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Szanowni Państwo,
Oddajemy w Wasze ręce pierwszą na polskim rynku publikację dotyczącą prawnych 
aspektów funkcjonowania start-upów. Jest ona inspirowana coraz większym zapotrze-
bowaniem na wsparcie prawne dla młodych firm, wynikające z olbrzymiej ilości obo-
wiązujących aktualnie przepisów, a także różnorodności i innowacyjnego charakteru 
realizowanych projektów.

Spotkania ze start-upowcami są dla nas niesamowicie ciekawym doświadczeniem. 
Mają oni nieszablonowe, nowatorskie pomysły, ogromną energię i determinację do 
ich realizacji, często wychodzą poza utarte schematy, co jest dla nas cenną inspiracją. 
Jednakże w dzisiejszych czasach wąskich specjalizacji do osiągniecia sukcesu bizneso-
wego potrzebna jest współpraca w wielu dziedzinach i odpowiednie wsparcie meryto-
ryczne jest niezbędnym elementem realizacji innowacyjnego pomysłu. Dlatego też jako 
grupa doświadczonych prawników, obsługujących przedsiębiorców realizujących inno-
wacyjne projekty, stworzyliśmy „Start-up Handbook” będący swego rodzaju przewod-
nikiem po problematyce prawnej, z którą spotykają się podejmujący działalność w for-
mie start-upów, jak również już je prowadzący. Nasza publikacja z pewnością nie może 
zastąpić pełnej obsługi prawnej, lecz jest zarysem problematyki, która powinna zostać 
kompleksowo przeanalizowana w trakcie wdrażania innowacyjnego przedsięwzięcia.

Co więcej, poprawne przygotowanie innowacyjnego projektu wymaga nie tyl-
ko pogłębionej analizy biznesowej, ale również prawnej. Szczegółowa analiza prawna 
powinna stanowić już integralną część biznesplanu, ale często początkowa fascynacja 
i entuzjazm nowym przedsięwzięciem przesuwa ją w czasie. Może to niestety spowo-
dować niepowodzenie całego przedsięwzięcia i niesie takie ryzyka jak wycofanie się 
inwestora, roszczenia ze strony partnerów biznesowych czy skopiowanie pomysłów. 
Wsparcie prawne od samego początku jest jednym z kluczowych elementów potencjal-
nego sukcesu i z całą pewnością pomoże należycie zabezpieczyć Wasz pomysł i jego 
wdrożenie w życie. 

Naszej publikacji nie należy traktować jako wyczerpującego przewodnika prawne-
go dla start-upów. Z uwagi na różnorodność innowacyjnych przedsiębiorstw stworze-
nie takiego przewodnika byłoby zadaniem praktycznie niemożliwym. Dlatego zamiast 
podejmować z góry skazane na porażkę próby kompleksowego podejścia do tematu, 
postanowiliśmy skoncentrować się na wybranych zagadnieniach, które na podstawie 
doświadczeń naszej pracy ze start-upami wydały nam się najważniejsze, najbardziej 
problematyczne lub po prostu najciekawsze. 
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„Start-up Handbook” jest początkiem drogi w kierunku stworzenia w Polsce przy-
jaznych warunków dla rozwoju ekosystemu innowacji i sprawnego, zgodnego z prawem 
realizowania innowacyjnych przedsięwzięć. Razem z kompleksową obsługą prawną 
stanowi on narzędzie, które pozwoli na przezwyciężenie trudności w tworzeniu i funk-
cjonowaniu start-upu. Mamy nadzieję, że nasza publikacja wzmocni i rozwinie świado-
mość prawną przedsiębiorców już prowadzących start-upy, jak i tych, którzy dopiero 
rozważają podjęcie działalności w tej formie.  

Bardzo zależy nam na tym, aby dalej rozwijać projekt zapoczątkowany Start-up 
handbook. Chcielibyśmy w przyszłości wydawać podobne publikacje, dobierając po-
ruszane w nim tematy w taki sposób, aby możliwie najbardziej precyzyjnie odpowia-
dać na aktualne potrzeby innowacyjnych przedsiębiorców. Powodzenie tego projektu 
zależy w dużej mierze od zaangażowania czytelników. Apelujemy o przekazywanie 
nam informacji o najbardziej palących problemach prawnych, które innowatorzy na-
potykają w swojej działalności. Czekamy również na informacje o dobrych praktykach 
i sprawdzonych rozwiązaniach. Wierzymy głęboko, że dzielenie się wiedzą i doświad-
czeniami przyczyni się do rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki.

Miłej lektury! 

Artur Granicki, Tomasz Snażyk
                                                                      Snażyk Cytowski Granicki        Cyberlaw 

Marta Pawlak                                             Krzysztof Wojdyło  
Startup Poland                               Wardyński&Wspólnicy

Beata Marek
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Rozważając założenie i prowadzenie startup-upu należy zastanowić się nad formą 
prawną w jakiej ma on działać, a także zadbać o ochronę informacji dotyczących 
usług, produktu planowanego czy oferowanego przez start-up, czy też innych danych 
biznesowych. Wybór formy prawnej startup-upu determinuje szereg okoliczności 
formalnych, których powinniśmy przestrzegać w zależności od tego, czy zdecydujemy 
się na indywidualną działalność gospodarczą, spółkę cywilną czy prowadzenie star-
tup-upu w formie spółki prawa handlowego. Z kolei zadbanie o należyte zachowanie 
poufności informacji, które chcemy chronić, może uratować nas przed poniesieniem 
wysokich strat, a nawet przedwczesnym zakończeniem działalności. 

Formy start-upu 

Każdy, kto chciałby rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, powi-
nien zastanowić się nad wyborem odpowiedniej formy prawnej. W pierwszej kolejności 
przedsiębiorca staje przed wyborem, czy podjąć się prowadzenia indywidualnej dzia-
łalności gospodarczej, czy też zdecydować się na założenie spółki.

INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Indywidualna działalność gospodarcza to przedsiębiorstwo prowadzone i reprezento-
wane przez jednego właściciela będącego osobą fizyczną, który odpowiada w sposób 
wyłączny i bez ograniczeń za wszelkie zobowiązania swojej firmy zarówno majątkiem 
przedsiębiorstwa, jak i majątkiem osobistym. Przedsiębiorca posiada pełnię kompeten-
cji decyzyjnych.

Utworzenie przedsiębiorstwa jednoosobowego nie wymaga spełnienia wymagań 
kapitałowych ani ponoszenia wysokich kosztów. Warunkiem wpisu do ewidencji dzia-
łalności gospodarczej jest jedynie wypełnienia stosownego formularza, co jest czyn-
nością wolną od opłat.

Atutem indywidualnej działalności gospodarczej jest relatywnie mała liczba for-
malności obciążających przedsiębiorcę oraz niskie koszty rozpoczęcia i prowadzenia 
działalności. Główną wadą tego rozwiązania jest natomiast kwestia odpowiedzialności, 
w tym podziału odpowiedzialności w przypadku przedsięwzięć prowadzonych przez 
więcej niż jedną osobę. 

2.1 
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SPÓŁKA CYWILNA

cZ y W iesZ ,  że . . .

Indywidualna działalność gospodarcza może być zawieszona na okres od 30 dni do 24 miesięcy, 
o ile przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników. W okresie zawieszenia działalności gospodarczej 
ustaje obowiązek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, jak również obowiązek uiszczania 
podatku dochodowego. W okresie zawieszenia nie może być wykonywana działalność gospodarcza 
przedsiębiorcy.

Spółka cywilna nie jest osobnym podmiotem - spółką handlową (a więc regulowaną 
obszernie przez Kodeks spółek handlowych, dalej k.s.h.), tylko umową wspólników, 
którzy zobowiązują się do dążenia do wspólnego celu gospodarczego, w szczególności 
przez wniesienie wkładów. Przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej.
Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem, 
a każdy z nich jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki. Każdy 
wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach i w tym samym stopniu 
uczestniczy w stratach, bez względu na rodzaj i wartość wkładu (chyba że umowa 
spółki cywilnej stanowi inaczej).

W sytuacji, gdy roczny przychód z działalności spółki cywilnej przekroczy 400 
000 euro, powstaje obowiązek przekształcenia spółki cywilnej w jedną ze spółek han-
dlowych prawa handlowego.

SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO
Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki prawa handlowego uregulo-
wane zostało w k.s.h., który dzieli je na spółki osobowe (nie posiadające osobowości 
prawnej, których wspólnicy ponoszą określoną odpowiedzialność za jej zobowiązania) 
i kapitałowe (posiadające osobowość prawną). 

Spół ka m i  osobow y m i  s ą  spó ł k i :  jaw na ,  pa r t nerska ,  koma ndy tow a 
i komandytowo-akcyjna. 

Spółkami kapitałowymi zaś są spółki: z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 
akcyjna. 

Warto pamiętać, że osobowość prawną mają tylko spółki kapitałowe. Spółki oso-
bowe takiej osobowości nie posiadają, a ich wspólnicy za zobowiązania spółki odpo-
wiadają swoim majątkiem (w różnym zakresie w zależności od rodzaju spółki).

Spółki osobowe
Ten typ spółek opiera swą działalność na osobistej pracy wspólników, a ich głównymi 
cechami są: brak osobowości prawnej, reprezentowanie spółki przez wspólników oraz 
określona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Spółki osobowe, 
choć nie posiadają osobowości prawnej, w obrocie gospodarczym występują jako od-
rębne podmioty (inaczej niż w przypadku spółki cywilnej, gdzie występować mogą 
tylko wspólnicy, a nie spółka per se) i posiadają wyodrębniony majątek. K.s.h. prze-
widuje cztery rodzaje spółek osobowych – spółkę jawną, partnerską, komandytową 
i komandytowo-akcyjną. 

Spółka jawna prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a każdy wspólnik 
odpowiada za jej zobowiązania całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi 
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wspólnikami oraz ze spółką. Jeżeli egzekucja z majątku spółki okaże się bezskutecz-
na, to wówczas wierzyciel spółki może egzekwować jej zadłużenie nawet z prywatnego 
majątku wspólnika.

W ramach spółki komandytowej można wyróżnić dwa typy jej wspólników: przy-
najmniej jednego komplementariusza, którego wskazanie powinno znajdować się w fir-
mie (nazwie) spółki komandytowej, prowadzącego sprawy spółki i odpowiedzialnego 
za jej zobowiązania całym majątkiem, oraz przynajmniej jednego komandytariusza, 
odpowiedzialnego za zobowiązania spółki tylko do wysokości umówionego wkładu 
(tzw. sumy komandytowej).

Spółka komandytowo-akcyjna prowadzi przedsiębiorstwo pod firmą, w której po-
winno znaleźć się wskazanie przynajmniej jednego komplementariusza, podobnie jak 
przy spółce komandytowej prowadzącego jej sprawy i odpowiedzialnego za zobowią-
zania całym majątkiem. Ponadto w spółce komandytowo-akcyjnej występuje przynaj-
mniej jeden akcjonariusz, nie odpowiadający za zobowiązania spółki.

Spółka partnerska jest spółką osobową przeznaczoną do wykonywania tzw. wol-
nych zawodów (radcy prawni, adwokaci, lekarze, maklerzy papierów wartościowych itd.).

cZ y W iesZ ,  że . . .

Partner spółki partnerskiej nie odpowiada za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykony-
waniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu.

Spółki kapitałowe
W ramach spółek kapitałowych wyróżniamy spółki z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią i spółki akcyjne. Założenie i prowadzenie spółki kapitałowej wymaga większych 
nakładów finansowych oraz wiąże się z większą liczbą formalności. Spółki kapitałowe, 
w odróżnieniu od osobowych, posiadają osobowość prawną, posiadają również majątek 
spółki wyodrębniony od majątków wspólników albo akcjonariuszy. Cechą charakte-
rystyczną spółki kapitałowej jest posiadanie kapitału zakładowego, tj. pewnej bazowej 
kwoty kapitału, w oparciu o którą spółka prowadzi swoją działalność.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może utworzyć jedna lub więcej osób. 
Wspólnicy, co do zasady, nie odpowiadają za jej zobowiązania. Kapitał zakładowy spół-
ki powinien wynosić co najmniej 5 000 zł i dzieli się na udziały o równej albo nie-
równej wartości nominalnej, nie niższej jednak niż 50 zł. Umowę spółki sporządza 
się w formie aktu notarialnego – forma ta nie jest wymagana jednak przy zakładaniu 
spółki z o.o. przez Internet.

cZ y W iesZ ,  że . . .

Założenie spółki z o.o. przez Internet polega na wykorzystaniu gotowego, udostępnionego przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości, wzorca umowy spółki. W celu zawarcia umowy spółki z o.o. 
zawierającej precyzyjne zapisy dotyczące podziału obowiązków i kompetencji w spółce konieczna 
jest konsultacja prawnika i wizyta u notariusza.
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Spółkę akcyjną może zawiązać jedna lub więcej osób, nie może jednak tego zro-
bić jednoosobowa spółka z o.o. Statut spółki sporządza się w formie aktu notarialne-
go, a akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w statucie i nie 
odpowiadają za zobowiązania spółki. Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co 
najmniej 100 000 zł. Działanie spółki akcyjnej charakteryzuje się wysokim stopniem 
sformalizowania i szczegółowymi zasadami wyceny. Prowadzenie działalności w tej 
formie jest przeznaczone zasadniczo dla rozwiniętych przedsiębiorstw, dla których 
działalności niezbędne jest pozyskanie znacznego kapitału od szeregu lub pojedyn-
czych inwestorów.

Podsumowanie
Wszystkie spółki prawa handlowego powstają z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez sąd właściwy dla siedziby spółki. Jedynie spółka z o.o. 
i spółka akcyjna mogą działać przez pewien czas bez wpisu, na podstawie samej umo-
wy lub statutu jako tzw. „spółka w organizacji”. Wniosek o wpis stanowi formularz 
przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dostępny wraz z załącznikami na 
stronie internetowej www.ms.gov.pl i w sądach rejestrowych. Sąd rejestrowy powinien 
wydać postanowienie o wpisie spółki do rejestru w ciągu 7 dni od złożenia wniosku, 
przy czym termin ten potrafi ulec wydłużeniu.

Spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna) 
ze względu na posiadaną podmiotowość prawną, osobny majątek i brak odpowiedzial-
ności wspólników prowadzą działalność w sposób bardziej sformalizowany i wymagają 
bardziej rozwiniętej księgowości. Ta forma działalności przeznaczona jest dla przed-
siębiorców średnich lub dużych o wyższej kapitalizacji i skali działalności lub sporej 
liczbie wspólników, co wymaga sformalizowanych ram działalności i zasad podejmo-
wania decyzji biznesowych.

Popularną formą prowadzenia działalności przez start-upy są spółki z ograniczo-
ną odpowiedzialnością. Ta forma prawna zapewnia zrównoważenie takich czynników 
jak: odsunięcie ryzyka majątkowego od wspólników, osobisty udział wspólników w za-
rządzaniu przedsiębiorstwem i mniej sformalizowany (niż w spółce akcyjnej) proces 
działania.

cZ y W iesZ ,  że . . .

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponosi odpowiedzialność za jej zobowiązania 
w przypadku, gdy majątek spółki nie wystarcza na ich pokrycie, a zarząd nie złożył w odpowiednim 
terminie wniosku o likwidację spółki.
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Umowa o zachowaniu poufności

Założyciele start-upów zazwyczaj wkładają wiele wysiłku w ochronę informacji, któ-
re uznają za wartościowe. Starania te najczęściej dotyczą szczegółowych informacji 
o usłudze lub produkcie planowanym czy oferowanym przez start-up, ale też innych 
danych biznesowych np. dotyczących klientów czy dostawców. Ich ujawnienie nie-
sie za sobą ryzyko poniesienia wysokich strat, a wręcz przedwczesnego zakończenia 
działalności. Z drugiej strony, uchylenie rąbka tajemnicy może okazać się niezbędne 
do dalszego rozwoju np. w celu przedstawienia projektu inwestorom, współpracy z in-
stytucją badawczą, czy też wyprodukowania określonych urządzeń przez producenta 
zgodnie ze specyfikacją techniczną.

Wtedy wskazane jest zawarcie z kontrahentem umowy o zachowaniu poufności 
(ang. non-disclosure agreement – NDA, zwanej też confidentiality agreement – wzór 
takiej umowy znajduje się w rozdziale 8), na mocy której będzie on zobowiązany do 
nieujawniania osobom trzecim informacji poufnych otrzymywanych od start-upu, 
a także do odpowiedniego ich zabezpieczenia. Taka umowa nie wymaga żadnej szcze-
gólnej formy, choć dla celów dowodowych wskazane jest zawarcie jej na piśmie.

Załączony do niniejszej publikacji wzór umowy stanowi jedynie przykład. Umowa 
o zachowaniu poufności zawsze powinna być dostosowana do konkretnych okolicz-
ności, w tym charakteru informacji poufnych oraz podmiotu, któremu są ujawniane. 
Najistotniejsze elementy takiej umowy przedstawiamy poniżej, a z uwagi na jej isto-
tę będziemy się do niej odwoływać wielokrotnie również w dalszej części publikacji. 

Jakie informacje uznajemy za poufne?
Strony powinny precyzyjnie ustalić, które z wymienianych między nimi informacji 
mają charakter poufny. Najczęściej polega to na wprowadzeniu w umowie definicji 
informacji poufnych wraz z przykładowym wyliczeniem rodzajów tych informacji. 
Warto także wskazać, jakich informacji nie dotyczy obowiązek zachowania poufności.

W celu uniknięcia nieporozumień można również rozważyć wyraźne oznaczanie 
jako poufnych przekazywanych dokumentów (np. pieczątką) i plików (np. w nagłówku), 
a także sporządzać notatki z ustnego przekazania informacji. Na dłuższą metę może 
się to jednak okazać uciążliwe, zwłaszcza jeżeli informacji jest dużo, albo wręcz mylą-
ce, gdy zapomnimy o oznaczeniu jakiegoś poufnego dokumentu.

Dlatego lepszym rozwiązaniem może okazać się wybranie konkretnego kanału 
komunikacji, którym będą przekazywane dane poufne. Przykładem takiego kanału 
komunikacyjnego jest system informatyczny działający w chmurze, przeznaczony do 
udostępniania informacji. Pozwala on na dostęp do określonych informacji i dokumen-
tów jedynie osobom dysponującym odpowiednimi loginami, co może mieć też w przy-
szłości niebagatelne znaczenie dowodowe w przypadku wycieku informacji poufnych.

Z naszego doświadczenia wynika, że strony umów o zachowanie poufności pod-
chodzą niekiedy zbyt ambitnie do definiowania zakresu informacji poufnych, co czę-
sto doprowadza do zbytniego, wręcz absurdalnego skrępowania stron. Wielokrotnie 
spotkaliśmy się z umowami, w których automatycznie do informacji poufnych kwali-
fikuje się już sam fakt zawarcia umowy o zachowaniu poufności lub umowy o współ-
pracy. W większości przypadków tak daleko posunięta ostrożność wydaje się zbędna. 
Pamiętajmy, że im więcej informacji uznamy umownie za informacje poufne, tym 

2.2 
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większe jest prawdopodobieństwo, że mimowolnie naruszymy zobowiązanie do za-
chowania poufności.   

W jakim celu udostępniamy informacje?
Należy zastanowić się nad przeznaczeniem przekazywanych informacji i wyraźnie 
wskazać w umowie, do jakich celów może je wykorzystywać druga strona. Informacje 
mogą służyć np. lepszemu poznaniu projektu przed podjęciem decyzji inwestycyjnej 
czy współpracy przy rozwijaniu pomysłu lub technologii. Konsekwencją nieokreśle-
nia takiego celu może być np. wykorzystanie informacji w działalności gospodarczej 
kontrahenta do opracowania nowego produktu.

