
Art. 146

§ 1. W toku postępowania
strona oraz jej przedstawiciel
lub pełnomocnik mają
obowiązek zawiadomić organ
podatkowy o zmianie swojego
adresu, w tym adresu
elektronicznego, jeżeli
wniesiono o zastosowanie
takiego sposobu doręczania
albo wyrażono na to zgodę.
§ 2. W razie zaniedbania
obowiązku określonego w § 1,
pismo uznaje się za doręczone
pod dotychczasowym
adresem, a organ podatkowy
pozostawia pismo w aktach
sprawy.

W przypadku zawiadomień przekazywanych za
pomocą środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.
1204 ze zm.) również informacji o zmianie
adresu elektronicznego.
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Art. 149

W przypadku nieobecności
adresata w mieszkaniu pisma
doręcza się za pokwitowaniem
pełnoletniemu domownikowi,
sąsiadowi lub dozorcy domu,
gdy osoby te podjęły się
oddania pisma adresatowi.
Zawiadomienie o doręczeniu
pisma sąsiadowi lub dozorcy
domu umieszcza się w
oddawczej skrzynce pocztowej
lub na drzwiach mieszkania
adresata lub w widocznym
miejscu przy wejściu na
posesję adresata.

Art. 150

§ 1. W razie niemożności
doręczenia pisma w sposób
wskazany w art. 148 § 1 lub
art. 149:
1) operator pocztowy w
rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe przechowuje pismo
przez okres 14 dni w swojej
placówce pocztowej – w
przypadku doręczania pisma
przez operatora pocztowego;
2) pismo składa się na okres
14 dni w urzędzie gminy
(miasta) – w przypadku
doręczania pisma przez
pracownika organu
podatkowego lub przez inną
upoważnioną osobę.
§ 1a. Adresata zawiadamia się
dwukrotnie o pozostawaniu
pisma w miejscu określonym
w § 1. Powtórne

Brak możliwości pokwitowania odbioru przesyłek w formie
elektronicznego potwierdzenia odbioru. Brak możliwości
przekazywania
zawiadomienia
i/lub
powtórnego
zawiadomienia (tzw. awizo) za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
Brak funkcji informowania (w formie automatycznego
transferu wiadomości) organu administracji publicznej
nadającego przesyłkę pocztową oraz odbiorcy o aktualnym
statusie jej doręczania.
Dłuższe terminy obiegu dokumentacji w wersji papierowej
oraz podwyższone ryzyko występowania nieprawidłowości w
postaci ich zagubień, a także wydłużenie czasu reakcji na
potencjalne nieprawidłowości co przekłada się na
przewlekłość postępowań.
Brak możliwości doręczania przesyłek pocztowych za
pośrednictwem automatów do pocztowej obsługi klienta.

Wprowadzenie rozwiązania analogicznego do
funkcjonującego w postępowaniach cywilnych
– § 13 a-c Rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r.
w sprawie szczegółowego trybu i sposobu
doręczania pism sądowych w postępowaniu
cywilnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1350) oraz
w postępowaniach karnych – § 11 – 13
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
17 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego
trybu i sposobu doręczania pism sądowych w
postępowaniu karnym (Dz. U. z 2015 r., poz.
82): jeżeli warunki techniczne organu
wysyłającego oraz operatora pocztowego na to
pozwalają, formularz potwierdzenia odbioru,
ma postać elektroniczną i jest przekazywany za
pomocą
systemu
teleinformatycznego
służącego
do
obsługi
elektronicznego
formularza potwierdzenia odbioru organu
wysyłającego.
Wprowadzenie
możliwości
doręczania
zawiadomień o pozostawieniu pisma za
pomocą środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.
1204 ze zm.) jeżeli warunki techniczne organu
wysyłającego oraz operatora pocztowego na to
pozwalają, a strona lub inny uczestnik
postępowania wystąpił do organu administracji
publicznej
o
taką
formę
doręczenia
zawiadomienia lub wyraził zgodę na doręczenie
zawiadomień za pomocą tych środków.
Pożądaną zmianą jest również wprowadzenie
możliwości doręczania przesyłek pocztowych
oraz zawiadomień i zawiadomień powtórnych
za pośrednictwem automatów do pocztowej
obsługi klienta – jeżeli warunki techniczne
organu
wysyłającego
oraz
operatora
pocztowego na to pozwalają, a adresat wskaże
automat jako adres do doręczeń.
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zawiadomienie następuje w
razie niepodjęcia pisma w
terminie 7 dni.
§ 2. Zawiadomienie o
pozostawaniu pisma w
miejscu określonym w § 1
umieszcza się w oddawczej
skrzynce pocztowej lub, gdy
nie jest to możliwe, na
drzwiach mieszkania adresata,
jego biura lub innego
pomieszczenia, w którym
adresat wykonuje swoje
czynności zawodowe, bądź w
widocznym miejscu przy
wejściu na posesję adresata.
W tym przypadku doręczenie
uważa się za dokonane z
upływem ostatniego dnia
okresu, o którym mowa w § 1,
a pismo pozostawia się w
aktach sprawy.
20.

21.

Ustawa z dnia 23
listopada 2012 r.
Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2012 r.
poz. 1529)

całość

Ustawa z dnia 19
sierpnia 2011 r. o
usługach
płatniczych (Dz.U.
2011 nr 199 poz.
1175)

Art. 6 pkt
2)

System teleinformatyczny umożliwi bieżące
informowania adresata o statusie doręczenia
przesyłki pocztowej, również w sytuacji, gdy
wystąpi doręczenie zastępcze – wskazane
wprowadzenie obowiązku informacyjnego jako
wymogu w przypadku doręczenia zastępczego.
Rozszerzenie
możliwości
transferu
wymaganych danych pod wskazany przez
adresata numer telefonu.
Przedmiotowe zmiany – w zależności od formy
ich zastosowania – będą miały wpływ również
na inne zapisy ustawy w zakresie doręczeń
upraszczając
oraz
usprawniając
całą
procedurę.

Wskazane jest dokonanie szczegółowego
przeglądu aktów prawnych w tym zakresie, w
tym wymienionych w Rozdziale XIII ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.
U. z 2012 r. poz. 1529)

Przepisów ustawy nie stosuje
się do:
2) transakcji płatniczych
między płatnikiem a odbiorcą
dokonywanych za
pośrednictwem osoby
wykonującej czynności
zmierzające do zawarcia przez
płatnika i odbiorcę oznaczonej
umowy lub zawierającej taką
umowę w imieniu lub na rzecz
płatnika albo odbiorcy;

Przepis zbyt wąsko zakreślający wyjątek od stosowania
rygorów ustawy. Utrudnia przedsiębiorcom działająca w
formule marketplace oraz platformom łączącym
usługodawców i usługobiorców pośredniczenie w
dokonywaniu płatności za towary/usługi. Uniemożliwia ww.
przedsiębiorcom dokonywanie tak prostych operacji
rozliczeniowych jak choćby zwrot – w imieniu sprzedawcy –
ceny do konsumenta, który nabył towar, a następnie
odstąpił od umowy.

Nowelizacja art. 6 pkt 2) ustawy wymaga
wcześniejszej zmiany dyrektywy 2007/64/WE.
Nowelizacja powinna iść w kierunku deregulacji
i liberalizacji działalności przedsiębiorców
pośredniczących przy zawieraniu umów
sprzedaży oraz umów o świadczenie usług.

Ustawa o usługach płatniczych, w tym jej art. 6 pkt 2),
stanowią implementację właściwej dyrektywy europejskiej.
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Art. 113

Art. 113. 1. Krajowe instytucje
płatnicze są obowiązane do
wnoszenia wpłat na pokrycie
kosztów nadzoru. Wpłaty są
wnoszone w wysokości
stanowiącej iloczyn całkowitej
kwoty transakcji płatniczych
wykonanych przez krajową
instytucję płatniczą, w tym
także przez jej agentów, i
stawki nieprzekraczającej
0,075%, z zastrzeżeniem ust.
2 i 3.
2. Do transakcji płatniczych
krajowych instytucji
płatniczych świadczących
wyłącznie usługę płatniczą, o
której mowa w art. 3 ust. 1
pkt 6, albo usługę płatniczą, o
której mowa w art. 3 ust. 1
pkt 7, stosuje się stawkę
nieprzekraczającą 0,05%.
3. Do transakcji płatniczych
wykonywanych przy użyciu
instrumentów płatniczych
wydanych w ramach usługi
płatniczej, o której mowa w
art. 3 ust. 1 pkt 4, lub do
transakcji płatniczych
wykonywanych w ramach
usługi płatniczej, o której
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5,
stosuje się stawkę
nieprzekraczającą 0,0025%
niezależnie od tego, czy
dostawca prowadzi rachunek
płatniczy dla użytkownika,
oraz od rodzaju i liczby
czynności podejmowanych
przez dostawcę w celu
wykonania transakcji.
4. Do całkowitej kwoty
transakcji płatniczych, o której
mowa w ust. 1, nie wlicza się