Wskazane jest też wyraźne określenie czynności, które może podejmować od-
biorca informacji, realizując oznaczony cel. Przykładowo należy określić, czy odbiorca 
może wykonywać kopie otrzymanych informacji oraz czy, i na jakich zasadach, może 
ujawniać otrzymane informacje określonym osobom trzecim.

Komu udostępniamy informacje?
Umowa powinna wyraźnie określać, komu będą przekazywane informacje poufne, 
a zarazem kto ponosi odpowiedzialność za ich ewentualne ujawnienie. Może to być 
nie tylko odbiorca informacji i jego pracownicy, lecz także spółki powiązane czy ze-
wnętrzni konsultanci. Warto rozważyć sporządzenie listy osób upoważnionych do 
zapoznawania się z informacjami lub przynajmniej metody ich wyznaczania.

Wiele zależy tutaj od rodzaju przedsięwzięcia, w związku z którym udostępniamy 
informacje. Jeśli konieczne będzie udostępnianie informacji przez jej odbiorcę kolej-
nym osobom, warto zobowiązać go do zawierania z nimi umów o zachowaniu pouf-
ności odzwierciedlających umowę ze start-upem albo obciążyć go odpowiedzialnością 
za ewentualnie naruszenie przez te osoby obowiązku poufności.

Aby ułatwić kontrolę nad podmiotami uzyskującymi dostęp do informacji można 
udostępniać je poprzez system informatyczny wykorzystujący indywidualnie przydzie-
lane loginy i hasła, który rejestruje aktywność użytkowników.

Wreszcie decydując o tym, komu udostępniamy określone rodzaje informacji, na-
leży też pamiętać o prawie antymonopolowym. Innowacyjny start-up często osiąga 
niebawem znaczący udział w rynku, a wtedy przekazywanie innym podmiotom infor-
macji zapewniających przewagę rynkową np. o planowanych cenach, liczbie produk-
tów czy negocjacjach z dostawami może być uznane przez organy antymonopolowe 
za praktykę ograniczającą konkurencję, choćby wcale nie stała za tym taka intencja.

Jak mają być zabezpieczone informacje?
Sposób ochrony informacji przez ich odbiorcę powinien być dostosowany do konkret-
nego przypadku. Zabezpieczenia muszą zapewniać ochronę informacji nie tylko przed 
dostępem osób niepowołanych, ale także przed ich uszkodzeniem, zniekształceniem 
czy utratą.

Niekiedy wystarczające może być ogólne zobowiązanie odbiorcy do rozsądnego 
zabezpieczenia informacji albo stosowania takich zabezpieczeń, które stosuje on do 
swoich własnych informacji poufnych (należy wcześniej sprawdzić, czy są adekwatne). 
Natomiast w bardziej wymagających przypadkach umowa powinna szczegółowo opi-
sywać wymagane zabezpieczenia. 

Jak długo informacje mają pozostać poufne?
Jeśli zawieramy umowę na czas nieokreślony, to każda ze stron ma prawo wypowie-
dzenia jej w dowolnym momencie (jeśli nie umówiono się inaczej). Dlatego najlepiej 
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określić w umowie czas jej obowiązywania np. odpowiedni do okresu przydatności 
informacji poufnych. Należy uważać, by nie wskazać zbyt długiego okresu, ponieważ 
wtedy umowa może zostać uznana jako zawarta na czas nieokreślony. Termin zobo-
wiązania do zachowania poufności warto również zweryfikować w świetle przepisów 
określających dopuszczalne okresy, na jakie mogą być zawierane porozumienia ogra-
niczające konkurencję. W umowie można także zastrzec, że wraz z jej rozwiązaniem 
druga strona ma obowiązek zwrócić nam lub zniszczyć wszystkie otrzymane doku-
menty oraz usunąć pliki komputerowe.

Co w razie naruszenia umowy?
Tak jak w każdym przypadku naruszenia umowy, możemy żądać od drugiej strony od-
szkodowania pokrywającego poniesioną przez nas szkodę, jeśli udowodnimy jej zwią-
zek z ujawnieniem informacji przez drugą stronę. Ponieważ w umowach o zachowanie 
poufności może to się okazać bardzo trudne, zazwyczaj zastrzegane są kary umowne 
– wtedy co do zasady wystarczy jedynie wykazać, że druga strona w sposób zawinio-
ny naruszyła umowę.

Można tutaj pójść nawet dalej i obciążyć odbiorcę informacji odpowiedzialnością 
gwarancyjną za samo wystąpienie skutku w postaci ujawnienia informacji, niezależ-
nie od jego winy. 

Pomimo powszechnego wprowadzania do umów o zachowanie poufności kar za 
naruszenie zobowiązania do poufności trzeba mieć świadomość, że rozwiązania te są 
dalekie od doskonałości. Podstawowym problemem w przypadku wycieku informacji 
poufnych są kwestie dowodowe. Z naszego doświadczenia wynika, że czasem warto 
skoncentrować się na wprowadzeniu do umowy zobowiązań do korzystania z nowo-
czesnych rozwiązań informatycznych zwiększających kontrolę nad informacjami po-
ufnymi, niż prowadzić żmudne negocjacje nad wysokością kar umownych. Warto mieć 
też na uwadze, że wiele instytucji, w tym często podmioty inwestujące w start-upy, nie 
akceptują umieszczania w umowie kar umownych.  

Jak chronić informacje bez podpisania umowy o zachowaniu poufności?
Niekiedy kontrahent odmawia zawarcia umowy o zachowanie poufności. Dotyczy to 
zwłaszcza inwestorów oceniających wiele projektów jednocześnie, którzy nie podpisują 
umów, nie chcąc ponosić dodatkowych kosztów obsługi prawnej oraz narażać się na za-
rzut wykorzystania cudzego pomysłu w razie zainwestowania w inny, podobny projekt.

Jednak nawet bez umowy informacje poufne mogą podlegać, w pewnym zakresie, 
ochronie prawnej, przede wszystkim jako tajemnica przedsiębiorstwa1. W przypadku 
bezprawnego ujawnienia lub wykorzystania informacji objętych tajemnicą przedsię-
biorstwa możemy żądać m.in. zaniechania niedozwolonych działań i usunięcia ich 
skutków, naprawienia wyrządzonej szkody lub wydania bezpodstawnie uzyskanych 
korzyści. Jednak zakres tej ochrony, ze względu na definicję tajemnicy przedsiębior-
stwa, może okazać się węższy niż w przypadku umowy, a naruszenie trudne do udo-
wodnienia. Pamiętać należy również o tym, że ochroną w przypadku tajemnicy przed-
siębiorstwa są objęci przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (dalej u.z.n.k.).

1 Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 
1503 z późn. zm.)



3. Finansowanie
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3.1 Inwestor 
PROCES INWESTYCYJNY
Pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania jest często najlepszą szansą na roz-
wój młodego biznesu. W przypadkach projektów wymagających pewnych nakładów 
początkowych (np. na badania, testy oprogramowania itd.) finansowanie zewnętrzne 
jest warunkiem koniecznym rozwoju start-upu. Pozyskanie finansowania od banku 
w postaci kredytu okazuje się niemożliwe dla większości start-upów, banki dbają bo-
wiem przede wszystkim o bezpieczeństwo depozytów, a start-upowe inwestycje są 
postrzegane jako wysoce ryzykowne. W tej sytuacji częstym rozwiązaniem będzie 
pozyskanie mniejszego kapitału od tzw. aniołów biznesu lub większego (czasem li-
czonego w milionach złotych) od tzw. funduszy venture capital (VC). Współpraca 
z aniołem biznesu lub funduszem VC będzie wymagała przejścia przez proces 
inwestycyjny.

Pozytywny efekt procesu inwestycyjnego (dofinansowanie dla młodego biznesu) 
jest szansą, ale sam proces może być dużym wyzwaniem. W większości przypadków 
wymagane będzie udostępnienie inwestorowi szczegółowych informacji w zakresie 
przedsiębiorstwa mającego być przedmiotem inwestycji.

cZ y W iesZ ,  że . . .

Warunkiem niezbędnym dla rozpoczęcia rozmów między start-upem a inwestorem, w  szczególności 
dla przekazania informacji i tajemnic przedsiębiorstwa, powinno być spisanie umowy o zachowaniu 
poufności, tak by przedsiębiorca mógł bez obaw okazać inwestorowi interesujące go dokumenty.

 

Fundusze VC są podmiotami, które dokonują inwestycji w kapitał przedsiębiorstw 
(w tym przedsiębiorstw znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju). Inwestycje te 
najczęściej powiązane są z obejmowaniem udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych 
będących przedmiotem dofinansowania.

Całość działań, poczynając od pierwszego kontaktu z projektem, aż do momen-
tu wycofania się z inwestycji określana jest pojęciem cyklu inwestycyjnego. Można go 
podzielić na trzy podstawowe fazy: 

1. Przygotowanie inwestycji (włącznie z wniesieniem kapitału do przedsięwzięcia) 
Ta faza jest przede wszystkim szczegółowym procesem analizy przedłożonego pro-
jektu, a w momencie uznania go za atrakcyjny i wykonalny - etapem negocjacji i usta-
leniem warunków realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Do najważniejszych etapów 
tej fazy należą: 

 > przygotowanie term-sheet,
 > badanie due diligence,
 > negocjacje,
 > ustalenie finalnych warunków transakcji,
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Proces przygotowania inwestycji wymaga zaangażowania obu stron przedsięwzię-
cia – projektodawcy i funduszu. Na projektodawcy ciąży „obowiązek” zaprezentowania 
projektu, sporządzenia i przedłożenia biznesplanu, i udzielenia wszelkich wyjaśnień. 
Fundusz z kolei własnymi siłami lub za pomocą zewnętrznych audytorów dokonuje 
analizy przedsięwzięcia oraz spółki, a następnie opracowania niezbędnej dokumen-
tacji prawnej. Czas trwania fazy przygotowania inwestycji jest bardzo zróżnicowany 
i uzależniony od wielkości przedsięwzięcia, a także stopnia jego skomplikowania. Może 
on wynosić od kilku tygodni aż do kilku miesięcy. Najbardziej czasochłonny jest etap 
badania przedsięwzięcia (due diligence) i opracowywania warunków inwestycji. One 
też pochłaniają największe koszty – od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Należy dodatkowo pamiętać, że w określonych warunkach wejście inwestora 
(anioła biznesu lub funduszu VC) do projektu może być związane z koniecznością 
zgłoszenia go Prezesowi UOKiK w ramach kontroli koncentracji. Obowiązek zgłosze-
nia dotyczy sytuacji, w których inwestor przejmuje w jakikolwiek sposób kontrolę nad 
przedsiębiorstwem – także wspólną z jego inicjatorami (por. rozdz. 5.7). Niezbędna 
jest więc poprawka na kilkutygodniowy (co do zasady) proces kontroli transakcji przez 
Prezesa UOKiK.

2. Współpraca z przedsiębiorstwem celem realizacji zakładanej ścieżki wzrostu wartości
Wraz z zakończeniem fazy przygotowania inwestycji rozpoczyna się faktyczna reali-
zacja przedsięwzięcia. Trwa ona najdłużej - kilka lat (zwykle 3 do 7). W tej fazie ciężko 
jest wyodrębnić konkretne etapy. Niewątpliwie jednak mamy tu do czynienia z pewny-
mi „sekwencjami” współpracy, wyznaczanymi przez kolejne rundy finansowania nastę-
pujące w momencie osiągnięcia przez firmę określonych parametrów ekonomicznych, 
zapisanych w umowie inwestycyjnej. 

3. Zakończenie inwestycji, czyli wycofanie zaangażowanego kapitału
Z chwilą uznania, że zbliża się moment osiągnięcia celów inwestycji (osiągnięcie przez 
firmę określonego pułapu wartości) rozpoczyna się faza zakończenia inwestycji, któ-
ra może potrwać od kilku do kilkunastu miesięcy. Składają się na nią: przygotowanie 
spółki do wycofania funduszu, poszukiwanie nabywcy i wreszcie zrealizowanie trans-
akcji. Podobnie jak w fazie pierwszej, tak i tutaj pojawiają się koszty związane z wyceną 
czy przygotowaniem memorandum informacyjnego lub prospektu emisyjnego. 

Także na tym etapie możliwe jest, że niezbędne okaże się zgłoszenie transak-
cji Prezesowi UOKiK. Będzie to dotyczyło zarówno przejęcia wyłącznej kontroli nad 
przedsiębiorstwem przez założycieli po wycofaniu funduszu, jak i przypadku nabycia 
przedsiębiorstwa przez nowego, zewnętrznego nabywcę (por. rozdz. 5.7).

TERM-SHEET
Elementem etapu przygotowawczego inwestycji jest podpisanie term-sheetu. Term-
sheet to dokument, w którym zapisujemy szereg ustaleń pomiędzy inwestorem i fo-
underem. Czasem zamiast pojęcia term-sheet w języku polskim używa się szerszego 
pojęcia „podstawowe warunki transakcji”. Term-sheet to dokument nie będący jeszcze 
właściwą umową, ale listą warunków, jakie gotowa jest zaakceptować sporządzająca 
go strona (zazwyczaj tą stroną jest inwestor). Term-sheet określa więc warunki brze-
gowe potencjalnej transakcji inwestycyjnej i stanowi bazę do dalszych negocjacji oraz 
przygotowania umowy inwestycyjnej. 

Term-sheet zazwyczaj inicjowany jest przez inwestora. Moment podpisania do-
kumentu może być różny. Przykładowo, może być podpisany albo na samym początku 
rozmów inwestora z przedsiębiorcą, albo już po przeprowadzeniu tzw. due diligence 
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zewnętrznego (czyli bez informacji od przedsiębiorcy, ale po przeprowadzeniu szcze-
gółowych badań rynkowych, opinii specjalistów branżowych na temat samej branży 
i pozycji przedsiębiorstwa, opinii konkurentów, dostawców, odbiorców itp.) lub niefor-
malnego due diligence (określanego często jako pierwszy etap due diligence, a przed 
due diligence potwierdzającym (określanym jako drugi etap due diligence). 

W przypadku przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju term-sheet będzie 
często dokumentem bardzo prostym w formie i treści. Może on więc mieć od jednej 
do kilku stron. Zdarza się jednak, iż w niektórych transakcjach (dotyczy to rozwinię-
tych spółek) ma on kilkadziesiąt stron (jest to wtedy dokument bardzo zbliżony do 
umowy inwestycyjnej).

Typowe elementy zawarte w tego typu porozumieniu to: 
 > określenie stron transakcji, 
 > cel inwestycji, 
 > struktura finansowa, 
 > rola inwestorów w organach spółki, 
 > warunki zawieszające przeprowadzenie transakcji, 
 > nadzór właścicielski,   
 > sposób wyjścia z inwestycji,
 > �ochrona istotnych interesów stron transakcji (wyłączność, poufność, koszty). 

Sam term-sheet nie ma wiążącego prawnie charakteru. Oznacza to, że nie można na 
jego podstawie dochodzić realizacji umowy. Term-sheet może natomiast zawierać zo-
bowiązanie do zachowania poufności oraz ograniczoną czasowo klauzulę wyłączności. 
W tym zakresie może być również podstawą roszczeń odszkodowawczych. Ponadto 
term-sheet ma chronić przed sytuacjami, gdy na dalszym etapie negocjacji founder 
prowadzi negocjacje z konkurencyjnym inwestorem. W takiej sytuacji może dojść do 
konfliktu i strona prowadząca równoległe rozmowy może zostać pociągnięta do od-
powiedzialności w granicach tzw. negatywnego interesu umownego.

Term-sheet nie jest jednak w żadnym wypadku umową przedwstępną czy ofertą. 
Jego charakter można raczej porównać do lepiej ugruntowanego w polskiej praktyce 
listu intencyjnego. 

W przypadku bardziej złożonych inwestycji po podpisaniu lub jeszcze w trakcie 
negocjowanie term-sheetu inwestor może chcieć przeprowadzić formalne due diligen-
ce, tj. poddanie przedsiębiorstwa wyczerpującej analizie pod względem kondycji han-
dlowej, finansowej, prawnej oraz podatkowej w celu identyfikacji szans i ryzyk przed 
podjęciem negocjacji dotyczących transakcji kapitałowej.

cZ y W iesZ ,  że . . .

Jakkolwiek term-sheet nie ma wiążącego charakteru, to niejednokrotnie największe spory wokół 
zasad zaangażowania inwestora w projekt pojawiają się właśnie na etapie jego sporządzania. Z tego 
względu kluczowe jest zaangażowanie profesjonalnych doradców już na tym etapie.

UMOWA INWESTYCYJNA
Umowa inwestycyjna stanowi prawne ujęcie wynegocjowanych wcześniej biznesowych 
ustaleń stron. Nie ma jednej recepty na dobrą umowę inwestycyjną, jednak co do zasa-
dy jest to umowa bardzo rozbudowana, ponieważ musi ściśle odpowiadać potrzebom 
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konkretnego projektu. Możliwe natomiast jest wskazanie pewnych elementów czy też 
schematów, znajdujących zastosowanie w tego typu umowach, które przedstawiamy 
poniżej.

Na rozbudowanym amerykańskim rynku inwestycji VC wiele podmiotów VC po-
siada dostępne w open source wzory umów ze względu na fakt, iż liczne zagadnie-
nia umowy inwestycyjnej są powtarzalne i podlegają standaryzacji. Rynek polski jest 
w tym zakresie słabiej rozbudowany, jednak liczne elementy umowy inwestycyjnej są 
wprost zaczerpnięte z amerykańskiej praktyki i co do zasady nie są sprzeczne z polską 
zasadą swobody umów.

oznaczenie stron
Tak w umowie inwestycyjnej, jak i w każdej innej umowie konieczne jest oznaczenie 
jej stron. W umowach inwestycyjnych często mamy do czynienia z więcej niż dwoma 
stronami kontraktującymi, co praktykowane jest dla zabezpieczenia interesów inwe-
stora. I tak np. jeżeli inwestycja związana jest z przystąpieniem inwestora do spółki, 
warto stroną umowy uczynić obok jej wspólników również samą spółkę, ponieważ 
wspólnicy - mając jedynie pośredni wpływ na jej działalność - nie mogą zaciągnąć 
pewnych kluczowych dla inwestora zobowiązań.

Definicje
Na potrzeby każdej umowy warto wprowadzić definicje używanych w niej pojęć. Taki 
zabieg czyni umowę bardziej przejrzystą i pozwala na uniknięcie niejasności i ewentu-
alnych sporów przy jej interpretacji. Dokładne określenie pojęć i wskaźników do doko-
nania obliczeń może mieć duże znaczenie zwłaszcza dla wykonania opcji (jeśli takowe 
przewiduje umowa), które opiszemy w dalszej części opracowania.

cZ y W iesZ ,  że . . .

Stosowanie rozbudowanych paragrafów umowy poświęconych definicjom jest specyfiką inwestorów 
z krajów anglosaskich. Z tego względu poświęcenie definicjom odpowiedniego nakładu pracy może 
pogłębić zaufanie pomiędzy obiema stronami umowy.

Przedmiot umowy
Określenie przedmiotu umowy jest kwestią kluczową dla każdej umowy i powinno za-
wierać dokładny opis prowadzonej inwestycji. Innymi słowy, element ten w przypadku 
umowy inwestycyjnej wskazywać powinien zamierzony efekt realizacji inwestycji wraz 
z opisem jej poszczególnych etapów. W tej części zawarte są postanowienia dotyczą-
ce zwłaszcza konstrukcji objęcia lub zakupu udziałów/akcji danej spółki wraz z ceną 
i warunkami płatności.

Chociaż umowa inwestycyjna jako umowa nienazwana nie jest regulowana prze-
pisami prawa, to praktyka wykształciła szereg stałych i kluczowych elementów umowy 
inwestycyjnej. Są to m.in.:

Prawo pierwszeństwa 
Polega na przyznaniu wspólnikom uprawnienia pierwokupu udziałów w przypadku 
zamiaru ich zbycia przez jednego ze wspólników na takich samych warunkach, jakie 
ustalone zostały z potencjalnym nabywcą. W tej sytuacji wspólnik, który zamierza 
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zbyć swoje udziały w spółce, jest zobowiązany do wysłania pozostałym wspólnikom 
oświadczenia, w którym zamieszcza informacje dot. istotnych elementów planowane-
go zbycia udziałów. Pozostali wspólnicy w wyznaczonym czasie mogą albo zaakcep-
tować zaproponowane warunki zbycia, składając oświadczenie o wykonaniu prawa 
pierwszeństwa, zrzec się tego prawa albo zachować się biernie (wtedy po określonym 
terminie prawo pierwszeństwa wygasa).

Prawo przyciągnięcia (tzw. drag along)
Polega na możliwości wymuszenia na pozostałych wspólnikach sprzedaży udzia-
łów w spółce podmiotowi wskazanemu przez wspólnika uprzywilejowanego, jeże-
li ten zgłosi chęć nabycia większej liczby udziałów, niż posiada wspólnik zbywający. 
Wspólnik zbywający może żądać zbycia swoich udziałów przez pozostałych wspólni-
ków na takich samych zasadach, jakie sam zaproponował. Najczęściej wspólnikiem 
uprzywilejowanym (zbywającym) jest inwestor. Może on żądać zbycia przez każdego 
ze wspólników nie więcej niż takiej części udziałów, jaką sam zbywa, proporcjonalnie 
do ilości wszystkich swoich udziałów (co oznacza, że jeżeli zbywa 50% posiadanych 
udziałów, to ma prawo przyciągnięcia 50% posiadanych udziałów przez pozostałych 
wspólników). 

cZ y W iesZ ,  że . . .

Usunięcie klauzuli drag along z postanowień umownych jest często niemożliwe (inwestorom 
zwykle zależy na jej zachowaniu), dlatego przedsiębiorca powinien raczej się skupić na negocjacjach 
szczegółowych warunków tej klauzuli np. terminu, po jakim istniałaby możliwość skorzystania z niej 
oraz kwoty, po jakiej następowałoby zbycie udziałów. Należy mieć jednak na uwadze, że jest to 
klauzula, która może pozbawić dotychczasowego przedsiębiorcę kontroli na spółką.

Prawo przyłączenia (tzw. tag along)
Prawo przyłączenia jest lustrzanym odbiciem prawa przyciągnięcia. Polega na tym, 
że każdemu ze wspólników przysługuje prawo przyłączenia się do zbycia udziałów 
przez wspólnika zbywającego. Osoba trzecia składa wspólnikom propozycję nabycia 
ich udziałów na takich samych warunkach, co wspólnikowi zbywającemu. Umowa 
spółki określa terminy, jakimi związani będą wspólnicy i osoba trzecia, korzystający 
ze wspomnianych praw.

Nakaz wyłączności operacyjnej
Jest zobowiązaniem pomysłodawców do tego, że przez pewien okres będą w 100% 
działać wyłącznie na rzecz spółki, w którą zainwestował inwestor (tj. nie będą prowa-
dzić innej działalności zawodowej). Wskazane jest, aby w trakcie negocjacji warun-
ków umowy pomysłodawca poinformował inwestora o wszystkich elementach swojej 
działalności, aby umieścić w umowie wyłączenie pewnej konkretnej aktywności spod 
zakazu wyłączności operacyjnej.

Vesting
Jest to zobowiązanie pomysłodawców, że przez określony czas będą oni działać zawo-
dowo na rzecz spółki. Jeżeli pomysłodawca nie wywiąże się z tego zobowiązania, wów-
czas będzie musiał zbyć swoje udziały inwestorowi po z góry określonej kwocie. Ilość 
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udziałów, które pomysłodawca ewentualnie będzie musiał sprzedać inwestorowi, jest 
różnicowana w zależności od tego, w jakim czasie po podpisaniu umowy dojdzie do 
naruszenia zobowiązania. Takie rozwiązanie ma być motywacją dla pomysłodawców 
do aktywnej pracy na rzecz spółki przez pewien określony czas.

Dzięki vestingowi inwestor jest zabezpieczony przed sytuacją, w której pomysło-
dawca po kilku miesiącach stwierdza, że dany projekt przestał go interesować i posta-
nawia zmienić obszar swojego zaangażowania.

Liquidation preference (uprzywilejowane wyjście kapitałowe)
W tej sytuacji inwestor otrzymuje gwarancje, że w przypadku sprzedaży spółki lub jej 
likwidacji będzie miał zagwarantowaną sumę odpowiadającą minimalnie np. sumie 
środków zainwestowanych w spółkę – niezależnie od struktury właścicielskiej czy 
kwoty uzyskanej za całą firmę. Po spełnieniu tego warunku pozostałe środki są dzie-
lone dalej według uzgodnionych przez strony warunków. 

Lock-up 
Jest to zobowiązanie do niezbywania udziałów w określonym czasie. Tego typu roz-
wiązanie jest korzystne dla obu stron. Pomysłodawcy otrzymują zapewnienie, że inwe-
stor nie wycofa się z inwestycji zbyt wcześnie i nie odsprzeda swoich udziałów innemu 
inwestorowi, z którym należałoby na nowo wypracowywać relację. Z kolei inwestor 
ma pewność, że pomysłodawcy (często kluczowi dla przedsięwzięcia) nie zrezygnują 
przedwcześnie z realizacji projektu (np. w związku z rosnącą wyceną spółki).

Warunki zawieszające
W związku z tym, że inwestycja wiąże się z lokatą kapitału, często uzależnia się jej prze-
prowadzenie od spełnienia się pewnych warunków (tzw. warunków zawieszających), 
istotnych dla inwestora, we wskazanych ramach czasowych. Warunki te dotyczyć mogą 
zarówno organizacji spółki, jak też osiągnięcia określonej sytuacji finansowej spół-
ki. Przeprowadzenie inwestycji uzależnia się w praktyce najczęściej od zadowalające-
go inwestora wyniku audytu przeprowadzonego na potrzeby projektu w spółce, uzy-
skania wymaganych zgód i pozwoleń (w tym zgody Prezesa UOKiK, jeśli transakcja 
podlega zgłoszeniu – por. rozdz. 5.7), czy też zapewnienia dodatkowego finansowania 
przedsięwzięcia.

Przepisy przejściowe
W umowie inwestycyjnej wypada zamieścić również zapisy regulujące kwestie postę-
powania stron w okresie przejściowym, tj. między podpisaniem umowy a spełnieniem 
się warunków zawieszających, od których uzależniona jest realizacja poszczególnych 
etapów inwestycji. W tym celu wprowadza się postanowienia nakazujące utrzymanie 
aktualnego, znanego inwestorowi, stanu organizacyjnego i finansowego spółki, a także 
postanowienia zakazujące np. podejmowania negocjacji w zakresie przedmiotu umo-
wy z osobami trzecimi. Jest to również miejsce na postanowienia dotyczące zakazu 
zbywania udziałów spółki w tzw. okresie zamknięcia transakcji.

Działania po przeprowadzeniu inwestycji
Kiedy już zrealizowana zostanie inwestycja lub jeden z jej etapów, szczególny nacisk 
kładzie się na uregulowanie wzajemnych zobowiązań stron dotyczących zarządzania 
spółką, jej zasobami finansowymi i kadrowymi. Umowa inwestycyjna w tym zakre-
sie zazwyczaj zawiera postanowienia regulujące tworzenie i przyjmowanie biznespla-
nów, czy też ramowe zasady wprowadzenia tzw. opcji menadżerskich dla kluczowych 
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pracowników spółki. Częstą praktyką jest również wskazywanie mechanizmów ewen-
tualnego wyjścia inwestora z transakcji.

Opcje
Powszechnie w tego rodzaju umowach wprowadza się postanowienia regulujące zasady 
rozporządzania udziałami czy też akcjami spółki. Do najbardziej popularnych należą 
tzw. opcje przyznawane sobie wzajemnie przez strony umowy. Podstawowymi opcjami 
są: opcja PUT – prawo do żądania, aby druga strona nabyła od niej udziały lub akcje, 
oraz opcja CALL – czyli prawo żądania sprzedaży na rzecz  strony udziałów lub akcji 
posiadanych przez drugą stronę. Umowa powinna określać zasady i uwarunkowania 
realizacji opcji oraz warunki finansowe transakcji w ramach opcji.

Pozostałe postanowienia
Oprócz wymienionych wyżej elementów umowy, które przygotowywane są na potrze-
by konkretnej transakcji, nie można zapomnieć o postanowieniach, które powinny 
znaleźć się w każdej umowie. Do tej grupy zaliczyć należy postanowienia dotyczące 
zakazu konkurencji oraz nakazu ochrony informacji poufnych stron, których naru-
szenie warto obwarować obowiązkiem zapłaty przez stronę naruszającą kary umow-
nej w odpowiedniej wysokości. Standardowymi postanowieniami są zapisy dotyczące 
odpowiedzialności stron, w tym zwłaszcza za składane drugiej stronie zapewnienia 
i gwarancje. Strony powinny uregulować kwestię rozwiązania czy też odstąpienia od 
łączącej je umowy. Warto również umownie uregulować sposób dochodzenia wyni-
kających z niej roszczeń np.  poddając ewentualny spór rozstrzygnięciu sądu arbitra-
żowego, wybranego przez strony.

cZ y W iesZ ,  że . . .

Jakkolwiek prawo polskie przewiduje co do zasady swobodę umów cywilnoprawnych, to 
nie wszystkie zapisy umowy inwestycyjnej mogą być zgodne z obowiązującymi przepisami 
(w szczególności z przepisami k.s.h.). Z tego względu, mając na uwadze doniosłość umowy 
inwestycyjnej, wskazane jest, by jej postanowienia były konsultowane z prawnikiem.
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Crowdfunding 

Milionowe wsparcie uzyskiwane w drodze crowdfundingu przez start-upy za oce-
anem robi wrażenie. Również polscy przedsiębiorcy z powodzeniem korzystają 
z Kickstartera lub Indiegogo w celu zdobycia finansowania swoich pomysłów bizne-
sowych czy stworzenia innowacyjnego produktu. Z kolei platformy crowdfundingo-
we rozwijają się także w Polsce i dają rodzimym start-upom szansę skorzystania z tej 
innowacyjnej formy pozyskania kapitału.

Przeprowadzenie projektu crowdfundingowego wymaga zastanowienia i poważ-
nej analizy biznesowej. Kluczowe mogą także okazać się kwestie prawne, którym po-
święcony jest ten podrozdział.

CROWDFUNDING – RÓżNY DLA RÓżNYCH
Przede wszystkim trzeba zdawać sobie sprawę, że istnieją różne rodzaje crowdfun-
dingu, które nierzadko funkcjonują na różnych zasadach prawnych. Jeśli chcemy sko-
rzystać z tej formy finansowania start-upu, powinniśmy wybrać odpowiedni typ cro-
wdfundingu. Może w tym pomóc poniższa tabela.

Rodzaj 
crowdfundingu

Opis Formy prawne

Crowdfunding  
dotacyjny

Ten typ crowdfundingu zakłada dokonywanie wpłat 
przez wspierających bez jakiegokolwiek świadczenia 
wzajemnego projektodawcy. Zazwyczaj korzystają z niego 
nie-przedsiębiorcy.

Najczęściej wykorzystuje się umowę 
darowizny.

Crowdfunding 
oparty na 
nagrodach

W tym modelu wspierający otrzymują określone 
świadczenie wzajemne, niekoniecznie ekonomicznie 
ekwiwalentne udzielonemu wsparciu pieniężnemu.

Można wykorzystać różne konstrukcje 
prawne, przede wszystkim korzysta się 
z nienazwanych umów cywilnoprawnych 
zbliżonych do sprzedaży.

Crowdfunding 
oparty na 
przedsprzedaży

Ten rodzaj finansowania społecznościowego, podobny 
do crowdfundingu opartego na nagrodach, zakłada 
dostarczenie przez wspierających środków na stworzenie 
i produkcję określonego produktu, który po określonym 
czasie jest im dostarczany przez projektodawcę.

Umowa sprzedaży.

Crowdfunding 
udziałowy

W tym modelu wspierający dokonują inwestycji, 
nabywając udziały lub akcje w kapitale zakładowym 
projektodawcy.

Umowa nabycia udziałów (sp. z o.o.) 
lub akcji (spółka akcyjna) albo objęcie 
udziałów lub akcji w nowej spółce.

Crowdfunding 
dłużny

Wspierający finansują projektodawcę świadczeniem 
o tytule zwrotnym, co oznacza, że projektodawca 
zobowiązany jest do zwrotu świadczenia na określonych 
warunkach.

Umowa pożyczki (która może być 
jednocześnie umową kredytu 
konsumenckiego).

3.2
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Projektodawca

Platforma Wspierający

Poniżej znajduje się także zarys głównych kwestii do przemyślenia przed skorzy-
staniem z crowdfundingu.

Czy to jest działalność gospodarcza?
Pamiętajmy, że niejednokrotnie sam udział w projekcie crowdfundingowym w roli 
podmiotu poszukującego finansowania może zostać uznany za prowadzenie działal-
ności gospodarczej. Dlatego też przed opublikowaniem projektu warto dokładnie prze-
myśleć kwestie możliwych konsekwencji prawnych i podatkowych oraz zastanowić się 
nad sformalizowaniem swojej działalności przed rozpoczęciem projektu.

Relacje prawne z innymi
Korzystając z finansowania społecznościowego, zazwyczaj nawiązujemy relacje prawne 
z co najmniej dwoma rodzajami podmiotów: platformą crowdfundingową oraz wspie-
rającymi (crowd). Można je w uproszczony sposób przedstawić za pomocą takiego 
schematu:

Stosunek prawny Platforma < >↔ Wspierający pomijamy, ponieważ zazwyczaj nie ma 
bezpośrednich konsekwencji. Poniżej przedstawiamy na co przede wszystkim warto 
zwrócić uwagę w pozostałych dwóch relacjach:

Projektodawca < >↔ Platforma
Ten stosunek prawny ma duże znaczenie. Platforma crowdfundingowa zazwyczaj ściśle 
wyznacza zasady prowadzenia akcji finansowania społecznościowego za jej pośrednic-
twem. W związku z tym uważnie należy zapoznać się z jej regulaminem oraz z od-
rębnymi umowami, jeśli platforma wymaga ich zawarcia. Mogą tam się znaleźć tak-
że postanowienia, które mogą wpłynąć na stosunek prawny z wspierającymi. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na postanowienia dotyczące odpowiedzialności projek-
todawcy. Platformy najczęściej starają się narzucić projektodawcom postanowienia, 
w których przerzucają na nich całkowitą odpowiedzialność za umieszczane na plat-
formach treści. Jest to zasadniczo zrozumiałe. Warto jednak sprawdzić, czy w takich 
postanowieniach Platforma nie stara się przerzucić na projektodawcę odpowiedzial-
ności za zdarzenia, za które odpowiedzialność sama powinna ponosić (np. opóźnienia 
w publikowaniu informacji, opóźnienia w przekazywaniu informacji itp.).

Inne postanowienia umów z Platformami, którym trzeba się bliżej przyjrzeć, 
dotyczą zasad przekazywania środków pozyskanych od crowdu, zasad przetwarza-
nia danych osobowych (należy, przykładowo, zagwarantować sobie dostęp do danych 



finansowanie27 

wpłacających w przypadku upadłości platformy crowdfundingowej – mogą okazać 
się niezbędne w celu dokonania rozliczeń z wpłacającymi) oraz zasad zachowania 
poufności.

Projektodawca < >↔ Wspierający
Pamiętajmy, że oprócz relacji z platformą crowdfundingową zazwyczaj nawiązujemy 
także relacje prawne z każdą osobą wspierającą projekt. Może się to odbyć poprzez 
zawarcie umowy sprzedaży, pożyczki lub innej. To, co szczególnie należy mieć na 
uwadze, to fakt, że może to być umowa konsumencka. Najogólniej oznacza to, że jako 
przedsiębiorcy przysługują nam szczególne zobowiązania i ograniczenia w stosun-
ku do wspierających – konsumentów (o regulacjach konsumenckich piszemy więcej 
w rozdziale 5.3).

Realizacja projektu
Bądźmy przygotowani na sytuację, w której w przypadku udanego projektu crowdfun-
dingowego inne podmioty, w szczególności wspierający, będą mogli prawnie domagać 
się realizacji ich uprawnień wynikających z zawartej umowy – np. dostarczenia pro-
duktu, na którego stworzenie miało być przeznaczone ich wsparcie. To, że crowdfun-
ding nie jest w Polsce w szczególny sposób uregulowany nie oznacza, że istnieje peł-
na dowolność w dysponowaniu środkami pozyskanymi od crowdu. W USA znane są 
już pierwsze przypadku postępowań karnych wszczętych przeciwko projektodawcom, 
którzy przeznaczyli pozyskane od crowdu środki na inne cele, niż deklarowane w in-
formacjach zamieszczanych na platformie crowdfundingowej.

Ochrona własności intelektualnej i informacji poufnych
Jeśli produkt lub usługa ma elementy stanowiące ogólnie pojętą własność intelektual-
ną, które dla powodzenia biznesowego należy chronić, należy szczególnie zastanowić 
się nad skorzystaniem z finansowania społecznościowego. Inaczej stracimy możliwość 
chociażby skorzystania z umowy o zachowaniu poufności (NDA; wzór takiej umowy 
znajduje się w rozdziale 8). W skrajnych przypadkach ujawnienie zbyt wielu informacji 
w czasie prowadzenia projektu może skutkować np. utratą zdolności patentowej dane-
go rozwiązania. Uważać trzeba także na kwestie związane z wzorami przemysłowymi, 
znakami towarowymi i utworami prawnoautorskimi (więcej na temat piszemy w roz-
dziale 4 poświęconym w całości ochronie własności intelektualnej). 

Szczególnej ostrożności wymagają informacje zamieszczane w opisie pomysłu na 
platformie crowdfundingowej - treści te nie mogą naruszać praw własności intelek-
tualnej innych osób. Unikajmy też stwierdzeń i sformułowań, które mogłyby zostać 
odebrane jako czyny nieuczciwej konkurencji.

Szczególne wymogi w crowdfundingu inwestycyjnym
W przypadku crowdfundingu udziałowego i dłużnego projektodawca może być pod-
dany szczególnym regulacjom, takim jak zasady przeprowadzania oferty publicznej 
papierów wartościowych. Należy zwrócić na nie uwagę przed rozpoczęciem projektu 
i upewnić się, że swoją ofertą na platformie crowdfundingowej nie narażamy się na 
sankcje administracyjne lub karne.

Podatki
Projektodawca, który uzyskał wsparcie, prawdopodobnie będzie podlegał regulacjom 
podatkowym. Na taką możliwość trzeba być przygotowanym i dokładnie zbadać tę 
kwestię.
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Projekt crowdfundingowy za granicą
Jeśli chcemy skorzystać z usług zagranicznej platformy crowdfundingowej, nasza 
uwaga powinna skupić się podwójnie na kwestiach prawnych. Skorzystajmy z usług 
doradców prawnych i podatkowych, którzy dobrze znają wybraną jurysdykcję. 
Pamiętajmy, że oferta na zagranicznej platformie będzie najprawdopodobniej pod-
legała obcemu prawu, a ewentualne spory będą rozstrzygane przez zagraniczne sądy.



4. Ochrona własności  
  intelektualnej 
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Wstęp 

Bez względu na to, jakiej branży dotyczy start-up, poszczególne jego elementy podle-
gają różnej ochronie prawnej albo mogą podlegać w zależności od działań, które po-
dejmujemy. W dalszej części rozdziału skupimy się na pokazaniu zależności pomiędzy 
najbardziej typowymi elementami start-upu i środkami ochrony prawnej. 