W celu zachowania konkurencyjności przez krajowe
instytucje płatnicze wobec zagranicznych instytucji oraz
w celu odblokowania rozwoju usług przez krajowe instytucje
płatnicze, obsługujące polski sektor e-Commerce oraz
nowoczesną gospodarkę i innowacyjne rozwiązania,
niezbędna jest pilna zmiana obecnie obowiązującego modelu
ponoszenia przez krajowe instytucje płatnicze kosztów
nadzoru (opłata procentowa od kwoty transakcji) na
podstawie Ustawy o Usługach Płatniczych. Proponuje się
uzależnienie kosztów od kwoty funduszy własnych, o których
1.
mowa odpowiednio w art. 76 ust. 2–3 oraz art. 132m ust. 1
ustawy o usługach płatniczych. Jest to rozwiązanie
analogiczne do rozwiązania obecnie obowiązującego w
ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku
finansowego i o Rzeczniku Finansowym odnośnie kosztów
pokrycia finansowania działalności Rzecznika Finansowego i
jego biura.
2.
Wnosi się o wprowadzenie zmiany w kwestii pokrywania
przez
instytucje
płatnicze
i
instytucje
pieniądza
elektronicznego kosztów nadzoru, o których mowa w art.
113 Ustawy o Usługach Płatniczych. Celem zmiany jest
dostosowanie
warunków
prowadzenia
działalności
gospodarczej w Polsce przez dostawców niebankowych do
warunków w innych krajach Unii Europejskiej. Obecnie
funkcjonujące rozwiązanie polegające na opłatach płatnych
od każdej przeprowadzanej transakcji płatniczej jest:
1. niespotykane w innych krajach UE;
2.

powoduje nieproporcjonalnie duże obciążenia
finansowe
dla
dostawców,
stawiając
na
preferowanej pozycji podmioty z innych krajów;

3.

wprowadza znaczną niepewność co do ostatecznej
wysokości obciążeń dostawcy;

4.

zakłóca płynność dostawców (system zaliczek
rozliczany z rocznym opóźnieniem).

Uchylenie art. 113 UUP w dotychczasowej
treści oraz wprowadzenie następującej treści:
Art. 113. 1. Krajowe instytucje płatnicze są

obowiązane do wnoszenia wpłaty na pokrycie
kosztów nadzoru. Wpłata wnoszona jest raz w
roku, w wysokości nieprzekraczającej w
walucie polskiej kwoty 1% kwoty, o której
mowa w ust. 4 pkt 2. art. 76.
2. Do całkowitej kwoty transakcji płatniczych, o
której mowa w ust. 1, nie wlicza się transakcji
płatniczych krajowej instytucji płatniczej
wykonywanych
w
realizacji
czynności
wyłączonych przez art. 6, bez względu czy
wyłączenie zależne jest od świadczenia innych
usług.
3. Należności z tytułu wpłat, o których mowa w
ust. 1, podlegają egzekucji w trybie przepisów
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn.
zm.), zwanej dalej „ustawą o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji”.
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22.

Ustawa z dnia 26
lipca 1991 r. o
podatku
dochodowym
od
osób fizycznych (t.j.
Dz.U. z 2012 r. poz.
361, z późn. zm.)

Art. 21 ust.
1 pkt. 68

transakcji płatniczych krajowej
instytucji płatniczej
wykonywanych w realizacji
czynności wyłączonych przez
art. 6, bez względu czy
wyłączenie zależne jest od
świadczenia innych usług.
5. Należności z tytułu wpłat, o
których mowa w ust. 1,
podlegają egzekucji w trybie
przepisów ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz. U. z 2012
r. poz. 1015, z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą o
postępowaniu egzekucyjnym
w administracji”.
Wartość wygranych w
konkursach i grach
organizowanych i
emitowanych (ogłaszanych)
przez środki masowego
przekazu (prasa, radio i
telewizja) oraz konkursach z
dziedziny nauki, kultury,
sztuki, dziennikarstwa i
sportu, a także nagród
związanych ze sprzedażą
premiową towarów lub usług jeżeli jednorazowa wartość
tych wygranych lub nagród
nie przekracza kwoty 760 zł;
zwolnienie od podatku nagród
związanych ze sprzedażą
premiową towarów lub usług
nie dotyczy nagród
otrzymanych przez podatnika
w związku z prowadzoną przez
niego pozarolniczą
działalnością gospodarczą,
stanowiących przychód z tej
działalności

Treść przepisu nie wskazuje, by Internet został zaliczony do
środków masowego przekazu, gdyż wymieniono prasę, radio
i telewizję.
Zgodnie z bieżącym podejściem organów podatkowych,
wygrane w konkursach i grach organizowanych i
ogłaszanych przez Internet nie korzystają z tego zwolnienia.
Sformułowanie „organizowanych i emitowanych
(ogłaszanych) przez środki masowego przekazu” jest
interpretowane przez organy podatkowe jako wymóg by
organizatorem konkursu były podmioty zaliczane do środków
masowego przekazu (prasa, radio lub telewizja).

Rozszerzenie środków masowego przekazu o
Internet lub wskazanie wprost iż wyliczenie
środków masowego przekazu w przepisie ma
charakter wyłącznie przykładowy, a prasa,
radio i telewizją nie wyczerpują definicji
środków masowego przekazu.
Zmiana z: „organizowanych i emitowanych

Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą
premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika
w związku prowadzona przez niego działalnością
gospodarczą. W przypadku sprzedaży premiowej
organizowanej przez sklep internetowy dokonujący
sprzedaży wysyłkowej trudno jest określić czy nabywca
otrzyma nagrodę w związku z prowadzoną przez niego
pozarolniczą działalnością gospodarczą, czy nie. I czy sklep
będzie miał obowiązek poboru podatku PIT z tytułu tej
nagrody.

Uchylić wyłączenie zastosowania zwolnienia
wobec nagród związanych ze sprzedażą
premiową otrzymanych w związku prowadzoną
działalnością gospodarczą.

(ogłaszanych) przez środki masowego
przekazu” na „organizowanych i emitowanych
(ogłaszanych) za pośrednictwem środków
masowego przekazu”.
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1.2
Lp.
1.

2.

3.

Supozycje ogólne

AKT PRAWNY

NR
PRZEPISU

[supozycja ogólna]

n/a

[supozycja ogólna]

[supozycja ogólna]

TREŚĆ PRZEPISU

PROBLEM PRAWNY

SUGESTIA ROZWIĄZANIA

n/a

Brak jednoznacznej definicji sformułowania „formy
pisemnej” w wielu aktach prawnych w aspekcie cyfryzacji
gospodarki

n/a

n/a

Brak krajowych regulacji w aspekcie środków
identyfikacji elektronicznej z rozporządzenia eIDAS

n/a

n/a

Brak propozycji regulacji w zakresie tworzenia listy
dostawców niekwalifikowanych usług zaufania

Zapisać w Ustawie o usługach zaufania,
identyfikacji elektronicznej oraz zmianie
niektórych ustaw definicji „formy pisemnej”
oznaczającej postać papierową lub
elektroniczną.
Zdefiniować odrębną ustawą krajowe systemy i
środki identyfikacji elektronicznej oraz ich
poziomy bezpieczeństwa. Celem jest
dopuszczenie np. systemów bankowości
elektronicznej jako powszechnie dostępnych
i bezpiecznych systemów identyfikacji
elektronicznej, zapewniających poziom
bezpieczeństwa umożliwiający dostęp do
większości usług, udostępnianych przez
podmioty realizujące zadania publiczne.
Lista dostawców usług zaufania powinna
obejmować także niekwalifikowanych
dostawców usług zaufania, którzy powinni
wskazać publicznie dostępne adresy URL, pod
którymi możliwe będzie zweryfikowanie przez
osoby trzecie – użytkowników tych usług – ich
wiarygodności (np. weryfikacja
niekwalifikowanego zaawansowanego podpisu
elektronicznego, pieczęci elektronicznej,
znacznika czasu itp.).

ZGŁASZAJĄCY
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Almanach ekspercki
Komentarze, opinie i wypowiedzi ekspertów eIzby
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Marcin Mróz, aplikant radcowski w kancelarii Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy

Bariery rozwoju zakładów bukmacherskich on-line

Restrykcje prawne związane z grami hazardowymi w Polsce uderzają głównie w branżę zakładów
bukmacherskich on-line, przyczyniając się do jej regresu. Polskie prawo zakazuje bowiem reklamy gier
hazardowych, w tym właśnie internetowych zakładów bukmacherskich. Jest to jedna z głównych barier rozwoju
tego sektora gospodarki elektronicznej.
Hazard on – line w liczbach
Rynek gier hazardowych, a w szczególności tych prowadzonych z wykorzystaniem sieci Internet, jest jednym z
najszybciej wzrastających w całej Unii Europejskiej. Około 32 % to segment zakładów bukmacherskich on-line.
W przełożeniu na polskie realia szacuje się, że wartość kwot wpłacanych przez polskich graczy wynosi około 5
mld złotych rocznie. Do zarejestrowanych w Polsce firm bukmacherski trafia jednak jedynie około 10 % tej kwoty,
ponieważ aż 9 na 10 graczy wybiera zagranicznych bukmacherów.
Bariery podatkowe
Dlaczego tak się dzieje? Decydują głownie kwestie finansowe. Dla polskich graczy niekorzystny jest przede
wszystkim podatek od gier, który zgodnie z art. 74 pkt 7 ustawy hazardowej, dla zakładów innych niż dotyczące
współzawodnictwa zwierząt, wynosi 12 % i pobierany jest od sumy wpłaconych przez graczy stawek. Oznacza to,
że polski gracz obstawiając 100 zł, w rzeczywistości obstawia 88 zł, gdyż 12 zł wędruje do fiskusa. Czyli polski
gracz na starcie już ponosi stratę. Ponadto oczywiście od ewentualnej wygranej należy odprowadzić podatek
dochodowy, jeżeli kwota wygranej przekracza 2280zł (niższe wygrane są zwolnione z opodatkowania). Oznacza
to, że w przypadku zakładów wzajemnych mamy do czynienia z podwójnym opodatkowaniem, podobnie jak w
spółkach kapitałowych (!). Dla porównania, na Malcie podatek od zakładów wynosi 0,5%, natomiast na
Gibraltarze-1 %. Jeżeli do obciążeń podatkowych dołożymy niejasne regulacje prawne, wprowadzające wysokie
obostrzenia dla prowadzenia działalności w zakresie hazardu, Polska nie jawi się jako dogodne do tego miejsce.
Skoro aż 90 % środków jest lokowanych przez graczy w zagranicznych firmach bukmacherskich, to niewątpliwie
wpływa to negatywnie na polską branżę zakładów bukmacherskich on-line. Wykorzystuje ona bowiem jedynie
nikły procent całego rynku, a tym samym jest pozbawiona możliwości pozyskiwania pieniędzy od graczy i przez
to nie rozwija się.
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Zakaz reklamy i promocji
Kolejną przeszkodą jest całkowity zakaz reklamowania oraz promowania gier hazardowych, w tym zakładów
bukmacherskich on-line. Na gruncie ustawy o grach hazardowych przez reklamę zakładów wzajemnych rozumie
się publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych lub symboli graficznych i innych oznaczeń z nimi
związanych, a także nazw i symboli graficznych firm prowadzących działalność hazardową oraz informacji
o miejscach, w których takie gry lub zakłady są urządzane, i możliwościach uczestnictwa. Promocją natomiast
jest publiczna prezentacja zakładów, rozdawanie rekwizytów z nimi związanych, wręczanie żetonów lub
dowodów uczestnictwa w tych grach albo ich sprzedaż w miejscach publicznych, a także inne formy publicznego
zachęcania do uczestnictwa w nich lub przekonywania o ich zaletach bądź zachęcania do wstępu do kasyn gry
lub punktów przyjmowania zakładów wzajemnych.
Zakaz ten jest na tyle szeroki, że prowadzi często do absurdu. Dla przykładu, Izba Celna uznała, że stacja
telewizyjna Canal+, która reklamowała swoją ofertę programową poprzez umieszczenie na plakacie promującym
postać Cristiano Ronaldo w koszulce Realu Madryt z nadrukowanym logo „bwin”, reklamowała nielegalnie
zakłady bukmacherskie. Idąc tym tokiem rozumowania należałoby przyjąć, że w Polsce nie mogą być
transmitowane żadne mecze z udziałem drużyn które są sponsorowane przez firmy bukmacherskie, czy też
mecze lig, których sponsorami są firmy bukmacherskie (!). Pozbawiłoby to polskiego kibica m.in. oglądania
najpopularniejszego widowiska piłkarskiego jakim są mecze FC Barcelony z Realem Madryt, czy też
uniemożliwiło oglądanie Bundesligi, gdzie przed każdym meczem pojawia się reklama sponsora ligi. Z kolei na
zeszłorocznych Mistrzostwach Europy w piłce ręcznej, które odbyły się w Polsce, reprezentacja Danii grała w
koszulkach z logo firmy UNIBET, która również nie jest zarejestrowana w Polsce. W tej ostatniej sytuacji jednak
służba celna nie podjęła interwencji.
Warto przy tym wskazać, że obecnie w Europie zakaz reklamowania się przez firmy bukmacherskie obowiązuje
jedynie w 5 krajach. Poza Polską są to: Estonia, Litwa, Łotwa i Norwegia.
Dozwolony sponsoring
Polskie prawo obecnie zezwala firmą bukmacherskim, zarejestrowanym w Polsce, wyłącznie na sponsoring oraz
na informowanie o sponsoringu. Przez informowanie o sponsorowaniu rozumie się prezentowanie informacji
zawierającej nazwę lub innego oznaczenia indywidualizującego sponsora, w związku ze sponsorowaniem.
W praktyce oznacza to, że poza prezentacją swojego logo i krótką informacją „Sponsor XYZ”, firmy
bukmacherskie nie mogą robić nic więcej. Już samo bowiem umieszczenie adresu strony internetowej
wykraczałoby poza ramy informowania o sponsorowaniu jako wskazywanie „miejsca”, gdzie można zawrzeć
zakład. Możliwości marketingowe firm bukmacherskich są zatem mocno ograniczone.
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Wpływ na finansowanie sportu
Bariery prawne w postaci wysokich podatków, zakazu reklamy oraz skomplikowanych procedur dotyczących
prowadzenia zakładów bukmacherskich on-line powodują, że segment ten nie jest atrakcyjny dla zagranicznych
potentatów branży, jak również nie sprzyja powstaniu rodzimych firm bukmacherskich. W Polsce
zarejestrowanych jest tylko 5 firm bukmacherskich. To o połowę mniej niż przed wprowadzeniem zmian w prawie
hazardowym.
Stagnacja branży zakładów bukmacherskich on-line ma swoje bezpośrednie przełożenie na finansowanie
polskiego sportu, a zwłaszcza piłki nożnej. Rola firm bukmacherskich w zaangażowaniu w sport jest bowiem
naturalna, ponieważ ich działalność oczywiście łączy się ze sportem ściśle i właściwie wokół sportu krąży. Wśród
zakładów bukmacherskich zdecydowanie dominują zakłady sportowe. W związki z tym zaangażowanie firm
bukmacherskich w działalność sponsoringową może być jednym z kryteriów oceny kondycji tej branży.
Na przestrzeni ostatnich kilku lat spadła wartość kontraktów sponsorskich zawieranych przez firmy
bukmacherskie w Polsce. Obecnie szacuje się ją na 11 mln złotych, natomiast w 2009 roku było to 44 mln
złotych. Ze względu na to, że na polski rynek trafia jedynie 10% wartości zakładów zawieranych przez polskich
graczy, polskie firmy bukmacherskie nie dysponują aż takim potencjałem finansowym, żeby zwiększyć swój
udział w finansowaniu krajowego sportu.
Według danych firmy EY, zawartych w raporcie „Ekstraklasa piłkarskiego biznesu”, sukcesywnie maleje udział
przychodów ze sponsoringu i reklamy w całościowych przychodach polskich klubów w najwyższej klasie
rozgrywkowej. Pomiędzy rokiem 2012 a 2014 spadek ten wyniósł 9 %. W samym tylko 2014 roku przychody te
zmniejszyły się o 25 mln złotych wobec roku 2013. Sytuacja jest o tyleż alarmująca, że w większości państw
Europy, a zwłaszcza w najpopularniejszych ligach piłkarskich, wartości te stale rosną. Przepaść finansowa
dzieląca polskie kluby od europejskiej czołówki zatem coraz bardziej się powiększa. Jest to niewątpliwie
związane z tym, że w Polsce branża zakładów bukmacherskich, w tym zakładów bukmacherskich on-line, jest
nieatrakcyjna. Spory bowiem udział w przychodach reklamowych klubów Europy zachodniej, mają właśnie
wpływy od firm bukmacherskich.
Konieczność zmiany prawa
W związku z powyższym konieczna jest zmiana ustawy o grach hazardowych, a w szczególności obniżenie
podatku od zakładów wzajemnych, umożliwienie reklamowania się przez firmy bukmacherskie oraz uproszczenie
procedur związanych z zakładaniem i prowadzeniem przedsiębiorstw bukmacherskich w Polsce. Obecnie bariery
prawne są zbyt duże, aby ten sektor gospodarki elektronicznej mógł się rozwijać. Przede wszystkim ważne jest
uczynienie polskiego rynku atrakcyjnym dla zagranicznych firm bukmacherskich. To bowiem ich kapitał i
obecność na rynku będą głównym czynnikiem do rozwoju branży i zwiększenia konkurencyjności na rynku.
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Wpłynie to także pozytywnie na polski sport, który zyska naturalnego partnera i szersze możliwości pozyskiwania
środków finansowych. Należy więc nie tyle prowadzić dyskusję nad koniecznością zmiany ustawy o grach
hazardowych, co pilnie taką zmianę przeprowadzić. Dla dobra gospodarki elektronicznej i dla dobra polskiego
sportu.