Tymczasem warto wiedzieć, co ogólnie należy rozumieć pod pojęciem własności inte-
lektualnej. Przyjmuje się, że termin ten odnosi się do prawa autorskiego, praw pokrew-
nych, baz danych i prawa własności przemysłowej. W kolejnych częściach opowiemy, 
jak można chronić konkretne elementy własnego start-upu. Ze względu na ogranicze-
nia objętościowe Handbooka zawieramy tu informacje pozwalające zrozumieć jedy-
nie podstawy ochrony prawnej, będące punktem wyjścia do dalszych rozważań, które 
Czytelnik może poprowadzić z nami.

Prawa autorskie
Co podlega ochronie? Wstęp 

Przedmiotem prawa autorskiego (czyli tym, co chronimy) jest każdy przejaw dzia-
łalności twórczej człowieka (nie maszyny) o indywidualnym charakterze (oryginalny 
wytwór intelektualny danego twórcy lub twórców), ustalony w jakiejkolwiek postaci, 
niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

stanoWisko judyk atury

Czy dla oryginalności wymagane jest, by utwór był nowy? Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego 
z dnia 25 stycznia 2006 r. (I CK 281/05) wymaganie nowości nie jest niezbędną cechą twórczości 
jako przejawu intelektualnej działalności człowieka. Utworem w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. 2010 r. Nr 152, poz. 1016, dalej jako 
pr. aut.) może być kompilacja wykorzystująca dane powszechnie dostępne pod warunkiem, że ich 
wybór, segregacja i sposób przedstawienia ma znamiona oryginalności.

Jeśli w ramach start-upu jest tworzony projekt bazujący na opracowywaniu już ist-
niejących utworów, to poszczególne opracowania utworów podlegają ochronie, o ile 
modyfikacje w utworze miały charakter twórczy. 

4.1

4.2
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stanoWisko judyk atury

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 marca 1971 r. (I CR 593/70, OSNC 1971, nr 12, poz. 212), w którym 
m.in. stwierdzono, że o powstaniu prawa autorskiego nie decyduje stopień wartości opracowanego 
dzieła, gdyż nawet znaczeniowo niewielkie opracowania mogą stanowić przedmiot ochrony 
autorskiej, byleby cechował je element twórczości autora. Oznacza to zatem, że poszczególne 
opracowania utworów podlegają ochronie, o ile modyfikacje w utworze miały charakter twórczy.

Pamiętajmy, że opracowanie utworów jest możliwe dopiero po uzyskaniu zgody twór-
cy lub twórców, albo podmiotów uprawnionych (np. zamawiającego, który w drodze 
umowy nabył uprawnienie do wyrażania zgody w imieniu twórcy lub twórców). Taka 
zgoda nie będzie wymagana, jeżeli utwór, który tworzymy przez start-up, jest jedynie 
inspirowany. 

stanoWisko judyk atury

Odnośnie utworu, który jest inspirowany, z pomocą przychodzi wyrok Sądu Najwyższego z dnia 
10 lipca 2014 r. (I CSK 539/13). Zgodnie z jego brzmieniem istotą utworu inspirowanego jest jego 
powstanie w wyniku pobudki twórczej dostarczonej przez utwór inspirujący. Poszczególne elementy 
utworu inspirującego mogą się pojawić i być rozpoznawalne w utworze inspirowanym, ale nie 
mogą w nim dominować. Mają być tylko emocjonalnym i intelektualnym impulsem. Kryterium 
rozgraniczającym jest tutaj to, żeby o charakterze nowo powstałego dzieła decydowały jego własne 
elementy, a nie te zaczerpnięte z utworu inspirującego. 

Często zdarza się, że w utworze wykorzystywane są elementy ogólnodostępne, znane. 
Można zastanawiać się, czy mają one wpływ na przyznanie ochrony prawnej utworowi. 
Otóż, oceniając spełnienie wymagań stawianych utworom w rozumieniu art. 1 ust. 1 
pr. aut., należy brać pod uwagę całość cech w ich konkretnym, oryginalnym zestroju. 
Nie stanowi przeszkody w uznaniu za utwór okoliczność, że wykorzystano w nim 
elementy ogólnie dostępne. Jako takie elementy nie będą wtedy objęte ochroną, ale 
utworem będzie kompilacja powszechnie dostępnych danych, oczywiście wtedy, 
gdy sposób doboru, segregacji, ujęcia lub przedstawienia tych danych ma znamio-
na oryginalności i został stworzony przez człowieka. 

Przykładowe utwory w start-upie:
 > kod źródłowy programu komputerowego,
 > makiety/layouty,
 > zdjęcia,
 > filmiki promocyjne,
 > opisy marketingowe.

Co nie podlega ochronie?
Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia, w związku z tym nie są objęte 
ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matema-
tyczne. Te można w uzasadnionych przypadkach chronić na gruncie prawa własności 
przemysłowej czy prawa konkurencji.
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cZ y W iesZ ,  że . . .

Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać 
nieukończoną.

Ochrona utworu przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.

Twórca może udzielić licencji albo przenieść autorskie prawa majątkowe i udzielić zgód w obszarze 
autorskich praw osobistych (np. prawo do nieoznaczania autorstwa).

Każdy twórca posiada autorskie prawa osobiste (nieograniczone w czasie) oraz autorskie prawa 
majątkowe, które wygasają z upływem określonego przez ustawę czasu lub zgodnie z zawartą 
umową o przeniesieniu praw.

Prawa pokrewne 

Prawa pokrewne różnią się od utworów prawa autorskiego, chronią bowiem interesy 
podmiotów, dzięki którym utwory są rozpowszechniane (np. wykonawców utworów, 
producentów fonogramów). Prawa pokrewne powstają równolegle do utworów, ale 
inny jest ich przedmiot ochrony.

Przykładowo prawami pokrewnymi będą:

 > prawa do artystycznych wykonań

Każde artystyczne wykonanie utworu lub dzieła sztuki ludowej pozostaje pod ochroną 
niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Artystycznymi wy-
konaniami, w rozumieniu art. 85 ust. 1 pr. aut., są w szczególności: działania aktorów, 
recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz in-
nych osób w sposób twórczy przyczyniających się do powstania wykonania.

 > prawa do fonogramów i wideogramów

Fonogramem jest pierwsze utrwalenie warstwy dźwiękowej wykonania utworu albo 
innych zjawisk akustycznych. Wideogramem jest pierwsze utrwalenie sekwencji ru-
chomych obrazów, z dźwiękiem lub bez, niezależnie od tego, czy stanowi ono utwór 
audiowizualny.

 > prawa do nadań programów

 > prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych

4.3
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cZ y W iesZ ,  że . . .

Jeśli wykonywanie praw pokrewnych łączy się z wykorzystaniem chronionych utworów, wiąże się to 
z koniecznością uzyskania zgody uprawnionego z prawa autorskiego. 

ochrona prawnoautorska ochrona sui generis

Jeżeli baza danych to zbiór pewnych danych lub jakichkolwiek 
innych materiałów i elementów zgromadzonych według 
twórczego wyboru, układu i sposobu prezentacji.

Jeżeli baza danych to zbiór pewnych danych lub jakichkolwiek 
innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej 
systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek 
sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co 
do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, 
weryfikacji lub prezentacji jego zawartości. 

ochrona kumulatywna 

Jeżeli baza danych spełnia wymagania ochrony na gruncie prawa autorskiego i ustawy o ochronie baz danych.

 

Bazy danych 

Każdy start-up opiera się na wykorzystaniu baz danych, dlatego jest to zagadnienie 
szczególnie istotne. Bazy danych mogą podlegać ochronie na gruncie prawa autorskie-
go lub tzw. ochrony sui generis. 

Przykładowo bazą danych może być:
 > lista danych z publicznych rejestrów (jak np. CEDiG, KRS etc.),
 > lista ofert i ich układ w serwisie aukcyjnym,
 > lista profili użytkowników i ich prezentacja,
 > terminarz zapisów na ćwiczenia.

Bazy danych a programy komputerowe 
Bazy danych to zbiory danych, które najczęściej występują w programach kompu-
terowych. Mogą przybierać różną postać. Jednakże podlegają ochronie niezależnie 
od ochrony przyznanej programom komputerowym użytym do sporządzenia baz da-
nych lub korzystania z nich. Prawa do nich mogą być jednak przenoszone jednym ak-
tem prawnym, w którym wskazujemy dzieła, co do których następuje przeniesienie. 
Dotyczy to także licencji na korzystanie. 

4.4
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Producent danych to niekoniecznie start-up 
Producentem bazy danych nie zawsze jest start-up. Może nim być podmiot czy też 
osoba, która ponosi ryzyko nakładu inwestycyjnego przy tworzeniu bazy danych albo 
odpowiednio projektant (może to być np. inwestor, jeden z założyciel start-upu – fo-
under albo jeden z programistów). Nakład inwestycyjny musi być istotny dla jakości 
lub ilości (czyli, najprościej mówiąc, bez niego nie powstałaby baza danych) i musi do-
tyczyć sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji zawartości bazy danych.

cZ y W iesZ ,  że . . .

Producentowi bazy danych przysługuje wyłączne i zbywalne prawo pobierania danych i wtórnego 
ich wykorzystania w całości lub w istotnej części, co do jakości lub ilości.

Bazy danych podlegają ochronie niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.

W przypadku bazy danych będącej przedmiotem prawa autorskiego twórca może udzielić licencji 
albo przenieść autorskie prawa majątkowe i udzielić zgód w obszarze autorskich praw osobistych 
(np. prawo do tworzenia utworów zależnych przez producenta bez jego zgody). W dalszej kolejności 
producent określa zasady korzystania z bazy danych przez osoby trzecie poprzez udzielenie licencji 
albo przeniesienie praw, które posiada.

Każdy twórca posiada autorskie prawa osobiste (nieograniczone w czasie) oraz autorskie prawa 
majątkowe, które wygasają z upływem określonego przez ustawę czasu lub zgodnie z zawartą 
umową o przeniesieniu praw. W przypadku baz danych sui generis prawa pozostają przy producencie.

Ponieważ nie jest dozwolone powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne 
wykorzystanie sprzeczne z normalnym korzystaniem i powodujące nieusprawiedliwio-
ne naruszenie słusznych interesów producenta, ważne jest, aby przeanalizować jeszcze 
na etapie tworzenia start-upu, z jakiego rodzaju baz danych będziemy korzystać i czy 
istnieje  ryzyko (a jeżeli tak, to jakie i jak można je zminimalizować) naruszenia baz 
danych, które podlegają ochronie. 

Prawo własności przemysłowej 

Każdy start-up może, i niekiedy wręcz powinien, korzystać z dobrodziejstw ochrony 
własności przemysłowej. To, co odróżnia ją od ochrony prawnoautorskiej, praw po-
krewnych czy baz danych, to przede wszystkim zakres przedmiotów wchodzących 
pod reżim ochrony, a także obowiązek ubiegania się o ochronę i możliwość odrzucenia 
zgłoszenia (na skutek wniesienia opozycji) czy utratę ochrony (na skutek wniesionego 
sprzeciwu). Nie jest to bowiem ochrona samoistna, nie musi zostać przyznana i może 
zostać odebrana. 

4.5
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Poniżej znajdują się najważniejsze informacje, które pozwalają na dokonanie 
wstępnej oceny kwalifikacji danego elementu naszego start-upu do najpopularniej-
szych rodzajów prawa własności przemysłowej.

WynalaZki

Co podlega ochronie?
Wynalazki to rozwiązania techniczne, które są nowe w skali światowej, posiadają 
poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Wyróżniamy cztery 
rodzaje wynalazków: produkty, urządzenia, sposoby oraz zastosowania.
Na wynalazki udziela się na patentu, czyli uprawnienia do wyłącznego korzystania 
z wynalazku przez określony czas. Uprawnienie to przysługuje na terytorium jednego 
lub większej liczby państw, jest przyznawane przez właściwy organ państwowy, regio-
nalny lub międzynarodowy. 

Po co start-upowi patent? 
Opracowanie wynalazku i uzyskanie jego ochrony patentowej zapewnia przewagę kon-
kurencyjną w określonym segmencie rynku. Znane są przykłady start-upów, które 
swoje wejście na rynek zaczynały od uzyskania ochrony patentowej i osiągnięcia biz-
nesowej dominacji w danej dziedzinie (np. ITL Corporation, australijska spółka pa-
tentowa, która w 1994 r. uzyskała patent na unikalne urządzenie do pobierania krwi 
i na długie lata zajęła mocną pozycję w tym segmencie rynku). Uzyskanie patentu na 
wartościowy wynalazek prowadzi do redukcji ryzyka podejmowanej działalności po-
przez ograniczenie możliwości konkurentów. Nie jest to jednak jedyna możliwa ko-
rzyść, a w wielu przypadkach nie jest to korzyść najważniejsza.

Uzyskanie patentu przez start-up kształtuje pozytywny, „poważny” wizerunek 
nowego przedsiębiorstwa. Zachęcając anioła biznesu lub fundusz VC do inwestycji 
w daną spółkę, wykazuje się, że spółka legitymuje się patentem, czyli podjęła starania 
w celu zabezpieczenia swojego przyszłego rozwoju przed konkurencją, a więc poważnie 
traktuje swoją przyszłość w danym segmencie rynku. Taka sytuacja niemal z definicji 
eliminuje kilka pytań, które stawia sobie inwestor, tj. czy mój start-upowy partner chce 
rzeczywiście działać w danym biznesie, czy dysponuje wyłącznie kreatywnym podej-
ściem, czy jednak podjął jakieś starania o zajęcie pozycji w swojej branży. W pewnych 
sektorach rynku (np. biotechnologicznym) posiadanie portfolio patentów jest jednym 
z decydujących czynników pozyskania inwestora.

Uzyskanie patentu rozszerza ponadto możliwości kooperacji biznesowej z innymi 
podmiotami w danej branży. Umożliwia zawieranie umów o licencję wzajemną i co za 
tym idzie poszerzenie spektrum działalności przedsiębiorstwa. Niezależnie od tego istnieje 
oczywiście możliwość uzyskiwania dochodu w oparciu o odpłatne przekazywanie licencji.

Co to znaczy, że wynalazek jest nowy?
Przesłanka nowości oznacza, że rozwiązanie nie może być częścią stanu techniki. 
Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza 
się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości po-
wszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu przez stosowanie, wystawienie lub 
ujawnienie w inny sposób. Istotna jest zatem tu data zgłoszenia wynalazku do ochrony. 

Za stanowiące część stanu techniki uważa się również informacje zawarte w zgło-
szeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierw-
szeństwa, nieudostępnione do wiadomości powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia 
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w sposób określony w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej 
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1410). Nie wyłącza możliwości udzielenia patentu na wyna-
lazek użycie substancji stanowiącej część stanu techniki, jeżeli prowadzi to do uzy-
skania wytworu mającego nowe zastosowanie.

Przesłanka nowości jest pierwszą, jaką bada Urząd Patentowy. Jeśli okaże się, że 
nasze rozwiązanie nie spełnia przesłanki nowości, aplikacja o uzyskanie ochrony pa-
tentowej zostanie odrzucona. Warto wiedzieć, że istnieje domniemanie nowości, które 
może zostać obalone przez Urząd Patentowy wyłącznie wtedy, jeżeli organ będzie dys-
ponował dokumentem albo innym dowodem potwierdzającym brak nowości.

cZ y W iesZ ,  że . . .

Nawet publikacja w czasopiśmie naukowym, prezentacja na konferencji naukowej, użycie w obrocie 
komercyjnym, prezentacja na wystawie czy w katalogu firmowym powoduje, że rozwiązanie traci 
cechę nowości i w związku z tym nie jest możliwe jego opatentowanie. 

 

Kiedy rozwiązanie ma poziom wynalazczy?
Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wy-
nika dla znawcy (osoby, która dysponuje przeciętną wiedzą z danej dziedziny tech-
niki, która bez nadmiernego wysiłku umysłowego jest w stanie porównać określone 
rozwiązania i wyciągnąć obiektywne wnioski) w sposób oczywisty ze stanu techniki, 
czyli wykracza poza normalne, znane procesy technologiczne. Jeżeli rozwiązanie tylko 
ulepsza to, co jest znane (np. optymalizuje procesy) i nie bazuje na nowych procesach 
technologicznych, to wtedy mówimy, że jedynie kontynuuje to, co jest znane.

cZ y W iesZ ,  że . . .

Orzecznictwo sądowe odnoszące się do oceny poziomu wynalazczego wskazuje, że takiego poziomu 
nie mają rozwiązania, które polegają np. na zmianie rozmiaru produktu, która czyni go przenośnym, 
połączenia kilku znanych rozwiązań lub elementów, o ile nie prowadzi to do zmiany ich funkcji ani 
osiągnięcia korzystniejszego rezultatu niż suma rezultatów cząstkowych, zmianie zastosowanych 
komponentów na odpowiedniki, które są znane.

 
Szansę na uzyskanie ochrony można zwiększyć, jeżeli proponowane przez nas rozwiązanie:
 >  Stanowi zaskoczenie dla znawcy z określonej dziedziny techniki (np. połączono 

dwie znane substancje i materiał, co dało zaskakujący, nieoczekiwany efekt w de-
makijażu i pielęgnacji skóry).

 > Rozwiązuje problem bezskutecznie podejmowany przez fachowców (np. zatamo-
wanie krwawienia ran po pociskach i odkażanie ich poprzez użycie specjalnych 
tamponów).

 > Zaspokaja potrzebę (np. beacon).
 > Rozwiązanie wywołuje szczególny efekt (np. wynalazek składa się ze znanych sub-

stancji, ale ich dobór powoduje zmniejszenie toksyczności).
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Szansa na uzyskanie ochrony może się zmniejszyć, jeżeli:
 >  Połączenie znanego rozwiązania i efekty tego połączenia będą przewidywalne, nie 

będą prowadziły do zmiany ich funkcji czy efektu korzystniejszego od zwykłej sumy 
rezultatów cząstkowych.

 >  Zastosujemy znany środek techniczny w celu rozwiązania zagadnienia z dziedziny 
tego środka technicznego lub dziedziny podobnej.

 > Zastąpimy znany środek jego ekwiwalentem.

Ciężar braku poziomu wynalazczości spoczywa na Urzędzie Patentowym. Oznacza to 
zatem, że istnieje domniemanie na naszą korzyść. Urząd Patentowy będzie musiał 
wykazać dokument lub inny dowód przemawiający za tym, że zgłoszone rozwiązanie 
nie ma poziomu wynalazczego.  

Co to jest przemysłowe stosowanie?
Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według 
wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób w rozumieniu 
technicznym w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa. 
Najczęściej będzie to rozwiązanie tzw. “dojrzałe techniczne”, które jest zupełne i pozwala 
na osiągnięcie stałego, z góry określonego, powtarzalnego rezultatu. Zatem przed rozpo-
częciem ubiegania się o ochronę dobrze jest sprawdzić w warunkach testowych prototyp.

cZ y W iesZ ,  że . . .

Efekt wykorzystania wynalazku nie może być jedynie czysto teoretyczny, musi być użyteczny 
i powtarzalny.

Co nie podlega ochronie?
Ochronie patentowej nie podlegają: 
 > 	odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne,
 > 	wytwory o charakterze jedynie estetycznym, 
 > 	plany, zasady i metody dotyczące działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier 

(warto wiedzieć, że jeszcze kilka lat temu w USA tzw. metody biznesowe, czyli spo-
sób prowadzenia działalności gospodarczej, mógł podlegać ochronie patentowej), 

 > 	wytwory, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle po-
wszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki, 

 > 	tzw. programy do maszyn cyfrowych, czyli aplikacje, które nie wywołują żadnych 
efektów w świecie rzeczywistym (dopuszcza się patentowanie jako części składo-
wych wynalazku programów komputerowych, gdy wchodzą w skład urządzenia, 
które wywołuje określone skutki w świecie rzeczywistym, pozwalające uznać to 
jako całość za wynalazek), 

 > 	przedstawienia informacji.