Marcin Mróz – prawnik w kancelarii Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy, aplikant radcowski, absolwent
prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się w procesach sądowych, arbitrażu, prawie
sportowym oraz prawie spółek. Interesuje się również prawem hazardu, w szczególności zagadnieniami
związanymi z zakładami wzajemnymi.
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Maja Mróz, aplikantka adwokacka w kancelarii Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy

Gdzie sięga polski GIODO,
czyli biznes zarejestrowany za granicą a polska Ustawa o
ochronie danych osobowych
Biurokracja, liczne przeszkody w zakładaniu działalności gospodarczej, niemałe podatki i niejasne prawo
– to niektóre z przyczyn, dla których Polacy decydują się na założenie działalności gospodarczej za
granicą. Wydaje się, że w ten sposób można kierować swoją ofertę do Polaków, a jednocześnie uniknąć
bolączek dotyczących realiów przedsiębiorczości w naszym kraju. Nie jest to zawsze wrażenie
prawdziwe. Proponuję przyjrzeć się regulacjom dotyczącym ochrony danych osobowych i poszukać
odpowiedzi na pytanie – czy zagraniczny przedsiębiorca kierując swój e-biznes do Polaków powinien
brać pod uwagę polską ustawę o ochronie danych osobowych?
Bezpieczne dane Europejczyków
Poziom ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej uchodzi za wysoki i czynione są wszelkie wysiłki, aby
dane Europejczyków nie dostały się w niepowołane ręce. Dobrze ukazuje to chociażby wykaz państw, co do
których poziom ochrony danych osobowych został uznany decyzją Komisji za adekwatny i umożliwiający ich
przekazywanie (taka kompetencja przysługuje Komisji na podstawie dyrektywy 95/46/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie
przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych). Aktualnie jest ich jedynie 11, a grono to
w głośnym stylu „opuściły” Stany Zjednoczone Ameryki – program Safe Harbor, który obejmowała jedna z ww.
decyzji Komisji, został uznany za niezapewniający adekwatnego poziomu ochrony danych osobowych, co odbiło
się szerokim echem wśród przedsiębiorców prowadzących działalność po obu stronach Atlantyku.
Moje państwo – moja ochrona
Wewnątrz samej Unii Europejskiej wymogi stawiane przed przedsiębiorcami w zakresie ochrony danych
osobowych są podobne do siebie, ale nie jednolite. Wynika to z tego, że dziedzinę tę reguluje wspomniana
dyrektywa 95/46/WE, którą każde Państwo Członkowskie implementowało do własnego systemu prawnego.
Implementacja ta przebiegała wśród członków UE lepiej lub gorzej, ale w każdym razie nie identycznie. Znaczy
to, że spełnianie wymogów ochrony danych w Wielkiej Brytanii nie gwarantuje spełniania tych norm w Polsce.
Swoje intencje europejski prawodawca wskazał jasno w preambule do dyrektywy 95/46/WE: „Przetwarzanie
danych przez osobę prowadzącą działalność w państwie trzecim nie może stać na przeszkodzie ochronie osób
fizycznych przewidzianej w niniejszej dyrektywie; w tych przypadkach przetwarzanie danych powinno podlegać
przepisom prawa państwa członkowskiego, w którym znajdują się wykorzystywane do tego celu środki, oraz
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powinny istnieć gwarancje zapewniające przestrzeganie w praktyce praw i obowiązków przewidzianych w
niniejszej dyrektywie.”
Innymi słowy, celem Unijnego prawodawcy było to, aby obywatel państwa członkowskiego X był zawsze tak
samo chroniony pod względem danych osobowych, niezależnie od tego, czy zawiera umowę z przedsiębiorcą z
państwa X, Y czy Z.
Kryteria zastosowania prawa państwa członkowskiego
Tą ideą kierowano się przy tworzeniu artykułu 4 do wspomnianej dyrektywy 95/46/WE. Zgodnie z jego
postanowieniami, Państwo Członkowskie stosuje do przetwarzania danych osobowych przez zagranicznego
przedsiębiorcę wewnętrzne (krajowe) przepisy w trzech przypadkach. Po pierwsze i najważniejsze – ma to
zastosowanie wtedy, gdy przetwarzanie danych odbywa się w kontekście prowadzenia przez administratora
danych działalności gospodarczej na terytorium Państwa Członkowskiego. Co więcej, jeżeli ten sam administrator
danych prowadzi działalność gospodarczą na terytorium kilku Państw Członkowskich, musi on podjąć niezbędne
działania, aby zapewnić, że każde z tych przedsiębiorstw wywiązuje się z obowiązków przewidzianych
w odpowiednich przepisach prawa krajowego.
Po drugie, prawo krajowe stosuje się, gdy administrator danych nie prowadzi działalności gospodarczej na
terytorium danego państwa członkowskiego, lecz w miejscu, gdzie jego prawo krajowe obowiązuje na mocy
międzynarodowego prawa publicznego. Chodzi tutaj np. o ambasady. Trzecią przesłanką jest sytuacja, w której
administrator danych nie prowadzi działalności gospodarczej na terytorium Wspólnoty, a do celów przetwarzania
danych osobowych wykorzystuje środki, zarówno zautomatyzowane jak i inne, znajdujące się na terytorium
danego Państwa Członkowskiego, o ile środki te nie są wykorzystywane wyłącznie do celów tranzytu przez
terytorium Wspólnoty. Chodzi o przechowywanie serwerów danych chmurowych na terytorium Unii lub
wykorzystywanie telefonów komórkowych obywateli Wspólnoty do usług geolokalizacyjnych. Trzeba jednak
pamiętać, że w przypadku tej ostatniej przesłanki, administrator danych musi wyznaczyć swojego przedstawiciela
na terytorium Państwa Członkowskiego.
Prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Państwa Członkowskiego – czyli co?
Proponuję przyjrzeć się kryterium, które najczęściej może znaleźć zastosowanie. Abstrahując od wyjaśnień
dotyczących tego, kto jest administratorem danych, pojawia się pytanie - czym w istocie jest „prowadzenie
działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego”? Intuicyjnie można wyczuć, że chodzi o coś
więcej niż np. prowadzenie przez polską spółkę z o.o. sklepu internetowego, którego odbiorcami docelowymi są
mieszkańcy naszego państwa. Jeżeli jednak Polak zarejestruje swoją działalność w Wielkiej Brytanii, ale sklep
internetowy będzie prowadzony przez niego w języku polskim, z przesyłką głównie do Polski, to pojawia się
pytanie – czy oprócz regulacji brytyjskich powinien także uczynić zadość polskim wymogom ochrony danych?
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Wszystko zależy od tego, czy działalność jest rzeczywiście prowadzona na terytorium Polski. Składa się na to
szereg czynników, w tym – przede wszystkim – posiadanie spółki-córki w kraju, ale także wynajmowanie
powierzchni biurowej czy posiadanie konta w polskim banku. Trybunał Sprawiedliwości wskazał jako kryterium
prowadzenia działalności gospodarczej „wszelką rzeczywistą i faktyczną działalność, choćby nawet drobną,
prowadzoną poprzez stabilne rozwiązanie organizacyjne”1. W wyroku, w którym kryteria te zostały wskazane,
chodziło o prowadzenie serwisu ogłoszeniowego, zarejestrowanego na Słowacji, dotyczącego nieruchomości
położonych na Węgrzech. W ustaleniu, że działalność gospodarcza prowadzona jest na terytorium Węgier
i należy stosować się do tamtejszych przepisów danoosobowych, pomogły też takie czynniki jak posiadanie przez
wszystkich wspólników słowackiej spółki miejsca zamieszkania na Węgrzech i węgierskiego obywatelstwa,
prowadzenie strony internetowej w języku węgierskim, posiadanie na Węgrzech skrzynki pocztowej do
prowadzenia bieżących spraw oraz brak prowadzenia realnej działalności gospodarczej w miejscu siedziby – na
terytorium Słowacji. Są to kryteria, które można analogicznie zastosować do oceny, czy dana działalność jest –
na potrzeby zastosowania krajowej ustawy danoosobowej – prowadzona na terytorium RP. Pamiętać należy, że
posiadanie podmiotu powiązanego (np. spółki-córki) na terytorium danego państwa nie jest tu warunkiem
niezbędnym. Za każdym razem ocenie podlega ogół okoliczności, które mogą wskazywać, gdzie prowadzona jest
rzeczywista, prawdziwa działalność.
Na szczęście praktyka nie idzie w kierunku przesady – jeżeli w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa towary
czy usługi nabywane są online oraz przetwarzane są w związku z tym dane osobowe obywateli danego państwa,
ale poza tym administrator danych nie ma z tym państwem żadnych związków, to – o ile chodzi o kraje UE –
krajowe ustawy nie znajdują zastosowania. Jest to ugruntowane orzecznictwo urzędów ochrony danych
osobowych w Europie, potwierdzone decyzjami polskiego GIODO.2
Mali gracze, duzi gracze
Podobne kłopoty dotknęły niedawno gigantów świata e-usług - zarówno Google, jak i Facebooka. W obu
przypadkach wątpliwości zostały rozstrzygnięte w stronę podleganiu prawa ochrony danych osobowych
obowiązującego w państwie członkowskim UE.

1

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 1 października 2015 r., C-230/14, Weltimmo s. r. o. przeciwko Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság

2

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 29 stycznia 2015 r., DOLiS/DEC 54/15/6761; Decyzja Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 29 stycznia 2015 r., DOLiS/DEC 54/15/6762.
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Problem Google zaczął się od zażądania przez obywatela Hiszpanii usunięcia jego danych z popularnej
wyszukiwarki3. Wobec uzyskanej odmowy, hiszpańska Agencia de Protección de Datos (AEPD) skierowała do
TSUE pytanie prejudycjalne, sprowadzające się do tego, czy Google Spain SL może podlegać pod regulacje
hiszpańskiej ustawy o ochronie danych osobowych.
Co ciekawe, Trybunał odpowiedział twierdząco. Na podstawie omówionego wyżej artykułu 4 dyrektywy 95/46/WE
ustalił, że Google Spain prowadzi działalność, polegającą na promocji i sprzedaży przestrzeni reklamowej,
skierowaną do osób zamieszkujących Hiszpanię, co jest ściśle związane z działalnością samej „centrali”.
W konsekwencji Google Inc prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Hiszpanii, do czego środkiem jest
spółka-córka Google Spain.
Mówi się, że jest to zaznaczenie linii, po której będzie szedł rozwój ochrony danych osobowych – nawet „duzi
gracze” muszą się liczyć z ochroną danych osobowych obywateli UE.
Sprawa dotycząca Facebooka miała miejsce w Polsce, w maju 2015 r. Wtedy też biznesmen Zbigniew Stonoga
opublikował na swoim profilu na tym portalu społecznościowym akta śledztwa tzw. afery podsłuchowej. Była to
„kopalnia” danych osobowych, w tym adresów zamieszkania, numerów dokumentów tożsamości i numerów
PESEL szeregu osób. Już w pierwszej reakcji GIODO sygnalizował, że takie działanie jest pogwałceniem prawa.
Mimo zablokowania przez Facebook dostępności tych materiałów, pozostawały one na jego serwerach. W
związku z tym jeden z pokrzywdzonych w śledztwie wystąpił do GIODO o nakazanie Facebookowi zaprzestania
przechowywania jego danych.
Sprawa znalazła finał w przychyleniu się GIODO do wniosku i nakazaniu Facebookowi – jako podmiotowi
podlegającemu polskim przepisom danoosobowym i nadzorowi polskiego GIODO – usunięcie danych
wnioskodawcy z serwerów. Powodem ku temu było ustalenie, że Facebook Inc ma spółkę-córkę z siedzibą
w Polsce (Facebook Poland sp. z o.o.), której działalność jest nierozerwalnie związana z działalnością głównej
spółki. Ponadto polska spółka prowadzi w Polsce realnie działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu
usług marketingowych.
Co to oznacza dla e-przedsiębiorców?
Linia, którą podąża rozwój ochrony danych osobowych we Wspólnocie, stawia nowe wymagania przed
przedsiębiorcami, którzy prowadzą działalność (w wyżej opisanym znaczeniu) na terenie Polski, podczas gdy ich
przedsiębiorstwo zarejestrowane jest w innym państwie. Oznacza to pamiętanie o odpowiedniej treści klauzul
3

Wyrok TSUE z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie C-131/12, Google Spain SL, Google Inc. przeciwko Agencia de Protección de Datos
(AEPD), Mario Costeja González.
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dotyczących danych osobowych, pilnowanie adekwatności zakresu zbieranych danych, odpowiedniej konstrukcji
zgód na przetwarzanie danych osobowych, a przede wszystkim – nadzór polskiego GIODO, zasadniczo
podchodzącego do swojej funkcji. Chęć ucieczki przed polskimi zbiurokratyzowanymi realiami prowadzenia
działalności gospodarczej może – przy kierowaniu swojej działalności na terytorium Polski – przynieść skutek
odwrotny od zamierzonego. Warto zatem pamiętać o tym, aby w możliwie największym stopniu spełnić wymogi
polskich regulacji danoosobowych.

Maja Mróz – prawnik w kancelarii Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy, aplikantka adwokacka przy
Krakowskiej Izbie Adwokackiej, absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zdobywała
doświadczenie zawodowe w renomowanych kancelariach prawnych zajmujących się prawem własności
intelektualnej, w tym w podmiotach międzynarodowych. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się
wokół szeroko pojętego prawa własności intelektualnej, handlu elektronicznego i prawa cywilnego
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Sławomir Cieśliński, Medien Service

Zagrożenia transgranicznego e-Commerce w obszarze
płatności

Finalnym etapem każdej transakcji w handlu internetowym jest płatność. I wtedy właśnie bardzo
wiele osób rezygnuje z dokonania zakupu. Niebezpieczeństwo takiego rozwoju sytuacji w handlu
transgranicznym jest o wiele większe, niż w przypadku transakcji zakupu krajowego. Z dwóch
zasadniczych powodów – po pierwsze: innej niż złotówka waluty transakcji, a po wtóre: z powodu
używania innego kanału płatności aniżeli zazwyczaj stosowany w obrocie wewnętrznym.
Kursy walutowe zmienne każdego dnia
Pozostańmy w rozważaniach dotyczących transgranicznego e-Commerce tylko na obszarze
europejskim, czyli w grupie krajów w większości należących do strefy euro, do których Polska jak wiadomo się
nie zalicza i nic nie wskazuje na to, aby wkrótce tam się znalazła. Co oznacza, że w praktyce każdego dnia cena
towaru wyrażona w polskich złotych ma inną wartość wyrażoną w euro. Ten mechanizm działa też w drugą
stronę. Jakie to rodzi konsekwencje? Ano niepewność i sprzedawcy i kupującego wybrany towar, czy faktycznie
dokonują oni dobrego wyboru, opłacalnego dla każdej strony transakcji.
W Internecie rzadko kto poszukuje unikalnego produktu, a jeśli nawet tak jest, to zazwyczaj za ten
wyjątkowy produkt jest potencjalny nabywca gotowy zapłacić tyle, ile żąda sprzedawca, bez względu na to w
jakiej walucie. Inaczej ma się sprawa z większością transakcji w handlu internetowym, kiedy to liczni potencjalni
nabywcy poszukują zazwyczaj masowych produktów o podobnych właściwościach i jakości, ale za to w
najniższej cenie. Ta reguła dotyczy zarówno poszukiwania konkretnych towarów lub usług na rynku krajowym, jak
i poza granicami własnego kraju. W takim przypadku pytanie o to ile wynosi równowartość ceny np. 50 Euro w pln
lub odwrotnie – ile warte w Euro jest 100 pln, urasta do kwestii zasadniczej. Przy czym gdyby kurs Euro do pln
lub pln do Euro był stały okresowo (np. zmieniany raz na tydzień), to jeszcze pół biedy, ale w praktyce ten kurs
jest niestabilny nawet kilkakrotnie każdego dnia.
Ponadto nawet podawany na dany dzień kurs Euro/pln na przykład w tabeli NBP może funkcjonować w
dokonywanych ex post rozliczeniach księgowych, ale nie w żywym handlu. Dlatego, że w praktyce płatności
realizowane np. poprzez banki stosują się do kursu tych walut ustalanych przez każdy z tych banków każdego
dnia według ich własnych kryteriów… Wobec powyższego bardzo realne są i będą sytuacje, w których jakby się
polscy czy europejscy sprzedawcy nie wysilali, to i tak ze względu na operowanie na rynku transgranicznym stale
zmiennym kursem Euro/pln nie będą oni w stanie zaoferować ani własnym ani zagranicznym klientom na tyle
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atrakcyjnych (czytaj: niskich) cen, by tego rodzaju transakcje były liczne. Zwłaszcza, że akurat w przypadku
Polaków udowodniona jest opinia, iż w porównaniu do innych nacji kryterium najniższej ceny – nawet o
przysłowiowy grosz - nabywanego towaru lub usługi bywa decydujące przy dokonywaniu zakupu lub odstąpieniu
od niego.
W takiej rzeczywistości, jak długo Polska nie wejdzie do strefy Euro, oczekiwanie na dynamiczny
wzrost transakcji transgranicznych w naszym e-Commerce jest nieuzasadnione. A jeżeli jeszcze w
najbliższym czasie handel internetowy w Polsce dotknie zróżnicowanie podatku dla handlowców uwarunkowane
wykonywaniem transakcji w dni robocze lub świąteczne, to dla e-Commerce, którego naturalną cechą jest
funkcjonowanie w trybie 24/7/365 będzie to tym bardziej rozwiązanie zabójcze.
Trzeba też pamiętać, iż transakcja zakupu towaru zagranicą wiąże się najczęściej z decyzją
skorzystania z usługi i zapłaty za jego dostarczenie do kraju nabywcy, co oznacza określone - zazwyczaj
większe! - opłaty za transport i ponownie stawia na porządku dziennym problem kursu walutowego ( a ponadto
zazwyczaj wydłuża czas dostawy, co też zniechęca wielu nabywców do finalizowania takich zakupów).
Płacić transgranicznie, czyli jak?
W warunkach krajowych – a dotyczy to każdego kraju - każdy nabywca towarów w Internecie ma
ukształtowane już sposoby i nawyki płacenia za nie. Korzysta najczęściej ze sposobów dobrze mu znanych,
będących zazwyczaj pochodną i konsekwencją posiadania konta w określonym banku lub rachunku w innym
systemie, wykorzystywania swoich kart płatniczych, utrwalonych schematów postępowania, co zapewnia mu
poczucie bezpieczeństwa. Podobnie sprzedawcy na podstawie swoich wcześniejszych doświadczeń oferują
klientom te metody płatności, które uważają za pewne i z operatorami których mają zawarte stosowne umowy
gwarantujące im bezpieczeństwo transakcji oraz opłacane według uzgodnionych pomiędzy stronami obopólnie
efektywnych kosztowo zasad i stawek.
W konsekwencji stanu wyżej opisanego samo tłumaczenie strony/oferty sprzedawcy na inne języki i
nawet załóżmy oferowane korzystne ceny na konkretne atrakcyjne towary (uwaga: kursy walutowe itd. jak
opisano powyżej) nie są i nie będą gwarancją licznych transakcji transgranicznych. Wiadomo wszak, że i w
warunkach transakcji pomiędzy dwoma podmiotami z tego samego kraju wiele z nich nie dochodzi do końca,
ponieważ nabywcy rezygnują z nich właśnie w procesie ich finalizowania, czyli dokonywania płatności właśnie.
Jeżeli tak się dzieje w relacji z krajowymi podmiotami, to ryzyko niezakończenia transakcji z podmiotami
zagranicznymi rośnie tym bardziej. Przede wszystkim dlatego, że zagraniczni sprzedawcy mają wypracowane na
użytek swego kraju kanały i sposoby płatności, nie muszące budzić zaufania u cudzoziemskich klientów. U
klientów, którzy we własnym kraju dobrze wiedzą, jak niuansowe potrafią być zapisy umów np. z bankami, i tym
bardziej obawiają się bycia od razu na przegranej pozycji w potencjalnym sporze z zagranicznym operatorem
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płatności, jeśli się zdecydują skorzystać z jego pośrednictwa. Z kolei jeśli zagraniczny sprzedawca korzysta z
usług np. nawet bardzo dobrego operatora płatności, ale nieznanego na polskim rynku, to trudno od razu liczyć
na jego masowe zaakceptowanie przez polskich klientów. A jednocześnie z powodów ekonomicznych nie można
oczekiwać, aby firmy prowadzące aktywną międzynarodową sprzedaż w Internecie oferowały potencjalnym
klientom z wielu krajów w każdej wersji językowej narzędzia i kanały płatności nawet tylko po tych kilka
najpopularniejszych w każdym z tych krajów.
Konkludując – z wyżej opisanych powodów praktycznych, i abstrahując od sfery faktycznych i możliwych
regulacji np. unijnych czy tylko krajowych – rozwój transgranicznego e-Commerce napotka w Polsce w obszarze
płatności na bardzo poważne przeszkody, co prawda do stopniowego usuwania, ale będące konsekwencją
zjawiska podstawowego: ZAUFANIA panującego lub nie pomiędzy stronami każdej międzynarodowej transakcji
kupna-sprzedaży.