Patent nie zostanie udzielony także na:
 > 	wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym 

lub dobrymi obyczajami, przy czym nie uważa się za sprzeczne z porządkiem pu-
blicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, że zabrania tego prawo, 
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 > 	odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub 
zwierząt (jeżeli w całości składa się ze zjawisk naturalnych, takich jak krzyżowanie 
lub selekcjonowanie) jednak nie ma to zastosowania do mikrobiologicznych sposo-
bów hodowli ani do wytworów uzyskiwanych takimi sposobami, 

 > 	sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi 
oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach, jednak nie doty-
czy to produktów, a w szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w dia-
gnostyce lub leczeniu.

Patent a know-how
Nie w każdym przypadku określone rozwiązanie opłaca się zarejestrować jako patent. 
Postępowanie rejestracyjne patentu niesie ze sobą określone koszty, jest czasochłonne 
i pracochłonne, wymaga gruntownej analizy stanu rozwiązań dostępnych na rynku, 
a wreszcie okres ochronny jest ograniczony (w Polsce do 20 lat). 

Dlatego też określone rozwiązania warto chronić jako tajemnicę przedsiębior-
stwa, podpisując z kontrahentami umowy o zachowaniu poufności (NDA, wzór ta-
kiej umowy znajduje się w rozdziale 8). Jeżeli istnieje obawa, że tajemnica przedsię-
biorstwa może stać się przedmiotem ochrony patentowej, a jednocześnie nie opłaca 
się rejestracja patentu, można zdecydować się na strategię tzw. defensive publica-
tion. Defensive publication polega na podaniu do publicznej wiadomości (w sieci) 
informacji o danym rozwiązaniu (nie musi być ona bardzo szczegółowa i odkrywać 
wszystkiego). Dzięki zastosowaniu defensive publication uzyskujemy pewność, że 
nikt nie obejmie danego rozwiązania ochroną patentową (urzędy patentowe badają 
dostępny stan wiedzy).

cZ y W iesZ ,  że . . .

Nawet jeśli umowa o zachowaniu poufności (NDA) nie uchroni nas przed ujawnieniem informacji 
poufnych osobom postronnym (żadna umowa nie daje takiej gwarancji, bo dają ją tylko działania/
zaniechania ludzi), to może istotnie zminimalizować ryzyko ujawnienia tych informacji na skutek 
obowiązku zapłaty kar umownych bądź stanowi podstawę do wytoczenia powództwa i skierowania 
roszczenia o zapłatę kary umownej.

 
Jak i gdzie zarejestrować patent?
W Polsce urzędem, przed którym prowadzi się postępowanie zgłoszeniowe w celu 
uzyskania patentu, jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Osobami upraw-
nionymi do występowania przed Urzędem są bezpośrednio osoby zgłaszające lub za-
rejestrowani w Polsce rzecznicy patentowi.

Zgłoszenie wynalazku do ochrony w celu uzyskania patentu w Polsce polega na 
opracowaniu całej potrzebnej dokumentacji oraz złożeniu opłaty wstępnej w wysoko-
ści 550 zł (przy czym, w zależności od rozległości dokumentacji, kwota ta może ulec 
zmianie). 
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cZ y W iesZ ,  że . . .

Z uwagi na złożoność postępowania wskazane jest powierzenie rzecznikowi patentowemu 
opracowania dokumentacji zgłoszeniowej, dokonania zgłoszenia, wnoszenia opłat oraz prowadzenia 
postępowania zgłoszeniowego. Pełnomocnikiem strony przed Urzędem nie może być adwokat ani 
radca prawny.

Publikacja zgłoszenia następuje po 18 miesiącach od daty zgłoszenia wynalazku 
w Urzędzie. Data zgłoszenia jest datą istotną dla wynalazku, gdyż od tego momentu 
rozpoczyna się ochrona przedmiotu zgłoszenia, a także jest ona traktowana jako tzw. 
data pierwszeństwa do dalszych działań zgłaszającego zmierzających do uzyskania 
ochrony za granicą.

Po 3 miesiącach od daty zgłoszenia Urząd powinien wydać sprawozdanie z po-
szukiwania patentowego, w którym zamieszcza wykaz publikacji, głównie z literatury 
patentowej, związanych tematycznie z przedmiotem wynalazku. Wynik tego badania 
stanowi analizę stanu techniki w dziedzinie wynalazku i pozwala właścicielowi zgło-
szenia wysnuć wstępne wnioski odnośnie celowości prowadzenia dalszego postępo-
wania lub konieczności przeredagowania opisu i zastrzeżeń. Wszelkie dopuszczalne 
zmiany w opisie, rysunkach i zastrzeżeniach, które może wnieść do Urzędu właściciel 
zgłoszenia, nie mogą wychodzić poza zakres oryginalnego materiału przedłożonego 
Urzędowi w dacie zgłoszenia.

W okresie od opublikowania zgłoszenia do momentu wydania przez Urząd de-
cyzji o udzieleniu patentu albo odmowie jego udzielenia, osoby trzecie mogą wnosić 
uwagi do zgłoszenia, tym samym informując Urząd o istnieniu przesłanek do odmowy 
udzielenia patentu. 

Następnie nie wcześniej niż w trzecim lub w czwartym roku od daty zgłoszenia 
ekspert Urzędu przystępuje do badania zgłoszenia pod kątem jego zdolności patento-
wej, mając na uwadze wymagania nowości, poziomu wynalazczego, charakteru tech-
nicznego oraz zastosowania przemysłowego. W przypadku pozytywnego wyniku tego 
badania Urząd wydaje decyzję warunkową, informującą o udzieleniu ochrony paten-
towej na zgłoszony wynalazek (pod warunkiem wniesienia wymaganej prawem opła-
ty za ochronę) i publikację patentu. Brak wniesienia pierwszej z opłat w wymaganym 
terminie (3 miesiące) powoduje umorzenie postępowania.

W przypadku stwierdzenia przez Urząd braku spełnienia przesłanek do udzie-
lenia patentu, Urząd informuje o tym fakcie zgłaszającego bądź jego pełnomocnika, 
wydając zawiadomienie. Zgłaszający powinien ustosunkować się do zawiadomienia 
w terminie 1 miesiąca, dokonując, w miarę możliwości, poprawy opisu zgłoszenia pod 
kątem odsunięcia zarzutów Urzędu. Jeżeli działanie to sprawi, że poprawiony tekst 
zostanie zaakceptowany i okaże się poprawny oraz skuteczny dla oddalenia zarzutów 
Urzędu – Urząd wydaje decyzję warunkową.

Jeżeli natomiast dokonana korekta nie będzie efektywna (nie oddali zarzu-
tów podniesionych przez Urząd) lub będzie wniesiona po wymaganym terminie, 
Urząd wydaje decyzję o odmowie udzielenia patentu. Decyzja o odmowie udziele-
nia patentu może być przedmiotem wniosku o ponowne rozpatrzenie zgłoszenia, 
który kieruje się do Urzędu w wymaganym terminie. Jeżeli Urząd podtrzyma swą 
negatywną decyzję – można wnieść skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie, a w następnej, ostatecznej instancji – skargę 
kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
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cZ y W iesZ ,  że . . .

Jakkolwiek sądy administracyjne nierzadko przychylają się do stanowiska skarżących, to należy mieć 
na uwadze, że sama droga administracyjno-sądowa może zająć nawet kilka lat.

Decyzja o udzieleniu patentu jest publikowana przez Urząd, a w terminie 6 mie-
sięcy od daty tej publikacji, ogłoszonej w wiadomościach Urzędu Patentowego, każdy 
może wnieść sprzeciw wobec decyzji Urzędu. Sprzeciw powinien zawierać twierdzenia 
i dowody na okoliczność, że patent został udzielony z naruszeniem obowiązujących 
przepisów. Sprzeciw wnosi się wraz ze stosowną opłatą w wysokości 100 zł do Urzędu, 
który dalej prowadzi postępowanie sporne, zmierzając do utrzymania decyzji (patent 
pozostaje w mocy) lub do uchylenia decyzji (patent zostaje unieważniony).

Po wspomnianym powyżej okresie 6 miesięcy na wniesienie sprzeciwu patent 
może być unieważniony jedynie na wniosek osoby posiadającej tzw. interes prawny. 
Samo istnienie przesłanek świadczących o tym, że patentu udzielono z naruszeniem 
przepisów prawa, nie stanowi interesu prawnego.

Potwierdzeniem istnienia patentu jest opublikowany dokument patentowy, skła-
dający się z opisu patentowego obejmującego opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe 
i ewentualne rysunki.

Zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe zawarte w opisie 
patentowym, a czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wy-
nalazku w Urzędzie Patentowym RP.

Polski patent nie chroni wynalazku poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 
zagraniczny producent może więc wprowadzić na swój rynek produkt wyprodukowa-
ny na podstawie polskiego patentu bez obowiązku świadczenia pieniężnego na rzecz 
jego wynalazcy.

Ochronę wynalazku lub wzoru użytkowego za granicą możemy uzyskać, korzy-
stając z jednego z trzech systemów:

1. System krajowy
W tej sytuacji zgłoszenie dokonywane jest w urzędzie patentowym danego państwa 
z zachowaniem wszystkich potrzebnych wymogów formalnych, w tym również języ-
ka urzędowego danego państwa, wraz z opłatą wszelkich związanych z tym kosztów.

Jeżeli planujemy zarejestrować produkt w kilku państwach, musimy zwrócić się 
do każdego urzędu w każdym państwie indywidualnie, co jest niezwykle kosztowne 
i czasochłonne. Jeżeli więc zależy nam na tym, by nasz wynalazek był objęty ochroną 
patentową w kilku państwach, lepszym rozwiązaniem byłoby wybranie systemu regio-
nalnego lub międzynarodowego.

2. System regionalny (patent europejski)
Ubieganie się o patent czy prawo ochronne w kilku państwach jednocześnie będzie ła-
twiejsze w ramach systemu regionalnego. Oznacza to, iż dokonując jednego zgłoszenia 
w jednym języku oraz przestrzegając jednolitych zasad proceduralnych, wybiera się pań-
stwa, w których dany wynalazek ma być chroniony. Jednak możliwe to jest wyłącznie 
wówczas, gdy dane państwa są sygnatariuszami regionalnych porozumień dotyczących 
udzielania praw wyłącznych na wynalazki. Zgłoszenia składa się bezpośrednio w orga-
nie powołanym na mocy takiego porozumienia albo w krajowym urzędzie patentowym, 
który pełni zazwyczaj funkcję instytucji pośredniczącej przy składaniu wniosku.
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Do regionalnych instytucji patentowych należą:
 > Europejska Organizacja Patentowa (EPO),
 > �Afrykańska Organizacja Własności Intelektualnej (OAPI),
 > �Afrykańska Regionalna Organizacja Własności Intelektualnej (ARIPO),
 > �Euroazjatycka Organizacja Patentowa (EAPO).

Polska od 1 marca 2004 roku jest członkiem Europejskiej Organizacji Patentowej. 
W chwili obecnej do Organizacji należy 38 państw, w tym wszystkie państwa człon-
kowskie UE oraz Albania, Islandia, Lichtenstein, Macedonia, Monako, Norwegia, San 
Marino, Szwajcaria i Turcja. Organem wykonawczym tej organizacji jest Europejski 
Urząd Patentowy z siedzibą w Monachium. Zadaniem Europejskiego Urzędu 
Patentowego jest udzielanie patentów europejskich na podstawie jednego zgłoszenia, 
które ma skutek w wybranych przez zgłaszającego państwach – stronach Konwencji. 
Patent europejski jest zbiorem patentów krajowych, które podlegają tym samym prze-
pisom i procedurom, co patenty udzielone przez urzędy patentowe w danym kraju.

Postępowanie w tym systemie przebiega według jednej procedury i jest prowadzone 
w jednym z 3 języków urzędowych Organizacji: angielskim, niemieckim oraz francu-
skim. Wniosek do urzędu polskiego można złożyć w języku polskim, jednak niezbęd-
nym będzie jego przetłumaczenie na jeden z oficjalnych języków Organizacji. Ponadto 
państwa, w których ma być udzielona ochrona patentowa, także często wymagają tłu-
maczenia całej dokumentacji dotyczącej wynalazku na język oficjalny danego państwa.

3. System międzynarodowy
Ochronę prawną wynalazku czy wzoru użytkowego możemy również uzyskać w trybie 
międzynarodowym. Procedura ta jest określona w Układzie Waszyngtońskim z 1970 r. 
o współpracy patentowej (PCT). Sygnatariuszy Układu jest 148, w tym wszystkie pań-
stwa europejskie. Układ PCT pozwala na ubieganie się o ochronę prawną w dowol-
nej liczbie państw członkowskich na podstawie jednego zgłoszenia sporządzonego 
w jednym języku i dokonanego w krajowym urzędzie patentowym, w organizacji mię-
dzynarodowej lub bezpośrednio w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji 
Własności Intelektualnej (WIPO) z siedzibą w Genewie. 

Zgłoszenie według tej procedury wnoszone jest do organizacji przyjmującej (dla 
Polski to jest Urząd Patentowy). W zgłoszeniu należy wskazać państwa, w których 
zgłaszający ubiega się o ochronę. Urząd przyjmujący zatrzymuje jeden egzemplarz 
zgłoszenia, zaś drugi egzemplarz przekazuje do Międzynarodowego Biura Światowej 
Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie. Przy większej liczbie państw żądanej 
ochrony patentowej koszty postępowania w trybie PCT są niższe niż suma kosztów 
procedur krajowych.

Oprócz opisanych wyżej form ubiegania się o ochronę patentową mamy również 
możliwość korzystania z trybu zwanego EURO-PCT, łączącego w sobie elementy pro-
cedury europejskiej i procedury PCT. Charakteryzuje się on tym, że zamiast fazy kra-
jowej PCT obejmuje fazę regionalną. Zgłoszenie międzynarodowe po zakończeniu fazy 
międzynarodowej przekazywane jest do Europejskiej Organizacji Patentowej (EPO) 
i rozpatrywane w trybie procedury europejskiej, która może się zakończyć udzieleniem 
patentu europejskiego w krajach Konwencji o patencie europejskim.

Współwłasność i zbywalność patentu
Specyfika współwłasności patentu wynika z istoty i cech przedmiotu wspólności – wy-
nalazku. Wynalazek jest dobrem niematerialnym, dlatego granice korzystania z opaten-
towanego wynalazku przez podmioty działające we wspólności nie mają postaci fizycznej 
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i czasowej. Ze względu na niematerialny charakter wynalazku jest możliwe wielomiej-
scowe i jednoczesne wykonywanie uprawnień przez wszystkich lub kilku współupraw-
nionych w tym samym czasie oraz zakresie.

Korzystanie z opatentowanego wynalazku może polegać na każdej formie 
jego gospodarczej eksploatacji, która umożliwia czerpanie korzyści majątkowych. 
Współuprawnieni z patentu mogą podejmować decyzje indywidualnie, w porozumie-
niu z pozostałymi współuprawnionymi bądź w porozumieniu z osobami trzecimi.

Współuprawniony z patentu może, bez zgody pozostałych współuprawnionych, 
korzystać z wynalazku we własnym zakresie. A więc kluczowe jest ustalenie, jak należy 
rozumieć pojęcie „korzystanie z wynalazku we własnym zakresie”. 

Na pewno to pojęcie należy traktować jako korzystanie w ramach własnego przed-
siębiorstwa, własnej działalności zawodowej lub gospodarczej. Wątpliwości budzi, czy 
można je realizować wyłącznie osobiście, czy też przy współudziale osób trzecich. 
Korzystanie przez współuprawnionego z wynalazku we własnym zakresie nie powinno 
przekraczać tzw. czynności zwykłego zarządu.

Z całą pewnością upoważnienie osoby trzeciej do eksploatacji nie stanowi korzysta-
nia we własnym zakresie i jako czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu wyma-
ga współdziałania wszystkich współuprawnionych. Należy zatem każdorazowo rozważyć, 
czy dane działanie stanowi czynność zwykłego zarządu czy też czynność przekraczają-
cą zwykły zarząd, bo od tego zależy, od ilu współuprawnionych z patentu potrzebujemy 
zgody. Zagadnienie to dotyczy w szczególności udzielenia licencji. Reguły przyznania li-
cencji w przypadku wspólności prawa wyłącznego są przedmiotem sporów w doktrynie. 
Istnieje pogląd, zgodnie z którym udzielenie licencji (niezależnie od rodzaju licencji, tj. wy-
łącznej lub niewyłącznej) uznaje się za czynność przekraczającą zwykły zarząd. Skutkiem 
udzielenia licencji jest powstanie na rzecz osoby trzeciej prawa do gospodarczej eksplo-
atacji patentu. Licencjobiorca uzyskuje wycinek uprawnień dotyczących wspólnego pra-
wa. Udzielenie licencji na korzystanie z wynalazku przez jednego ze współuprawnionych 
ze wspólnego patentu za każdym razem wywiera wpływ na sytuację prawną i faktyczną 
wszystkich uczestników wspólności. Dlatego dla dokonania takiej czynności prawnej przez 
współuprawnionego jest potrzebna zgoda wszystkich pozostałych. 

cZ y W iesZ ,  że . . .

Kolejną dyskusyjną kwestią jest dopuszczalność samodzielnego rozporządzenia przez 
współuprawnionego swoim udziałem. Mając na względzie powyższe rozbieżności interpretacyjne, 
rekomenduje się zawarcie w formie pisemnej umowy o zakres dysponowania prawem patentowym 
przez współuprawnionych. Umowa taka powinna w szczególności określać zasady samodzielnego 
rozporządzania przez współuprawnionych udziałem w prawie z patentu.

Natomiast w sytuacji ewentualnego dochodzenia roszczeń wobec osób narusza-
jących prawo z patentu możliwe jest samodzielne działanie współuprawnionego bez 
zgody pozostałych. Dopuszczalność takiego rozwiązania rodzi pytanie, czy współ-
uprawniony działa wyłącznie na swoją rzecz, czy także na rzecz pozostałych współ-
uprawnionych z patentu; jak również czy współuprawniony z patentu może dochodzić 
szkody w całości, czy tylko w zakresie przysługującego mu udziału. Należy bowiem 
wskazać, iż każde naruszenie wspólnego prawa wyłącznego oznacza wkroczenie 
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w sferę uprawnień wszystkich uczestników wspólności patentu. Dlatego ten, kto wy-
tacza powództwo z tytułu naruszenia wspólnego patentu, działa na rzecz wszystkich 
współuprawnionych, a więc może dochodzić naprawienia szkody w całości, nie tylko 
w zakresie przysługującego mu udziału.

Z powyższym uprawnieniem jest również związany obowiązek podziału uzyska-
nego odszkodowania pomiędzy pozostałych współuprawnionych.

Patent jest zbywalny i podlega dziedziczeniu, przy czym umowa o przeniesienie 
patentu wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Przeniesienie 
patentu staje się skuteczne wobec osób trzecich z chwilą wpisu tego przeniesienia do 
rejestru patentowego.

WZory użytkoWe

Co podlega ochronie?
Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, 
dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Wzór użyt-
kowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu 
mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów. Na 
wzory użytkowe udziela się prawa ochronnego z rejestracji.

Czym powinien charakteryzować się wzór użytkowy?
Powinien to być przedmiot:
 > wyodrębniony z otoczenia, który ma trwałą postać (np. opakowanie) albo pomysł, 

którego realizacja pozwala na dokonanie zmian w otoczeniu (np. szyb górniczy),
 > trwały, ukształtowany przestrzennie (nie chronimy w ten sposób technologii),
 > nowy (w takim samym rozumieniu jak przy wynalazku),
 > użyteczny.

Co nie podlega ochronie?
Analogiczne rozwiązania jak przy wynalazkach.

WZory prZemysłoWe

Co podlega ochronie?
Wzory przemysłowe dotyczą wytworów wyłącznie o charakterze materialnym 
(np. materiałów). Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny cha-
rakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, 
konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego or-
namentację. Na wzór przemysłowy udziela się prawa ochronnego z rejestracji.

Czym powinien charakteryzować się wzór przemysłowy?
 > 	Powinien być dostrzegalny zmysłem wzroku lub dotyku.
 > 	Może być dwuwymiarowy (np. kompozycja plastyczna) lub wielowymiarowy (np. 

wzór biżuterii).
 > 	Może być złożony albo być częścią składową wytworu złożonego (np. jeden z ele-

mentów ubrania, który stanowi pewien motyw plastyczny, który chcemy chronić 
i może samodzielnie występować w obrocie gospodarczym).
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 > Powinien być nowy (analogicznie jak w przypadku wynalazków, z tym, że wzoru 
nie uważa się za udostępniony publicznie, jeżeli nie mógł dotrzeć do wiadomości 
osób zajmujących się zawodowo dziedziną, której wzór dotyczy, a także możliwe 
jest ubieganie się o ochronę, jeżeli wzór został co prawda ujawniony, ale w ciągu 12 
miesięcy przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa 
z rejestracji, jeżeli ujawnienie nastąpiło przez twórcę, jego następcę prawnego lub 
– za zgodą uprawnionego – przez osobę trzecią, a także jeżeli ujawnienie nastąpi-
ło w wyniku nadużycia popełnionego wobec twórcy lub jego następcy prawnego).

 > Powinien mieć indywidualny charakter (występuje wtedy, gdy ogólne wrażenie, ja-
kie wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się od ogólnego wrażenia wy-
wołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony przed datą, według której 
oznacza się pierwszeństwo. Przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru przemy-
słowego bierze się pod uwagę zakres swobody twórczej przy opracowywaniu wzoru).

 > Powinien być widoczny w trakcie zwykłego używania wytworu (każde używanie 
z wyłączeniem konserwacji, obsługi lub naprawy).

Co nie podlega ochronie?
Ochroną nie można objąć np.:
 > 	Wyglądu człowieka lub zwierzęcia jako istot żywych.
 > 	Substancji (ciecze, gazy).
 > 	Wzoru identycznego z udostępnionym publicznie, gdy różni się od niego jedynie 

nieistotnymi szczegółami.
 > 	Wzoru, gdy wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub do-

brymi obyczajami.
 > 	Wytworów wynikających wyłącznie z funkcji technicznej lub które muszą być od-

tworzone w dokładnej formie i wymiarach w celu umożliwienia mechanicznego 
połączenia lub współdziałania z innym wytworem.

cZ y W iesZ ,  że . . .

Częstym błędem jest mylenie pojęcia wzoru użytkowego z pojęciem wzoru przemysłowego. 
Wybierzmy najprostszy przykład – w przypadku krzesła zawierającego zarazem nowatorskie 
rozwiązania techniczne (podpórki zwiększające udźwig) oraz oryginalną kolorystykę (czarno- 
-seledynowe nogi krzesła), wzorem użytkowym będzie rozwiązanie w zakresie podpórek, zaś wzorem 
przemysłowym czarno-seledynowa kolorystyka (design).

 

Znaki toWaroWe

Co podlega ochronie?
Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić 
w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów 
jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Na znak towaro-
wy udziela się prawa ochronnego z rejestracji. Prawo to rozciąga się na terytorium lub 
terytoria wybrane przez zgłaszającego (może być to kraj siedziby naszego start-upu, 
obszar wspólnotowy (UE), kraj lub kraje poza Unią Europejską). 
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Znak słowny Znak graficzny Znak słowno-graficzny

Najtrudniej uzyskać ochronę, gdyż 
rozciąga się zarówno na warstwę słowną, 
jak i graficzną.

Łatwiej uzyskać ochronę, gdyż rozciąga 
się wyłącznie na ochronę warstwy 
graficznej.

Najłatwiej uzyskać ochronę, gdyż 
rozciąga się tylko na połączenie warstwy 
słownej z graficzną. 

Zapewnia najszerszą ochronę, jeśli zależy 
nam na ochronie nazwy/sloganu.

Zapewnia ochronę tylko warstwy 
graficznej, więc jest korzystna, jeżeli logo 
ma postać symbolu.

Możliwa jest rejestracja dwóch znaków 
towarowych, które wykorzystują tę samą 
nazwę, ale różną grafikę i tym samym nie 
wprowadzają w błąd.

cZ y W iesZ ,  że . . .

Jeżeli zależy nam na ochronie np. w USA, najpierw musimy uzyskać ochronę w kraju siedziby 
start-upu albo własnego miejsca zamieszkania (jeśli dokonujemy zgłoszenia jako osoba fizyczna). 

Przykładowo znakiem towarowym może być:
 > 	wyraz (nazwa firmy, domena, nazwa aplikacji),
 > 	rysunek (logo),
 > 	ornament, 
 > 	kompozycja kolorystyczna,
 > 	forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania,
 > 	melodia lub inny sygnał dźwiękowy,
 > 	zapach.

W przypadku start-upów najpopularniejsze są trzy następujące grupy znaków 
towarowych:

Jak można zwiększyć szanse na przyznanie ochrony?
 > Należy sprawdzić, czy posiada się prawo do zgłoszenia oznaczenia jako znaku to-

warowego, a twórca oznaczenia nie wniesie opozycji lub sprzeciwu, powołując się, 
że jest podmiotem uprawnionym.

 > 	Należy sprawdzić, czy oznaczenie, którym mamy zamiar się posługiwać, zostało już 
zgłoszone do rejestracji lub zarejestrowane.

 > 	Należy ustalić, na jakich obszarach będziemy prowadzić działalność i chcemy chro-
nić dane oznaczenie znakiem towarowym.

 > 	Należy ustalić, jakiego rodzaju usługi lub towary oznaczymy znakiem towarowym, 
jeśli zostanie udzielone nam prawo ochronne.

 > 	Im bardziej fantazyjne (nieoczywiste) oznaczenie i powiązane z określonym seg-
mentem produktów, tym większa szansa na rejestrację.
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Nie uzyskamy ochrony, jeżeli oznaczenie:
 > 	Nie będzie mogło zostać uznane za znak towarowy.
 > 	Jest identyczne lub podobne do już zarejestrowanego znaku towarowego.
 > 	Nie będzie można wykazać znamion odróżniających dla oznaczenia (przykładowo 

są to oznaczenia, które nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla któ-
rych zostały zgłoszone, albo składają się wyłącznie z elementów mogących służyć 
w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, 
ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydat-
ności, albo weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych 
i utrwalonych praktykach handlowych.

 > 	Narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich.
 > 	Jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.
 > 	Ze swojej istoty może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do cha-

rakteru, właściwości lub pochodzenia geograficznego towaru.
 > 	Zostało zgłoszone w złej wierze do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony.
 > 	Zawiera nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej bądź jej symbole (godło, 

barwy lub hymn), nazwy lub herby polskich województw, miast lub miejscowości, 
znaki sił zbrojnych, organizacji paramilitarnych lub sił porządkowych, reprodukcje 
polskich orderów, odznaczeń lub odznak honorowych, odznak lub oznak wojsko-
wych bądź innych oficjalnych, lub powszechnie używanych odznaczeń i odznak, 
w szczególności administracji rządowej czy samorządu terytorialnego albo orga-
nizacji społecznych działających w ważnym interesie publicznym, gdy obszar dzia-
łania tych organizacji obejmuje cały kraj lub znaczną jego część, jeżeli zgłaszają-
cy nie wykaże się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem właściwego organu 
Państwa albo zgodą organizacji na używanie oznaczenia w obrocie.

 > 	Zawiera skróty nazw bądź symbole (herby, flagi, godła) obcych państw, organizacji 
międzynarodowych, a także przyjęte w obcych państwach urzędowe oznaczenia, 
stemple kontrolne i gwarancyjne, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynaro-
dowych, chyba że zgłaszający wykaże się zezwoleniem właściwego organu, które 
uprawnia go do używania takich oznaczeń w obrocie.

 > 	Zawiera urzędowo uznane oznaczenia przyjęte do stosowania w obrocie, w szcze-
gólności znaki bezpieczeństwa, znaki jakości lub cechy legalizacji, w zakresie, w ja-
kim mogłoby to wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru takich oznaczeń, 
o ile zgłaszający nie wykaże, że jest uprawniony do ich używania.

 > 	Zawiera elementy będące symbolami, w szczególności o charakterze religijnym, 
patriotycznym lub kulturowym, których używanie obrażałoby uczucia religijne, pa-
triotyczne lub tradycję narodową.

 > 	Stanowi formę bądź inną właściwość towaru lub opakowania, która jest uwarunko-
wana wyłącznie jego naturą, jest niezbędna do uzyskania efektu technicznego lub 
zwiększa znacznie wartość towaru.

 > 	Zawiera elementy geograficzne prawdziwe w sensie dosłownym co do terytorium, 
regionu lub miejsca, z którego towar pochodzi, które mogłyby wprowadzić od-
biorców w błąd, że towar pochodzi z innego, słynącego z danych wyrobów terenu. 
W przypadku homonimicznych oznaczeń geograficznych dla wina i piwa ochro-
na może być przyznana, z tym że Urząd Patentowy wezwie osobę, która dokonała 
zgłoszenia później, do dokonania w znaku odpowiednich zmian pozwalających na 
odróżnienie go od znaku wcześniejszego.
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oZnacZenia geograFicZne

Co podlega ochronie?
Oznaczeniami geograficznymi mogą chętnie posługiwać się start-upy z branży 
spożywczej. 

Oznaczeniami geograficznymi są oznaczenia słowne odnoszące się bezpośrednio 
lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju (teren), które iden-
tyfikują towar jako pochodzący z tego terenu, jeżeli określona jakość, dobra opinia lub 
inne cechy towaru są przypisywane przede wszystkim pochodzeniu geograficznemu 
tego towaru. Na zagraniczne oznaczenia geograficzne można uzyskać w Polsce ochro-
nę tylko, gdy oznaczenie korzysta z ochrony w kraju jego pochodzenia. 

Przez oznaczenia geograficzne rozumie się także oznaczenia stosowane dla towa-
rów, które są wytworzone z surowców lub półproduktów pochodzących z określone-
go terenu, większego niż teren wytworzenia lub przetworzenia towaru, jeżeli są one 
przygotowywane w szczególnych warunkach i istnieje system kontroli przestrzegania 
tych warunków.

Za oznaczenia geograficzne uznaje się również, z zachowaniem warunków okre-
ślonych w ust. 2, określenia o charakterze geograficznym nieodpowiadające dosłownie 
terenowi, z którego towar pochodzi, lub inne określenia używane tradycyjnie, jeżeli są 
one stosowane dla towarów pochodzących z danego terenu.

Na oznaczenie geograficzne uzyskuje się prawo ochronne z rejestracji.

PRZYKŁADY:
Nazwy regionalne jako oznaczenia służące do wyróżniania towarów, które: 
a)  pochodzą z określonego terenu oraz 
b)  posiadają szczególne właściwości, które wyłącznie lub w przeważającej mierze zawdzięczają 

oddziaływaniu środowiska geograficznego obejmującego łącznie czynniki naturalne oraz ludzkie 
– których wytworzenie lub przetworzenie następuje na tym terenie.

Oznaczenia pochodzenia jako oznaczenia służące do wyróżniania towarów: 
a) pochodzących z określonego terenu oraz 
b)  posiadających pewne szczególne właściwości albo inne cechy szczególne przypisywane 

pochodzeniu geograficznemu, czyli terenowi, gdzie zostały one wytworzone lub przetworzone.

W jakich przypadkach nie zostanie udzielone start-upowi prawo ochronne dla ozna-
czenia geograficznego?
 > 	Nie udziela się prawa z rejestracji na oznaczenia prawdziwe w sensie dosłownym co 

do terenu, z którego towar pochodzi, które mogłyby wprowadzić nabywców w błąd, 
że towar pochodzi z innego, słynącego z danych wyrobów terenu. W przypadku 
homonimicznych oznaczeń geograficznych ochrona może być przyznana, z tym że 
Urząd Patentowy wezwie zgłaszającego, który dokonał zgłoszenia później, do do-
konania w oznaczeniu odpowiednich zmian pozwalających na odróżnienie go od 
oznaczenia zarejestrowanego lub wcześniej zgłoszonego.

 > 	Nie może być udzielone prawo z rejestracji na oznaczenie, które w następstwie jego 
powszechnego używania dla oznaczenia rodzaju towarów stało się nazwą rodzajo-
wą, chyba że przemawia za tym interes publiczny bądź ochrona oznaczenia wynika 
z umowy międzynarodowej.
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topograFie układóW scalonych

Co podlega ochronie?
Topografia układu scalonego to rozwiązanie polegające na przestrzennym, wyrażonym 
w dowolny sposób, rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest ele-
mentem aktywnym, oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego (jedno- lub 
wielowarstwowego wytworu przestrzennego, utworzonego z elementów z materiału 
półprzewodnikowego tworzącego ciągłą warstwę, ich wzajemnych połączeń przewo-
dzących i obszarów izolujących, nierozdzielnie ze sobą sprzężonych, w celu spełniania 
funkcji elektronicznych) oraz składające się z materiału identyfikującego topografię 
(w praktyce najczęściej będzie to tzw. maska lub maski, czyli przezroczyste płytki). 
Na topografię układu scalonego uzyskuje się prawo ochronne z rejestracji.

Najbardziej znanym przykładem topografii układu scalonego jest procesor. 
Jeżeli nasz start-up będzie działał w obszarze produkcji, to warto przyjrzeć się 

bliżej zagadnieniu topografii układów scalonych. Należy koniecznie zadbać o to, by 
inżynierowie pracujący nad poszczególnymi elementami podpisali ze start-upem sto-
sowne umowy w zakresie transferu technologii oraz przeniesienia praw autorskich.

O ochronę w Urzędzie można ubiegać się tylko wtedy, gdy topografia będzie ory-
ginalna (jest wynikiem pracy intelektualnej twórcy lub twórców i nie jest powszechnie 
znana od chwili jej powstania). Możliwe jest uzyskanie ochrony także wtedy, gdy zgło-
szenie do rejestracji nastąpi w ciągu 2 lat od pierwszej jawnej handlowej eksploatacji 
topografii, która była już wykorzystywana (nie występuje to na gruncie ubiegania się 
o ochronę wynalazków). 

Czy start-up może bazować na zarejestrowanych topografiach układów scalonych?
Możliwe jest opracowanie przez zespół start-upu nowej topografii na podstawie już 
zarejestrowanej w wyniku wykorzystania tzw. inżynierii wstecznej. Jednakże nowa 
topografia powinna się jedynie inspirować. Możliwe jest kopiowanie rozwiązań po-
wszechnie znanych, ale nie takich, które są właściwe do zarejestrowanej topografii 
układu scalonego.

cZ y W iesZ ,  że . . .

Prawo z rejestracji nie rozciąga się na działania dotyczące kopi chronionej topografii, układów 
scalonych wytworzonych przy użyciu takiej kopi i dalszej odsprzedaży. Możliwe jest zatem 
korzystanie z nabytych topografii układów scalonych i dołączanie ich do własnych urządzeń, które 
są następnie np. dzierżawione.
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umowa 
o zachowaniu 
poufności (nda) 

umowa 
o pracę i obowiązek 
zachowania tajemnicy

umowa o transfer 
technologii wraz 
z nda

umowa o przeniesienie praw (w modelu 
tzw. fixed price) albo na systematyczne 
przenoszenie praw (w modelu tzw. scrum) 
razem z know-how i nda

Należy określić, co rozumieją strony pod pojęciem know-how oraz, że zalicza się go do informacji poufnych (można to zrobić w definicji 
informacji poufnych).

Wskazać zakres zobowiązań dla stron w zakresie przekazywania know-how.

Zakreślić, co stanowi ujawnienie know-how osobom trzecim, które jest dopuszczalne.

Określić kary umowne za ujawnienie informacji poufnych, w tym know-how.

Fakultatywnie można nałożyć dodatkowe obwarowania w zakresie zakazu konkurencji.

Know-how

Know-how to termin, który odnosi się do wiedzy technicznej, którą posiada dana oso-
ba lub zespół osób i która została utrwalona w określony sposób albo dopiero zostanie 
utrwalona. Najczęściej know-how przejawia się w formie prowadzonych badań albo 
projektowania dokumentacji technicznej, analizy działania aplikacji albo przygotowy-
wania innych analiz etc.

know-how najczęściej stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa i należy go chronić. 

W jaki sposób można chronić know-how?
Ochrona know-how powstaje na skutek zawarcia odpowiedniej umowy.

4.6
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Jaki jest czas trwania ochrony?
W przypadku każdej umowy czas ochrony jest regulowany zgodnie z wolą i oświad-
czeniem obu stron. Czas powinien zostać wskazany precyzyjnie.

Czy można zbyć know-how? Na jakich zasadach?
W przypadku każdej umowy możemy przewidzieć automatyczną cesję praw i obowiąz-
ków spoczywających na naszym start-upie na inny podmiot bez potrzeby zatwierdza-
nia przez drugą stronę. Jeśli tego nie zrobimy, może zaistnieć potrzeba aneksowania 
umowy.

Ile to kosztuje?

umowa 
o zachowaniu 
poufności (nda) 

umowa 
o pracę i obowiązek 
zachowania tajemnicy

umowa o transfer 
technologii wraz 
z nda

umowa o przeniesienie praw (w modelu 
tzw. fixedprie) albo na systematyczne 
przenoszenie praw (w modelu tzw. scrum) 
razem z know-how i nda

Może być to umowa 
nieodpłatna albo 
odpłatna.

Umowa odpłatna. Umowa odpłatna. Umowa odpłatna.

Zwykle nieodpłatna.

Koszty rosną w zależności 
od wartości know-how 
danego pracownika / 
osoby lub zespołu.

Koszty zależą od wartości projektu, który został 
wykonany albo jest wykonywany, oraz zakresu 
obowiązków, które zostają nałożone na drugą 
stronę umowy.

4.7 Projekt dokumentacji technicznej

Projekt dokumentacji technicznej najczęściej przygotowywany jest przez analityka IT, 
choć może być także opracowany przez programistów lub inżynierów. Wszystko zależy 
od modelu działania przyjętego w start-upie. Jest bardzo cenny. Projekt ten może za-
wierać know-how i tym samym stanowić tajemnicą przedsiębiorstwa, ale może także 
być przykładem utworu w rozumieniu prawa autorskiego.

W jaki sposób można chronić projekt dokumentacji technicznej?
Ochrona powstaje na skutek zawarcia odpowiedniej umowy.
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Ile to kosztuje?
W przypadku każdej umowy ma ona charakter odpłatny. Koszty rosną w zależności 
od stopnia skomplikowania projektu.

Jaki jest czas trwania ochrony?
W przypadku umów o charakterze prawnoautorskim czas ochrony dla projektu do-
kumentacji technicznej rozciąga się zgodnie z pr. aut. Jednakże w zakresie ochrony 
tajemnicy przedsiębiorstwa czas ten może być rozciągnięty znacznie dłużej zgodnie 
z wolą stron.

Czy można zbyć projekt dokumentacji technicznej? Na jakich zasadach?
W przypadku każdej umowy można przewidzieć automatyczną cesję praw i obowiąz-
ków spoczywających na naszym start-upie na inny podmiot, bez potrzeby zatwierdza-
nia tej czynności prawnej przez drugą stronę. Jeśli tego nie zrobimy, może zaistnieć 
potrzeba aneksowania umowy.

W przypadku projektu dokumentacji technicznej, która ma postać utworu, zaleca 
się przenoszenie praw zamiast udzielania licencji na korzystanie, z racji tego, że mamy 
pełną swobodę na udzielanie licencji (np. do zapoznania się przez inwestora z projek-
tem) albo przenoszenia praw na inny podmiot.

umowa na stworzenie dzieł 
i przekazanie dokumentacji 
technicznej stanowiącej 
tajemnicę przedsiębiorstwa

umowa na stworzenie 
projektu dokumentacji 
technicznej stanowiącego 
tajemnicę przedsiębiorstwa

umowa przeniesienia praw do projektu 
dokumentacji technicznej stanowiącej tajemnicę 
przedsiębiorstwa

Jeżeli projekt dokumentacji 
technicznej nie może zostać 
uznany za utwór, można przekazać 
go jako know-how razem 
z utworami.