Sławomir Cieśliński - historyk z wykształcenia (Uniwersytet Warszawski), ma za sobą wieloletnią
pracę w charakterze dziennikarza i wydawcy, doradcy ministra, przedstawiciela zagranicznych firm
w Polsce, a także prezesa zarządu kilku spółek, co skutkuje jego osobistym dużym doświadczeniem
w zakresie prowadzenia biznesu, handlu, promocji i marketingu.
Założona przez niego w 1993r. firma consultingowa MEDIEN SERVICE jest od 2001r.
organizatorem Międzynarodowej Konferencji KARTA , przekształconej w 2008 r. w Konferencję
Central European Electronic Card (www.conkarta.pl) – od lat największej „kartowej” konferencji w
Polsce i w regionie , od 2006 r. konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy”
(www.polskiekarty.info.pl), członkiem-założycielem w 2004 r. Forum Technologii Bankowych przy
Związku Banków Polskich i aktywnym uczestnikiem kilku jego zespołów roboczych. Od 2008 r.
organizuje konkursy na najlepsze w danym roku produkty i systemy kartowe w Polsce. Od 2010 r.
wydaje Almanach „Polskie Karty” (www.cardsalmanach.eu).
W 2011 r. zainicjował wspólnie z Instytutem Maszyn Matematycznych Narodowy Test
Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego (impreza od 2012 roku nosi nazwę CommonSign
Warsaw – www.commonsign.eu). W 2014 r. Medien Service zapoczątkował organizację Digital
Money & Currency Forum (www.digitalmoneyforum.biz).
Firma Medien Service jest członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (Sławomir
Cieśliński pełni w niej funkcje Przewodniczącego Komitetu E-identyfikacji i Nowoczesnych Usług
Płatniczych oraz Wiceprzewodniczącego Komitetu Inteligentne Systemy Transportowe),
Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego, Izby Gospodarki Elektronicznej,
Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Polskiej Izby Informatyki Medycznej.
e-mail: cieslinski@medienservice.com.pl | medserv@interia.pl GSM: +48502111153
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Witold Chomiczewski, Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych sp. k.
Natalia Zawadzka, Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych sp. k.