Jeżeli projekt dokumentacji 
technicznej będzie utworem.

Jeżeli projekt dokumentacji technicznej już powstał, 
jest utworem i nie zostały przeniesione prawa do niego, 
a w przyszłości chcemy mieć pełną kontrolę nad tym, by 
osoba, która go przygotowywała, nie wykorzystała go do 
swoich projektów.

Określić, co strony rozumieją pod pojęciem projektu dokumentacji technicznej i co się na niego składa albo będzie składać.

Wskazać zakres zobowiązań dla stron w zakresie przekazania i warunków odbioru projektu.

Określić kary umowne za brak realizacji zobowiązań.

Fakultatywnie można nałożyć dodatkowe obwarowania w zakresie zakazu konkurencji.
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Oznaczenie firmy

Oznaczenie firmy to najczęściej nazwa start-upu albo projektu, który w jego ramach 
jest rozwijany. Najczęściej przybiera ono formę słowną lub formę słowno-graficzną. 
Dodatkowo posługujemy się nią w domenie, którą rejestrujemy na potrzeby rozwoju 
swojego biznesu. 

W jaki sposób można chronić oznaczenie firmy?

4.8

ochrona administracyjna ochrona prawnoautorska Znak towarowy

Należy zgłosić nazwę jako firmę. Jeżeli grafik przygotował logo, należy zadbać o zawarcie umowy przeniesienia praw 
autorskich.

Ochrona przysługuje od momentu 
zgłoszenia zmian we właściwym 
rejestrze (dotyczy oznaczenia 
słownego).

Ochrona przysługuje od momentu 
skutecznego przeniesienia praw do loga 
(oznaczenia graficznego) na podstawie 
zawartej umowy.

Ochrona przysługuje od momentu 
wniesienia zgłoszenia o rejestrację znaku 
towarowego, o ile znak towarowy zostanie 
zarejestrowany (Urząd wydaje decyzje 
o udzieleniu prawa ochronnego i nadaje 
numer rejestracji).

Ile to kosztuje?

ochrona administracyjna ochrona prawnoautorska Znak towarowy

Czynność może być nieodpłatna albo 
odpłatna. Umowa odpłatna. Czynność odpłatna.

W przypadku 1 os. Dz. Gospodarczej 
nie są pobierane opłaty.
W przypadku spółek są pobierane 
opłaty za rejestrację we właściwym 
sądzie rejestrowym oraz zmiany. 
Cennik można znaleźć na stronie 
Ministerstwa Sprawiedliwości lub 
zapytać prawnika o wyliczenie.

Koszty mogą być symboliczne, jednak 
przeniesienie praw nie może być 
nieodpłatne.

Koszty są zależne od ilości klas oraz 
obszarów, na jakich chcemy chronić znak 
towarowy. Cennik można znaleźć na stronie 
Urzędu lub zapytać prawnika o wyliczenie.
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prZykład
Nasz start-up ma już wymyśloną nazwę, która nam się podoba. Sprawdziliśmy i domena jest wolna, 
więc ją kupujemy oraz zlecamy wykonanie materiałów promocyjnych. Czy możemy bez obaw 
korzystać z tej nazwy?

1. Adres internetowy jako oznaczenie słowne może zawierać w sobie nazwę firmy (np. naszego 
start-upu), ale także zarejestrowany znak towarowy.

2. Powinniśmy sprawdzić przed zakupem domeny i zleceniem przygotowania materiałów 
promocyjnych, czy nazwa ta nie jest zarejestrowana jako znak towarowy.

3. Rejestr znaków towarowych jest jawny i dostępny na stronach Urzędów Patentowych. 
Po wpisaniu frazy z nazwą, która nas interesuje, pojawi się lista wyników ze znakami 
towarowymi w rejestracji już zarejestrowanymi i tymi, co do których postępowanie zakończyło 
się (np. nieaktywne znaki towarowe).

4. Jeżeli w bazach nie występuje nazwa, której zamierzamy używać dla identyfikowania naszego 
start-upu, możemy starać się o rejestrację jej jako znaku towarowego. 

5. Nigdy nie mamy pewności, czy za miesiąc jakaś firma nie zarejestruje nazwy, której używamy, 
jako znaku towarowego i będzie chciała przejąć domenę, której używamy.

Czy można zbyć oznaczenie? Na jakich zasadach?
Oznaczenie definiuje markę i może być kluczowe dla rozwoju start-upu. Może się jed-
nak także zdarzyć, że po pewnym czasie uznamy, że właściwsze będzie posługiwanie 
się inną nazwą albo będziemy chcieli dokonać fuzji, albo jakiś podmiot będzie chciał 
przejąć nasz start-up. 

Do kiedy trwa ochrona?

ochrona 
administracyjna

ochrona 
prawnoautorska

Znak towarowy

Do momentu zmiany 
oznaczenia albo 
wyrejestrowania firmy.

Do momentu 
wygaśnięcia praw 
autorskich zgodnie 
z pr. aut.

W przypadku wydania decyzji w przedmiocie zarejestrowania znaku 
towarowego ochrona trwa 10 lat w przypadku terminowego opłacenia do 
Urzędu Patentowego opłaty.
Po upływie okresu 10-letniego ochrona może zostać przedłużona o kolejne 
10 lat po wniesieniu opłaty.
Jeżeli jakiś podmiot wniesie sprzeciw i procedura sprzeciwu zostanie 
rozpatrzona na korzyść tego podmiotu, możemy stracić prawa ochronne. 
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Makiety/layouty i grafiki

Makiety/layouty są tworzone przed zrobieniem strony www, serwisu www, aplikacji 
czy rozwiązania technicznego. Są to, najogólniej mówiąc, pewne widoki, które zalicza-
my do grupy grafik podlegających ochronie prawnoautorskiej.

W jaki sposób można je chronić?
Ochrona powstaje na skutek zawarcia odpowiedniej umowy. Najkorzystniej jest za-
wrzeć umowę przenoszącą prawa autorskie.

Ile to kosztuje?
Umowa ma charakter odpłatny. Koszty zależą od ilości i nakładu pracy i w dużej mie-
rze są skorelowane ze stopniem skomplikowania naszego projektu.

Jaki jest czas trwania ochrony?
W przypadku umów o charakterze prawnoautorskim czas ochrony rozciąga się zgod-
nie z pr. aut.

Czy można zbyć prawa do grafik? Na jakich zasadach?
Umowa przenosząca prawa autorskie zapewnia nam prawo do dalszego korzystania 
z utworu zgodnie z polami eksploatacji, które zostały w niej określone. Możemy udzie-
lić licencji na korzystanie albo przenieść przysługujące nam prawa. Szczególne posta-
nowienia umowy mogą jednak wymagać poinformowania drugiej strony o tym fakcie, 
jeżeli np. mają działać postanowienia gwarancyjne.

ochrona administracyjna ochrona prawnoautorska Znak towarowy

Czynność wymaga 
potwierdzenia we właściwym 
urzędzie w przedmiocie 
zmiany albo wyrejestrowania 
działalności.

Możemy przenieść prawa 
i obowiązki w drodze 
automatycznej cesji, analogicznie 
jak zostało to wspomniane 
w projekcie dokumentacji, 
jednakże musi to zostać 
odnotowane w dokumentach 
dotyczących fuzji czy przejęcia.

Na etapie zgłoszenia znaku towarowego jesteśmy zobowiązani 
zawrzeć umowę cesji z nowym zgłaszającym i przenieść na 
niego swoje prawa. Następnie wypełniamy wniosek o zmianę 
zgłaszającego i dołączamy kopię umowy cesji.
Na etapie zarejestrowanego znaku towarowego postępujemy 
jak wyżej, z tym że zmiana dotyczy uprawnionego i należy 
wnieść opłatę do Urzędu (zgodną z cennikiem Urzędu).

4.9
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Utwory audiowizualne i video

Dobrze wypada promocja start-upu za pomocą filmu. Można skorzystać z nagrania 
demo produktu na podstawie pokazania działania programu czy rozwiązania w tzw. 
akcji albo pokazać w nim historię start-upu.

W jaki sposób można chronić nagrania audio i video?
Ochrona powstaje na skutek zawarcia odpowiedniej umowy z agencją reklamową/in-
teraktywną albo osobą montującą. Najkorzystniej jest zawrzeć umowę o przeniesienie 
praw autorskich, ale można także zawrzeć umowę licencyjną (wzór umowy licencyjnej 
znajduje się w rozdziale 8)

Ile to kosztuje?
Umowa jest odpłatna. Koszty zależą od pomysłu i efektów pracy, a niekiedy także od 
naszego wkładu. 

Jaki jest czas trwania ochrony?
W przypadku umów o charakterze prawnoautorskim czas ochrony rozciąga się zgod-
nie z pr. aut.

Czy można zbyć nagrania audio i video? Na jakich zasadach?
Można to zrobić analogicznie, jak w przypadku umów prawnoautorskich.

4.10

4.11 Kod źródłowy
W jaki sposób można chronić kod źródłowy?

ochrona prawnoautorska patent

Należy zadbać o zawarcie umowy przeniesienia praw autorskich.

Ochrona obowiązuje od momentu przeniesienia praw autorskich 
(można określić, że z chwilą przekazania kodu źródłowego na 
repozytorium) albo udzielenia licencji.

Ochrona obowiązuje od momentu wniesienia zgłoszenia 
o udzielenie prawa ochronnego, o ile zostanie udzielony patent.
Patent nie jest udzielany na kod źródłowy jako taki, ale 
wyłącznie na rozwiązanie techniczne, którego jedną z części 
składowych może być kod źródłowy.
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ochrona prawnoautorska patent

Umowa odpłatna. Czynność jest płatna.

Koszty zależą od stopnia skomplikowania kodu źródłowego. Cennik można znaleźć na stronie Urzędu lub zapytać prawnika 
o wyliczenie.

ochrona prawnoautorska patent

Zgodnie z pr. aut.

Ochrona trwa do 20 lat od daty dokonania zgłoszenia pod 
warunkiem uiszczenia w terminie wszystkich opłat związanych 
z udzieleniem i utrzymaniem ochrony wynalazku, a także 
jeżeli nie zostało w tym czasie skutecznie przeprowadzone 
postępowanie o unieważnienie patentu.

ochrona prawnoautorska patent

Jeżeli nasz start-up nabył kod źródłowy na podstawie umowy przenoszącej prawa 
autorskie, możemy przenieść prawa albo udzielić licencji na korzystanie z kodu.
Jeżeli korzystamy z kodu na podstawie udzielonej licencji, możemy udzielać tzw. 
sublicencji tylko na zasadach określonych w umowie licencyjnej.

Analogicznie jak w przypadku znaków 
towarowych można zmienić zgłaszającego 
albo uprawnionego.

Ile to kosztuje?

Do kiedy trwa ochrona?

Czy można zbyć kod źródłowy? Na jakich zasadach?
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Strona www

Strona www może przybrać różne formy prezentacji. Zawiera ona zarówno warstwę 
kodu źródłowego, jak i warstwę graficzną. Obie warstwy podlegają ochronie.

W jaki sposób można chronić stronę www?

4.12

ochrona prawnoautorska Wzór przemysłowy

Dotyczy zarówno warstwy kodu, jak i grafiki. Dotyczy warstwy graficznej/wizualnej.

Należy zadbać o zawarcie umowy przeniesienia praw autorskich.

Ochrona obowiązuje od momentu przeniesienia praw 
autorskich (można określić, że z chwilą przekazania utworów na 
repozytorium) albo udzielenia licencji.

Ochrona obowiązuje od momentu wniesienia zgłoszenia 
o rejestrację wzoru przemysłowego, o ile zostanie udzielone 
prawo ochronne.

Ile to kosztuje?

ochrona prawnoautorska Wzór przemysłowy

Umowa odpłatna. Czynność jest płatna.

Koszty zależą od stopnia skomplikowania kodu źródłowego. Cennik można znaleźć na stronie Urzędu lub zapytać prawnika 
o wyliczenie.

Jaki jest czas trwania ochrony?

ochrona prawnoautorska Wzór przemysłowy

Zgodnie z pr. aut.
Ochrona może być udzielona maksymalnie na 25 lat i jest 
podzielona na okresy ochronne trwające po 5 lat. Każdy okres 
ochronny musi zostać opłacony, aby została udzielona ochrona.
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Nazwa domeny internetowej

Nazwa domeny, pod którą umieszcza się stronę internetową, nie jest tym samym, co 
strona internetowa. Możliwość korzystania z określonej domeny wynika z umowy 
o rejestrację i utrzymanie domeny internetowej. Rejestracją domeny rządzi zasada “kto 
pierwszy, ten lepszy”. Nie istnieje więc żadne samodzielne prawo do domeny. Nie ozna-
cza to jednak, że nazwa domeny, którą zarejestrujemy, będzie pozbawiona ochrony. 
Domena pełni przecież bardzo ważną funkcję – przyciąga klientów, wpływa na wize-
runek, spaja nasz start-up z usługami i produktami przez nas oferowanymi. W prak-
tyce stosunkowo często dochodzi do sytuacji, gdy ktoś np. rejestruje domenę podobną 
do domeny innego przedsiębiorcy, budzącą z nią skojarzenia lub ośmieszającą. Takie 
działania mogą prowadzić do błędnego odbioru na rynku i deprecjacji wypracowywa-
nej już marki, którą ucieleśnia nazwa używanej przez nas domeny. 

Dlatego nazwę domeny można chronić  –  jako znak towarowy, oznaczenie przed-
siębiorstwa na podstawie u.z.n.k. oraz na podstawie prawa firmowego – w oparciu 
o przepisy Kodeksu cywilnego (dalej k.c.). Warto zadbać o spójny wizerunek, w tym 
np. spójność zgłoszonych znaków towarowych, nazwy firmy i nazwy domeny, o ile 
oczywiście jest to uzasadnione w naszym przypadku. Jeśli posiadamy już zarejestro-
wany znak towarowy i wybieramy nazwę domeny, która inkorporuje ten sam znak, 
łatwiej będzie ochronić zarówno domenę, jak i znak. Pamiętajmy o prawach innych  
– przed rejestracją domeny należy sprawdzić, czy nazwa domeny, którą wybieramy, nie 
jest zbliżona do znaków towarowych lub firmy innego podmiotu.  

Spory dotyczące nazw domen internetowych są najczęściej rozpatrywane w ra-
mach sądownictwa polubownego. Dla domen z rozszerzeniem .pl właściwy i najczę-
ściej wyspecjalizowany jest Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie 
Informatyki i Telekomunikacji. Nie ma jednak przeszkód, aby ochrony przed narusze-
niem nazwy domeny dochodzić przed sądem powszechnym. Wybór konkretnej drogi 
ochrony zależy od wielu czynników, w tym charakteru naruszenia, okoliczności konkret-
nej sprawy i celu, jaki chcemy osiągnąć. Dokonując wyboru, trzeba brać pod uwagę różne 
koszty wiążące się z dochodzeniem ochrony, stopień formalizowania procedury, a także 
zakres służących roszczeń, które można skutecznie podnosić w danym postępowaniu. 

Czy można zbyć stronę www? Na jakich zasadach?

ochrona prawnoautorska Wzór przemysłowy

Jeżeli nasz start-up nabył kod źródłowy na podstawie umowy przenoszącej 
prawa autorskie, możemy przenieść prawa albo udzielić licencji na 
korzystanie z kodu.
Jeżeli korzystamy z kodu na podstawie udzielonej licencji, możemy udzielać 
tzw. sublicencji tylko na zasadach określonych w umowie licencyjnej.

Analogicznie jak w przypadku znaków towarowych 
można zmienić zgłaszającego albo uprawnionego.

4.13
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Aplikacja

Aplikacja składa się zarówno z kodu źródłowego, jak i widoków oraz dodatkowych 
elementów graficznych. Bez względu na to, czy jest to aplikacja mobilna czy prze-
glądarkowa, zakres środków ochrony prawnej, które nam przysługują, jest podobny. 
Najczęściej aplikacja będzie podlegała ochronie prawnoautorskiej, ale poszczególne jej 
elementy mogą stanowić przedmiot ochrony baz danych.

W jaki sposób można chronić aplikację?

4.14

ochrona prawnoautorska ochrona baz danych patent

Należy zadbać o zawarcie umowy przeniesienia praw, w tym praw autorskich.

Ochrona obowiązuje od momentu 
przeniesienia praw autorskich (można 
określić, że z chwilą przekazania 
utworów do repozytorium) albo 
udzielenia licencji.

Ochrona obowiązuje od 
momentu powstania bazy 
danych.

Ochrona obowiązuje od momentu wniesienia zgłoszenia 
o udzielenie prawa ochronnego, o ile zostanie udzielony 
patent.
Patent nie jest udzielany na kod źródłowy jako taki, 
ale wyłącznie na rozwiązanie techniczne, którego jedną 
z części składowych może być kod źródłowy.

Ile to kosztuje?

ochrona prawnoautorska ochrona baz danych  
sui generis

patent

Umowa odpłatna. Czynność odpłatna. Czynność odpłatna.

Koszty zależą od stopnia 
skomplikowania aplikacji i tym 
samym zawartości kodu i elementów 
graficznych bądź innych objętych 
ochroną prawnoautorską.

Koszty zależą od 
poczynionych inwestycji 
przez producenta.

Cennik można znaleźć na stronie Urzędu lub zapytać 
prawnika o wyliczenie.
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prZykład
Twój startup tworzy dwóch programistów i Ty. Każdy z programistów ma wkład w tworzenie 
aplikacji. Co trzeba zrobić, by dobrze zabezpieczyć prawa do projektu dla swojego start-upu?

1. Jeżeli start-up ma już swój byt prawny jako jednoosobowa działalność gospodarcza albo 
spółka, można zawrzeć pomiędzy start-upem a każdym współpracownikiem ramową umowę 
o współpracy, w której znajdą się zapisy dotyczące poufności i zakazu konkurencji. Nie 
zapominajmy także o sobie, ponieważ też wykonujemy pracę na rzecz projektu i dobrze jest  
trzymać się standardów wyznaczonych także dla innych.

2. Możemy zawrzeć jedną umowę na tworzenie aplikacji albo przeniesienie autorskich praw 
majątkowych ze wszystkimi współtwórcami aplikacji. Ważne, by w umowie tej pamiętać 
o przeniesieniu autorskich praw majątkowych oraz udzieleniu zgód w przedmiocie praw 
osobistych.

3. Umowy mogą być zawierane pomiędzy start-upem a osobami fizycznymi albo start-upem 
i innymi firmami.

Do kiedy trwa ochrona?

Czy można zbyć aplikację? Na jakich zasadach?

ochrona prawnoautorska ochrona baz danych  
sui generis

patent

Zgodnie z pr. aut.
Ochrona trwa zgodnie 
z okresem ochrony bazy 
danych.

Ochrona trwa do 20 lat od daty dokonania zgłoszenia 
pod warunkiem uiszczenia w terminie wszystkich 
opłat związanych z udzieleniem i utrzymaniem 
ochrony wynalazku, a także jeżeli nie zostało w tym 
czasie skutecznie przeprowadzone postępowanie 
o unieważnienie patentu.

ochrona prawnoautorska ochrona baz danych  
sui generis

patent

Można udzielić licencji na korzystanie albo przenieść 
prawa, jednakże w przypadku określonych fragmentów 
aplikacji możemy nie mieć prawa do dalszego zbywania 
albo może ono być ograniczone zgodnie z umową 
i kodem źródłowym.

Można udzielić licencji na 
korzystanie albo przenieść 
prawa. 

Analogicznie jak w przypadku 
znaków towarowych można zmienić 
zgłaszającego albo uprawnionego.
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Rozwiązanie techniczne

Rozwiązanie techniczne może przybrać formę know-how, formę wynalazku albo 
przedmiotu, które mogą zostać uznane za wzór użytkowy.