Ustawa – Prawo telekomunikacyjne
Komentarz ekspercki
Art. 172 ust. 1. Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych
systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik
końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.
Ten przepis bardzo istotnie ogranicza możliwość stosowania marketingu bezpośredniego. Jest sformułowany
bardzo szeroko, gdyż zabrania wykorzystania bez zgody każdego urządzenia końcowego do takiego celu.
Urządzeniem końcowym jest m.in.: serwer, telefon, tablet, komputer. Również pojęcie automatycznego systemu
wywołującego jest nieostre. Przepis w obecnej formie obejmuje nie tylko kontakt telefoniczny głosowy, ale także
mailingi, wysyłanie smsów, wysyłanie komunikatów reklamowych przez komunikatory internetowe, wewnętrzne
skrzynki pocztowe w portalach.
Postulat:
Ograniczenie zakresu zastosowania przepisu poprzez wyłączenie z jego zakresu zastosowania mailingów,
smsów itp.
Komentarz:
Przepis artykułu 172 ust. 1 ustawy – Prawo telekomunikacyjne w brzmieniu obowiązującym od 25 grudnia 2014
roku wprowadza istotne ograniczenie możliwości stosowania marketingu bezpośredniego. Zgodnie z tym
przepisem, prowadzenie wszelkich działań marketingowych adresowanych do konkretnych osób przy
wykorzystaniu telefonu lub komputera (np. przez SMSy, e-maile, wiadomości push) wymaga uzyskania zgody
tych osób przed rozpoczęciem wysyłania reklam czy ofert. Zgoda ta nie może być domniemana lub dorozumiana
z oświadczenia woli o innej treści. Może być wyrażona drogą elektroniczną pod warunkiem jej utrwalenia i
potwierdzenia przez użytkownika. Może być w każdym czasie wycofana (art. 174 ustawy – Prawo
telekomunikacyjne).
Zakaz określony w analizowanym przepisie obejmuje nie tylko przedsiębiorców bezpośrednio realizujących
czynności marketingowe, ale też podmioty, które zlecają prowadzenie marketingu bezpośredniego innym
przedsiębiorcom (zob. uchwała Sądu Najwyższego z 17 lutego 2016 roku, III SZP 7/15).
Analizowany przepis rodzi liczne wątpliwości. Niejasne są definicje „automatycznych systemów wywołujących”
oraz „marketingu bezpośredniego”. Sporna jest też kwestia, kiedy kontakt ma „cel marketingowy”, w
szczególności czy zapytanie o zgodę na przedstawienie oferty już ma taki charakter. Wyjaśnienia wymaga
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również relacja tego postanowienia oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy o ochronie
danych osobowych.
Rygorystyczna wykładania tego postanowienia w praktyce uniemożliwia działanie przedsiębiorców typu call
center, a także bezpośredni marketing własnych produktów lub usług (który z kolei jej wprost dopuszczany w art.
23 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych). Należy postulować wyjaśnienie
wskazanych wątpliwości i wyłączenie z zakresu zastosowania tego przepisu mailingów, smsów i podobnych
komunikatów.
Art. 209 ust. 1 pkt 25) oraz 27). Kto: … 25) nie wypełnia obowiązków uzyskania zgody abonenta lub
użytkownika końcowego, o których mowa w art. 161, art. 166, art. 169 i art. 172-174, …
27) niezgodnie z przepisami art. 173 przechowuje informacje w urządzeniach końcowych abonenta lub
użytkownika końcowego lub korzysta z informacji zgromadzonych w tych urządzeniach,… - podlega
karze pieniężnej. Wysokość kary pieniężnej określa art. 210 ust. 1 jako do 3 % przychodu ukaranego
podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym.
Wskazane punkty art. 209 ust. 1 przewidują bardzo wysoką karę pieniężną za prowadzenie marketingu
bezpośredniego z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub automatycznych systemów
wywołujących oraz za naruszenie zasad przechowywania i dostępu do plików cookies (w tym brak lub
niepoprawną informację o plikach cookies). Grożąca sankcja jest niewspółmiernie wysoka. Zwłaszcza, że za
spam zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną można dostać grzywnę do 5 000 zł i jest to też
czyn nieuczciwej konkurencji.
Postulat:
Wykreślenie z art. 209 ust. 1 pkt 25) odesłania do art. 172 i art. 173. Uchylenie art. 209 ust. 1 pkt 27).
Komentarz:
Wskazane przepisy wprowadzają niewspółmiernie wysoką sankcję za prowadzenie marketingu bezpośredniego z
wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub automatycznych systemów wywołujących bez
zgody abonenta lub użytkownika końcowego, a także za naruszenie zasad przechowywania i dostępu do plików
cookies. W świetle wątpliwości dotyczących wykładni art. 172 ust. 1 (zob. uwagi do tego przepisu), należy
postulować wykreślenie z art. 209 ust. 1 pkt 25) odesłania do art. 172 i art. 173 oraz uchylenie art. 209 ust. 1 pkt
27).
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Witold Chomiczewski LL.M, radca prawny - lider specjalizacji E-Commerce w Lubasz i Wspólnicy –
Kancelaria Radców Prawnych sp. k.
Specjalizuje się w prawie IT i nowych technologii. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej
przedsiębiorców związanych z E-Commerce. Doradza m.in. spółkom zajmującym się marketingiem
internetowym. Przygotowuje umowy z zakresu SEO/SEM, reklamy RTB, prawa autorskiego w Internecie.
Wspiera przedsiębiorców internetowych,
odpowiedzialnością za cudze treści.
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Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu prawa autorskiego, Internetu oraz
prawa gospodarczego.
Brał udział w projekcie na zlecenie KE, Study on Liability of Internet Intermediaries, który dotyczył
dyrektywy o handlu elektronicznym.
Natalia Zawadzka, Adwokat - zajmuje się problematyką prawną e-commerce i prawem nowych technologii.
Wspiera liczne sklepy i portale internetowe w ich codziennej pracy. Tworzy dla nich regulaminy, polityki
prywatności, a także doradza, jak zgodnie z prawem prowadzić marketing w Internecie i rozwiązywać spory
z konsumentami.
Specjalizuje się również w prawie autorskim, cywilnym i gospodarczym, zapewniając przedsiębiorcom ich
bieżącą obsługę.
Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu postępowań cywilnych i karnych, w tym w sprawach
karnych - gospodarczych.
Członek Komisji Doskonalenia Zawodowego Izby Adwokackiej w Łodzi.
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Witold Chomiczewski, Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych sp. k.
Natalia Zawadzka, Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych sp. k.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
Komentarz ekspercki
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U.
Nr 35, poz. 230):
Art. 96 ust. 1. Sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z
wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, prowadzi się w punktach
sprzedaży, którymi są:
1) sklepy branżowe ze sprzedażą napojów alkoholowych;
2) wydzielone stoiska - w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni sprzedażowej
powyżej 200 m2;
3) pozostałe placówki samoobsługowe oraz inne placówki handlowe, w których sprzedawca prowadzi
bezpośrednią sprzedaż napojów alkoholowych.
Przepis zawiera zamknięty katalog miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i ustawodawca nie przewidział w nim
sprzedaży za pośrednictwem jakiegokolwiek środka porozumiewania się na odległość.
We wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnioskodawca ma obowiązek wskazać
adres punktu sprzedaży i jego lokalizację a także godziny otwarcia i poszczególnych dniach tygodnia. W
przypadku sprzedaży napojów alkoholowych za pomocą środków porozumiewania się na odległość oznaczenie
tych danych jest niemożliwe.
Postulat:
Wyraźne wskazanie w przepisie na możliwość sprzedaży napojów alkoholowych również za pośrednictwem
sklepu internetowego (sprzedaży za pomocą środków porozumiewania się na odległość).
Komentarz:
Analizowany przepis powoduje poważne wątpliwości co do możliwości sprzedaży detalicznej napojów
alkoholowych na odległość. Z jednej strony ustawa nie przewiduje wyraźnego zakazu sprzedaży alkoholu np.
przez Internet – jedynym ograniczeniem jest w tym przypadku konieczność weryfikacji wieku nabywcy, tak by
uniemożliwić zakup nieletnim. Z drugiej strony, we wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych wnioskodawca ma obowiązek wskazać adres punktu sprzedaży i jego lokalizację a także godziny
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otwarcia w poszczególnych dniach tygodnia. W przypadku sprzedaży napojów alkoholowych za pomocą środków
porozumiewania się na odległość oznaczenie tych danych jest niemożliwe.
Na bezwzględny zakaz sprzedaży napojów alkoholowych wskazują m.in. wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego z 14 kwietnia 2011 roku (II GSK 431/10) oraz interpretacje wydawane przez administrację
rządową (m.in. odpowiedzi podsekretarzy stanu na interpelacje poselskie nr 25014 i 25700 z 2014 roku). Jako
argument za takim zakazem wskazuje się m.in. treść analizowanego artykułu 96 ustawy, w którym wymieniono,
jakie mogą być prowadzone punkty sprzedaży dla napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa). Ponieważ sklep internetowy nie jest wymieniony w tym przepisie, uznaje się, że nie może on
być punktem sprzedaży.
Z drugiej strony z nowszego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego (np. wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego z 11 marca 2015 roku, II GSK 161/14) wynika, że dopuszczalna byłaby prezentacja oferty
handlowej odnoszącej się do napoi alkoholowych za pośrednictwem platformy internetowej.
Uznanie internetowej sprzedaży alkoholu za zgodną z prawem postuluje również część przedstawicieli doktryny,
twierdząc, że jeśli przedsiębiorca, prowadzący sprzedaż alkoholu przez Internet, posiada odpowiednie
zezwolenie, w którym jako miejsce sprzedaży alkoholu wskazana jest jego siedziba, wówczas wykonywana przez
niego działalność winna być uznana za zgodną z prawem (tak A. Kubik, Sprzedaż alkoholu przez Internet, PUG
2015/3/2-8).
Dodatkowa sprzeczność w tym zakresie pojawia się w przepisach ustawy o prawach konsumenta i kodeksu
cywilnego. Zgodnie z art. 4541 kodeksu cywilnego, „Jeżeli przedsiębiorca jest obowiązany przesłać rzecz
konsumentowi do oznaczonego miejsca, miejsce to uważa się za miejsce spełnienia świadczenia. Zastrzeżenie
przeciwne jest nieważne”. W większości przypadków nie można zatem twierdzić, że miejscem sprzedaży
alkoholu (spełnienia świadczenia) przy umowie zawieranej na odległość jest siedziba sprzedawcy i powoływać
się na zezwolenia wskazujące tę siedzibę jako punkt sprzedaży. Tymczasem artykuł 38 pkt 7 ustawy o prawach
konsumenta stanowi, że prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość
nie przysługuje w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena
została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie
30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli. Przepis ten
pośrednio potwierdza dopuszczalność sprzedaży alkoholu poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.
W celu rozstrzygnięcia powyższych wątpliwości należy wprowadzić regulacje wyraźnie i jednoznacznie
przyzwalające na sprzedaż napojów alkoholowych przez Internet.
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Witold Chomiczewski LL.M, radca prawny - lider specjalizacji E-Commerce w Lubasz i Wspólnicy –
Kancelaria Radców Prawnych sp. k.
Specjalizuje się w prawie IT i nowych technologii. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej
przedsiębiorców związanych z E-Commerce. Doradza m.in. spółkom zajmującym się marketingiem
internetowym. Przygotowuje umowy z zakresu SEO/SEM, reklamy RTB, prawa autorskiego w Internecie.
Wspiera przedsiębiorców internetowych,
odpowiedzialnością za cudze treści.
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Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu prawa autorskiego, Internetu oraz
prawa gospodarczego.
Brał udział w projekcie na zlecenie KE, Study on Liability of Internet Intermediaries, który dotyczył
dyrektywy o handlu elektronicznym.
Natalia Zawadzka, Adwokat - zajmuje się problematyką prawną e-commerce i prawem nowych technologii.
Wspiera liczne sklepy i portale internetowe w ich codziennej pracy. Tworzy dla nich regulaminy, polityki
prywatności, a także doradza, jak zgodnie z prawem prowadzić marketing w Internecie i rozwiązywać spory
z konsumentami.
Specjalizuje się również w prawie autorskim, cywilnym i gospodarczym, zapewniając przedsiębiorcom ich
bieżącą obsługę.
Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu postępowań cywilnych i karnych, w tym w sprawach
karnych - gospodarczych.
Członek Komisji Doskonalenia Zawodowego Izby Adwokackiej w Łodzi.
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Natalia Zawadzka, Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych sp. k.

Ustawa o świadczeniu usug drogą elektroniczną
Komentarz ekspercki
Art. 16 ust. 1. Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w związku ze świadczeniem
usług drogą elektroniczną, stosuje się przepisy tej ustawy, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie
stanowią inaczej.
Art. 17. Dane osobowe usługobiorcy mogą być przetwarzane przez usługodawcę w celu i zakresie
określonym w niniejszej ustawie.
Zaznaczony fragment art. 16 ust. 1 i art. 17 są w literaturze interpretowane w taki sposób, że jeżeli dane osobowe
są zbierane w ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną, wówczas można je przetwarzać tylko w
sytuacjach wskazanych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Co ma wyłączać zastosowanie art.
23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. W konsekwencji, możliwość wykorzystania danych osobowych w
celach marketingowych jest dużo węższa i wymaga zawsze zgody. Nie można bowiem powołać się na
uzasadniony cel administratora danych, który jest przewidziany w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych
osobowych.
Postulat:
Dodanie w art. 16 ust. 1 wskazania, że nie wyłącza on zastosowania art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych
osobowych.
Uchylenie art. 17.
Komentarz:
W literaturze wskazuje się, że przepisy rozdziału 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną stanowią
przepisy szczególne w stosunku do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie przetwarzania
danych (K. Klafkowska-Waśniowska [w;] D. Lubasz (red.), M. Namysłowska (red.), Świadczenie usług drogą
elektroniczną oraz dostęp warunkowy. Komentarz, Warszawa 2011). W związku z treścią art. 5 ustawy o
ochronie danych osobowych, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną uchylają stosowanie
przepisów ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie, w jakim odnoszą się do przetwarzania danych. Jeśli
przepisy nie odnoszą się do przetwarzania danych, nie zachodzi kolizja z ustawą o ochronie danych osobowych
(A. Drozd, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisy, Warszawa 2007, s. 36).
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Zasady przetwarzania danych osobowych przez usługodawców świadczących usługi drogą elektroniczną zostały
wskazane w art. 17 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i doprecyzowane w art. 18, 19 i 21 ustawy.
Należy zauważyć, że z art. 17 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wynika zawężenie stosowania
przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w tym art. 23 ust. 1 pkt 5 u.o.d.o. Dane osobowe usługobiorcy
na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną mogą być przetwarzane w zakresie niezbędnym
do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, a także w celu realizacji umów
lub dokonania innej czynności prawnej z usługobiorcą. Ponadto usługodawca może przetwarzać tzw. dane
eksploatacyjne, czyli dane charakteryzujące sposób korzystania przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą
elektroniczną.
Przetwarzanie danych dla celów marketingu bezpośredniego, które na gruncie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o
ochronie danych osobowych należy do prawnie usprawiedliwionych celów administratora, w przypadku
usługodawców świadczących usługi zawsze wymaga zgody osoby, której dane dotyczą. Możliwość
wykorzystania danych osobowych w celach marketingowych jest zatem dużo węższa, co istotnie ogranicza
prawa usługodawców świadczących usługi drogą elektroniczną i wprowadza nieuzasadnione rozróżnienie
pomiędzy nimi a innymi przedsiębiorcami, którzy mogą wykorzystywać w swojej działalności przepisy ustawy o
ochronie danych osobowych.

Witold Chomiczewski LL.M, radca prawny - lider specjalizacji E-Commerce w Lubasz i Wspólnicy –
Kancelaria Radców Prawnych sp. k.
Specjalizuje się w prawie IT i nowych technologii. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej
przedsiębiorców związanych z E-Commerce. Doradza m.in. spółkom zajmującym się marketingiem
internetowym. Przygotowuje umowy z zakresu SEO/SEM, reklamy RTB, prawa autorskiego w Internecie.
Wspiera przedsiębiorców internetowych,
odpowiedzialnością za cudze treści.
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Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu prawa autorskiego, Internetu oraz
prawa gospodarczego.
Brał udział w projekcie na zlecenie KE, Study on Liability of Internet Intermediaries, który dotyczył
dyrektywy o handlu elektronicznym.
Natalia Zawadzka, Adwokat - zajmuje się problematyką prawną e-commerce i prawem nowych technologii.
Wspiera liczne sklepy i portale internetowe w ich codziennej pracy. Tworzy dla nich regulaminy, polityki
prywatności, a także doradza, jak zgodnie z prawem prowadzić marketing w Internecie i rozwiązywać spory
z konsumentami.
Specjalizuje się również w prawie autorskim, cywilnym i gospodarczym, zapewniając przedsiębiorcom ich
bieżącą obsługę.
Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu postępowań cywilnych i karnych, w tym w sprawach
karnych - gospodarczych.
Członek Komisji Doskonalenia Zawodowego Izby Adwokackiej w Łodzi.
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Ustawa – Prawo telekomunikacyjne
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Art. 53. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
Wskazany przepis powoduje, że umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarte w drodze np.
mailowej są nieważne. Jest to często istotna bariera w handlu elektronicznym, gdyż zawarcie umowy w formie
pisemnej często spowalnia proces biznesowy. Dodatkowo, forma pisemna nie jest optymalna dla potrzeb handlu
elektronicznego. W praktyce powoduje to często, że zwłaszcza mali przedsiębiorcy zawierają umowy
przeniesienia autorskich praw majątkowych mailowo i nie mają świadomości nieważności takich porozumień.
Postulat:
Uchylenie art. 53.
Komentarz:
W prawie autorskim dla umów przenoszących prawa autorskie oraz umów licencji wyłączne przewidziano wymóg
formy szczególnej, tj. formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nie ma przy tym znaczenia, czy przeniesienie
lub udzielenie licencji następuje odnośnie jednego czy więcej pól eksploatacji.
Zgodnie z art. 78 § 1 kodeksu cywilnego, do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wymagane jest co
najmniej złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Równoważne z
oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej jest oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu (art. 78 § 2 kodeksu cywilnego). Identycznej formy wymagają zmiana umowy oraz udzielenie
pełnomocnictwa do jej zawarcia.
Rygor nieważności oznacza, że umowa zawarta bez zachowania wymaganej formy jest uznawana za niezawartą
i nie wywołuje skutków prawnych. Nie dochodzi do przeniesienia praw autorskich i pozostają one u zbywcy.
W praktyce taka sytuacja rodzi liczne problemy. Zawarcie umowy w formie pisemnej spowalnia proces
biznesowy. Możliwość skorzystania z tzw. podpisu elektronicznego jest niewystarczająca, ponieważ z tej
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możliwości składania oświadczeń woli korzysta bardzo niewielka liczba osób. W przypadku małych
przedsiębiorców często zdarzają się sytuacje, gdy ustalenia umowne dokonywane są jedynie mailowo – strony
często nie mają świadomości nieważności takich porozumień.
Należy zwrócić uwagę, że od 8 września 2016 roku w kodeksie cywilnym zostaną wprowadzone nowe formy:
dokumentowa i elektroniczna. W przypadku dokumentowej formy czynności prawnej, wymogiem koniecznym do
jej zachowania będzie złożenie oświadczenia woli w taki sposób, który umożliwi ustalenie osoby składającej to
oświadczenie. Oświadczenie może mieć np. formę e-maila. Wydaje się, że zastąpienie w art. 53 prawa
autorskiego wymogi formy pisemnej formą dokumentową stanowiłoby istotne ułatwienie dla obrotu internetowego.
Alternatywą byłoby wprowadzenie formy pisemnej wyłącznie dla celów dowodowych.

Art. 67 ust. 5. Umowa licencyjna wyłączna wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Wskazany przepis powoduje, że umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarte w drodze np.
mailowej są nieważne. Jest to często istotna bariera w handlu elektronicznym, gdyż zawarcie umowy w formie
pisemnej często spowalnia proces biznesowy. Dodatkowo, forma pisemna nie jest optymalna dla potrzeb handlu
elektronicznego. W praktyce powoduje to często, że zwłaszcza mali przedsiębiorcy zawierają umowy
przeniesienia autorskich praw majątkowych mailowo i nie mają świadomości nieważności takich porozumień.
Postulat:
Uchylenie przepisu.
Komentarz:
Często spotykana w obrocie umowa licencji wyłącznej wymaga dla swojej ważności formy pisemnej. Wymóg ten
należy oceniać identycznie, jak w przypadku umowy o przeniesienie praw autorskich (zob. uwagi do art. 53). W
związku z powyższym także w przypadku umowy licencji wyłącznej należy postulować zastąpienie wymogu formy
pisemnej np. wymogiem formy dokumentowej (po wejściu w życie przepisów dotyczących formy dokumentowej)
lub formy pisemnej dla celów dowodowych.
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Witold Chomiczewski LL.M, radca prawny - lider specjalizacji E-Commerce w Lubasz i Wspólnicy –
Kancelaria Radców Prawnych sp. k.
Specjalizuje się w prawie IT i nowych technologii. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej
przedsiębiorców związanych z E-Commerce. Doradza m.in. spółkom zajmującym się marketingiem
internetowym. Przygotowuje umowy z zakresu SEO/SEM, reklamy RTB, prawa autorskiego w Internecie.
Wspiera przedsiębiorców internetowych,
odpowiedzialnością za cudze treści.

a

zwłaszcza

portale,

w

sprawach

związanych

z

Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu prawa autorskiego, Internetu oraz
prawa gospodarczego.
Brał udział w projekcie na zlecenie KE, Study on Liability of Internet Intermediaries, który dotyczył
dyrektywy o handlu elektronicznym.
Natalia Zawadzka, Adwokat - zajmuje się problematyką prawną e-commerce i prawem nowych technologii.
Wspiera liczne sklepy i portale internetowe w ich codziennej pracy. Tworzy dla nich regulaminy, polityki
prywatności, a także doradza, jak zgodnie z prawem prowadzić marketing w Internecie i rozwiązywać spory
z konsumentami.
Specjalizuje się również w prawie autorskim, cywilnym i gospodarczym, zapewniając przedsiębiorcom ich
bieżącą obsługę.
Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu postępowań cywilnych i karnych, w tym w sprawach
karnych - gospodarczych.
Członek Komisji Doskonalenia Zawodowego Izby Adwokackiej w Łodzi.
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