W jaki sposób można chronić rozwiązanie techniczne?

4.15

know-how i prawa autorskie patent Wzór użytkowy

Należy zadbać o NDA i poprawny transfer technologii albo konkretnego rozwiązania.

Ochrona obowiązuje z chwilą transferu. Ochrona obowiązuje od momentu wniesienia zgłoszenia o udzielenie prawa 
ochronnego, o ile zostanie udzielony patent albo wzór użytkowy.

Ile to kosztuje?

know-how i prawa autorskie patent Wzór użytkowy

Umowa odpłatna. Czynność odpłatna.

Koszty zależą od wkładu osoby, która przyczyniła się do powstania 
rozwiązania technicznego oraz ilości przekazanej przez nią pracy.

Cennik można znaleźć na stronie Urzędu lub zapytać 
prawnika o wyliczenie.

Do kiedy trwa ochrona?

know-how i prawa autorskie patent Wzór użytkowy

Zgodnie z pr. aut. oraz zapisami 
umownymi dotyczącymi 
zachowania poufności.

Ochrona trwa do 20 lat od daty dokonania 
zgłoszenia pod warunkiem uiszczenia 
w terminie wszystkich opłat związanych 
z udzieleniem i utrzymaniem ochrony 
wynalazku, a także jeżeli nie zostało 
w tym czasie skutecznie przeprowadzone 
postępowanie o unieważnienie patentu.

Czas trwania prawa ochronnego wynosi 
10 lat od daty dokonania zgłoszenia 
pod warunkiem uiszczenia wszystkich 
opłat związanych z udzieleniem 
i utrzymaniem ochrony wzoru użytkowego, 
a także jeżeli nie zostało w tym czasie 
skutecznie przeprowadzone postępowanie 
o unieważnienie prawa ochronnego.
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Umowy cloud computing
SaaS
Termin SaaS wszedł do powszechnego użycia po konferencji zorganizowanej przez 
Software Development Forum (SDForum) w marcu 2005 roku, podczas której o tej 
koncepcji mówili przedstawiciele m.in. firm Deloitte, IBM, Oracle, Salesforce.com 
i Siebel.

Software as a Service (oprogramowanie jako usługa) – polega na dystrybucji 
oprogramowania w taki sposób, że aplikacja jest udostępniana użytkownikom przez 
Internet. Same programy znajdują się i działają na serwerze dostawcy SaaS. W tym 
modelu nie chodzi o zwykłe udostępnienie aplikacji, lecz umożliwia się interakcję z nią 
poprzez interfejs przeglądarki internetowej. Eliminuje to konieczność instalacji i uru-
chamiania programu na komputerze klienta. W związku z tym konsumenta nie do-
tyczą kwestie związane z zarządzaniem, aktualizacją, pomocą techniczną. W efekcie 
użytkownik oddaje kontrolę nad oprogramowaniem dostawcy.

Klient nie jest zmuszony do nabycia na nie licencji. Płaci jedynie za ich użycie 
(każdorazowo, w formie abonamentu bądź w dowolnym udostępnionym przez usługo-
dawcę trybie), a dostęp do nich uzyskuje na żądanie. Oprogramowanie w tzw. chmurze 
udostępniają np. firmy Google (Google Apps), Salesforce (system CRM) oraz Microsoft 
(Hotmail, Windows Live czy OneDrive).

PaaS
Platform as a Service (platforma jako usługa) – jest to usługa polegająca na udostęp-
nieniu przez dostawcę całego wirtualnego środowiska pracy. Podobnie jak w modelu 
SaaS wszystkie potrzebne programy znajdują się na serwerach dostawcy, a użytkownik 
korzysta z zasobów poprzez dostęp z dowolnego komputera połączonego z Internetem. 
Przykładem takiej platformy jest Windows Azure oferowana przez Microsoft.

W tym modelu użytkownik najczęściej rozlicza się za zużycie zasobów, czyli czas 
procesora, miejsce na dysku, liczbę zapytań czy transfer danych.

Czy można zbyć rozwiązanie techniczne? Na jakich zasadach?

know-how i prawa autorskie patent Wzór użytkowy

Można dokonać transferu technologii bez 
ograniczeń, o ile prawa autorskie i know-
how zostały przeniesione na nas lub nasz 
start-up.

Analogicznie jak w przypadku znaków towarowych można zmienić zgłaszającego albo 
uprawnionego.

4.16
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IaaS
Infrastructure as a Service (infrastruktura jako usługa) – model, w którym przed-
siębiorca wykupuje dostęp do infrastruktury informatycznej, czyli sprzęt, oprogramo-
wanie oraz serwisowanie. W zakresie pojęcia może mieścić się fizyczne udostępnianie 
serwerowni użytkownikowi, ale w interesującym nas zakresie będzie to raczej np. wir-
tualny serwer. Przykładem IaaS jest Amazon Elastic Compute Cloud.

Umowy cloud computing są umowami o świadczenie usług, w których użytkow-
nik zakłada skorzystanie w chmurze (bez instalacji pełnego oprogramowania) z:
 > SaaS (aplikacji), 
 > �PaaS (platformy),
 > �IaaS (infrastruktury), 

a druga strona taką możliwość mu zapewnia. 

Umowy tego rodzaju często przybierają postać regulaminów. Charakterystyczne dla 
umów cloud computing są zapisy:
 > �dotyczące poziomu jakości usług, tzw. SLA (Service Level Agreement wybranych 

IaaS, PaaS, SaaS), w tym: 
 > gwarantowany poziom dostępności danych,
 > wydajność,
 > odpowiedzialność w przypadku utraty lub uszkodzenia danych,
 > poziom wsparcia dostawcy,

 > �określające obowiązki w zakresie przetwarzania danych,
 > �ustalające zakres pomocy oferowanej przez dostawcę w okresie przejściowym,
 > �regulujące szczegółowe kwestie związane z prawami autorskimi,
 > �formułujące cennik opłat (czasem w zależności od poziomu wykorzystania),
 > �wskazujące na prawo lub obowiązek dostawcy ujawniania informacji osobom trze-

cim, przykładowo organom (poza wymogami ustawowymi).

Warto pamiętać, że warunki świadczenia każdej usługi cloud computing muszą speł-
niać wymogi ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
dalej  u.ś.u.d.e. (więcej na ten temat w rozdziale 5.4).

cZ y W iesZ ,  że . . .

Kwestie praw autorskich są jednymi z bardziej kontrowersyjnych elementów umów SaaS 
(i pokrewnych). Obecnie dominuje interpretacja przepisów stwierdzająca, iż użytkowanie programów 
w chmurze nie wkracza w domenę umów licencyjnych, co oznacza, że nie jest konieczne zawieranie 
umowy licencyjnej. Sytuacja kształtuje się jednak inaczej w przypadku, gdy do uruchomienia usługi 
wymagane jest zainstalowanie odpowiedniego programu („wtyczki”).

To, czy korzystamy z usług Saas w ramach licencji, ma doniosłe konsekwencje podatkowe, bowiem 
koszt zakupu licencji należy do „wartości niematerialnych i prawnych” i podlega amortyzacji 
podobnie jak środki trwałe.



5. Regulacje
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Przedstawienie kompleksowego opracowania dotyczącego regulacji, które mogą mieć 
zastosowanie do działalności start-upu, jest zadaniem praktycznie niewykonalnym. 
Liczba obowiązujących regulacji jest ogromna, a różnorodność start-upów niemal 
nieograniczona. Wskazane w niniejszym rozdziale regulacje będą zatem jedynie 
pewnymi przykładami. Dobór nie jest jednak przypadkowy. Jest wynikiem naszych 
doświadczeń z obsługi prawnej start-upów w ostatnich miesiącach. Wybraliśmy 
regulacje, z którymi start-upy spotykają się najczęściej, lub regulacje, z którymi 
mają najwięcej problemów. Omówienie konkretnych przykładów regulacji zostało 
poprzedzone bardziej ogólnym wprowadzeniem dotyczącym testu regulacyjnego, do 
którego wykonania gorąco zachęcamy każdego innowacyjnego przedsiębiorcę.

5.1 Test regulacyjny 

Doświadczenie naszej pracy ze start-upami pokazuje, że jedną z najbardziej pożądanych 
czynności, które powinien wykonać twórca start-upu na możliwie najwcześniejszym 
etapie prac nad swoim pomysłem, jest przeprowadzenie testu regulacyjnego planowanej 
usługi lub produktu. Pozwala to uniknąć w przyszłości wielu stresów i kosztów.

case study

Start-up chce rozwinąć innowacyjną usługę polegającą na weryfikacji płatności elektronicznych 
z użyciem nowatorskiego algorytmu cechującego się dużą skutecznością w wykrywaniu płatności 
będących wynikiem przestępstwa. Usługa jest świadczona drogą elektroniczną. Formalnym 
usługodawcą jest spółka zarejestrowana w Polsce. Klientami spółki są banki z całego świata. Usługa 
zakłada, że banki kierują do serwerów spółki, znajdujących się w Irlandii, Indiach i Argentynie 
(w zależności od natężenia ruchu na łączach telekomunikacyjnych), strumienie danych dotyczących 
wykonywanych transakcji, które są poddawane automatycznej analizie. Cały proces trwa kilka 
sekund. Przy świadczeniu usługi start-up korzysta z elementów oprogramowania dostarczanego 
na licencji przez innego dostawcę. W celu zapewnienia ciągłości usługi dostawca ten świadczy 
usługi serwisowe, które przewidują, że może mieć on dostęp do danych poddawanych analizie przez 
start-up. Inny dostawca dostarcza start-upowi elementy bazy danych, wykorzystywane przy analizie 
(m.in. dane o osobach ściganych przez Interpol, dane o przestępcach etc.).

W podanym przykładzie na potrzeby testu regulacyjnego bardzo ważne są m.in. następujące 
elementy:

start-up chce funkcjonować w obszarze płatności elektronicznych. Oznacza to, że 
działalność firmy trzeba przeanalizować pod kątem ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach 
płatniczych oraz szeregu innych regulacji, które regulują świadczenie usług płatniczych.
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klientami start-upu są banki. To podmioty bardzo regulowane oraz intensywnie nadzorowane. 
Należy sprawdzić, czy fakt zlecenia start-upowi wykonania usługi będzie odnotowywany 
w publicznych rejestrach, czy nadzór bankowy danego kraju będzie miał prawo kontroli 
wykonywania umowy zawartej ze start-upem, łącznie z prawem kontroli pomieszczeń, w których 
jest wykonywana umowa. Należy też ustalić, czy prawo bankowe poszczególnych państw nakłada 
na podmioty współpracujące z bankami jakieś dodatkowe wymogi dotyczące odpowiedzialności za 
świadczone usługi.

usługa jest świadczona drogą elektroniczną. Należy w związku z tym koniecznie ustalić, 
jakie prawo będzie właściwe dla tej usługi oraz czy firma będzie musiała przewidywać różne zasady 
świadczenia usług w zależności od tego, z jakiej jurysdykcji pochodzi jej klient.

start-up będzie miał dostęp do danych o transakcjach klientów banków. Są to dane 
wrażliwe, w wielu krajach są objęte tajemnicą bankową. Należy ustalić, czy start-up będzie związany 
zasadami przetwarzania takich danych (m.in. w zakresie tego, gdzie takie dane można przetwarzać, 
czy przetwarzać je z wykorzystaniem chmury obliczeniowej, czy może dopuścić do tych danych 
swoich podwykonawców etc.).

usługi start-upu mają być wykorzystywane do wykrywania przestępstw. Twórcy start-
upu muszą zdawać sobie sprawę z tego, że od jakości ich usług może zależeć to, czy ich klienci będą 
prawidłowo realizować obowiązki wynikające z przepisów prawa. Brak prawidłowej jakości usług 
może spowodować po stronie klientów bardzo duże straty (np. poddostawca dostarczył start-upowi 
nieaktualne dane na temat osób ściganych przez Interpol, z tego powodu banki na całym świecie 
zablokowały wielomilionowe transakcje, błędnie przyjmując, że są one wykonywane przez osoby 
poszukiwane za przestępstwa terrorystyczne). Jest to istotne ryzyko prawne, które trzeba brać pod 
uwagę przy ocenie ryzyka prawnego biznesu.

 
Punkt wyjścia
W Polsce obowiązuje w tej chwili ok. 10 000 ustaw i rozporządzeń. Stopień kompli-
kacji rzeczywistości prawnej postępuje niestety w zawrotnym tempie. Niewątpliwie 
w ostatnim czasie do rozwoju regulacji przyczyniają się dwie podstawowe przyczyny. 
To rozwój nowych technologii oraz postępująca globalizacja. Prawo od zawsze jest 
w dużej mierze reakcją na zmieniającą się rzeczywistość, na nowe zjawiska, które się 
wokół nas pojawiają. Rozwojowi lotnictwa towarzyszyło pojawienie się regulacji, które 
musiały stworzyć zasady ruchu lotniczego. Rozwojowi komputerów towarzyszył rozwój 
regulacji dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną. Takie przykłady można 
mnożyć. Z powodu globalizacji nowe technologie stworzone w jednym zakątku świata 
osiągają błyskawicznie globalny zasięg, wywołując konieczność przyspieszonej reakcji 
ustawodawcy. W realiach europejskich nakłada się na to jeszcze komplikacja polega-
jąca na równoległym istnieniu regulacji europejskich oraz regulacji poszczególnych 
państw członkowskich.

Innowacyjny przedsiębiorca jest zatem konfrontowany z olbrzymią liczbą prze-
pisów prawa. Naiwnością byłaby wiara w to, że tych przepisów będzie w najbliższym 
czasie mniej lub że uda nam się tak ustrukturyzować swój biznes, aby ich uniknąć. 
Z istnieniem regulacji po prostu trzeba się pogodzić. Ich podstawowym celem nie 
jest, wbrew temu, co nam się może wydawać, tworzenie przeszkód w rozwoju naszego 
biznesu. Spójrzmy na regulacje również z drugiej strony i potraktujmy je jako coś, co 
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może nam zapewnić ochronę na rynku, chociażby przed nieuczciwymi działaniami  
konkurentów. Skoro nie da się od regulacji uciec, to ważne jest to, żeby już na wstęp-
nym etapie tworzenia pomysłu wiedzieć, co nas czeka i na co trzeba być przygotowa-
nym. W tym właśnie ma pomóc test regulacyjny.

Co to jest test regulacyjny?
Początkowy etap realizacji innowacyjnego pomysłu jest zwykle zdominowany przez fa-
scynację nad jego unikatowym charakterem, projektowanie modeli biznesowych oraz 
przygotowywanie analiz ekonomicznych. Refleksja nad prawnym aspektem nowego 
pomysłu przychodzi zazwyczaj dopiero z czasem. Chcemy pokazać, że prawna anali-
za pomysłu jest tak samo ważna, jak tworzenie modeli biznesowych i ekonomicznych. 

Brak odpowiedniej identyfikacji regulacji, które mają lub mogą mieć w przyszłości 
zastosowanie do nowego pomysłu, może być w ekstremalnej sytuacji nawet źródłem nie-
powodzenia pomysłu. Nowatorski pomysł z chwilą wprowadzenia na rynek (a niekiedy 
również na etapie prowadzenia prac rozwojowych pomysłu) musi w jakiś sposób wpa-
sować się w istniejące ramy prawne. Nie zawsze jest to łatwe, ponieważ pomysły tworzo-
ne przez start-upy wymykają się bardzo często jednoznacznym kwalifikacjom prawnym. 
Niejednokrotnie zetknęliśmy się z sytuacją, w której nowa usługa lub produkt są tak nowa-
torskie, że brakuje jakichkolwiek regulacji, które wprost odnosiłyby się do danego produk-
tu lub usługi. Nie oznacza to jednak, że te produkty lub usługi nie są w ogóle regulowane.

Test regulacyjny polega na dogłębnym i wszechstronnym przeanalizowaniu no-
watorskiego pomysłu w celu udzielenia odpowiedzi na następujące pytania:

a) Jakie prawo jest właściwe dla danej usługi/produktu?
Udzielenie odpowiedzi na to pytanie powinno być punktem wyjścia do dalszych ana-
liz. Ustalenie jurysdykcji właściwej dla usługi lub produktu determinuje to, jakie pra-
wo będzie miało zastosowanie. Coraz częściej, z uwagi na przenoszenie się gospodarki 
w przestrzeń wirtualną oraz złożoność współzależności istniejących pomiędzy pod-
miotami zaangażowanymi w realizację projektów innowacyjnych, usługa lub produkt 
musi być analizowana równolegle pod kątem wielu jurysdykcji. Może się to niestety 
wiązać z koniecznością zaangażowania w analizę prawników z kilku krajów. Warto 
jednak podjąć ten wysiłek w celu sporządzenia pełnego obrazu ryzyka prawnego zwią-
zanego z podejmowaną działalnością.

b) Czy dany produkt/usługa są w ogóle regulowane w istniejącym stanie prawnym?
W przypadku ustalenia, że określona usługa lub produkt są regulowane w istniejącym 
stanie prawnym, należy doprowadzić do identyfikacji wymagań narzucanych przez 
przepisy oraz dokonać weryfikacji tego, czy jako przedsiębiorca jesteśmy w stanie je 
spełnić, ewentualnie - jakie działania musimy podjąć, aby je spełnić. Pisząc o regula-
cjach, mamy na myśli bardzo różne dziedziny prawa (np. wymogi dotyczące określonej 
zawartości umów zawieranych z konsumentami, wymogi dotyczące ochrony danych 
osobowych, wymogi kapitałowe etc.).

Jeżeli w wyniku analizy dojdziemy do wniosku, że brakuje w aktualnym systemie 
prawa regulacji, które wprost odnosiłyby się do danego produktu lub usługi, należy 
zastanowić się, jakie jest ryzyko, że pewne przepisy prawa będą mogłyby być stosowa-
ne do usługi/produktu pośrednio lub przez analogię. 

c) Czy dany produkt/usługa będą regulowane w najbliższym czasie?
Analiza przyszłych regulacji oraz pomysłów legislacyjnych powinna doprowadzić 
do ustalenia możliwych kierunków zmian w prawie, które mogą mieć wpływ na 
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innowacyjną usługę lub produkt. Może to przykładowo doprowadzić do odroczenia 
w czasie implementacji pomysłu (w przypadku pewności, że przyszłe regulacje będą 
bardziej korzystne) lub stworzenia zawczasu planów awaryjnych na wypadek wpro-
wadzenia w przyszłości niekorzystnych regulacji. W obydwu przypadkach analiza 
przyszłych regulacji może doprowadzić do znacznych oszczędności czasu i środków 
finansowych.

d) Czy do prowadzenia określonej działalności niezbędne są zezwolenia/licencje?
To jest bardzo ważny element testu. W przypadku działalności regulowanej start-up 
może być zobowiązany do uprzedniego podjęcia formalnych kroków zmierzających do 
rozpoczęcia działalności. W najbardziej ekstremalnej sytuacji konieczne może okazać 
się uzyskanie zezwolenia. W wielu przypadkach udzielanie zezwoleń jest uwarunkowa-
ne spełnieniem bardzo rygorystycznych wymagań (np. kapitałowych lub dotyczących 
struktury własnościowej), które mogą mieć fundamentalny wpływ na projektowaną 
strukturę biznesu. Warto również zdawać sobie sprawę, że prowadzenie działalności 
regulowanej bez uzyskania wymaganych wpisów lub zgód może być związane z dotkli-
wymi sankcjami administracyjnymi, a nawet odpowiedzialnością karną.

e)  Identyfikacja organów administracji, które są lub mogą być potencjalnie odpowie-
dzialne za nadzór nad usługą lub produktem

Ten element ma duże znaczenie praktyczne. Identyfikacja organu lub organów (może 
być ich kilka), które są właściwe dla danej usługi lub produktu, pozwoli ustalić zawcza-
su, jakie są stanowiska (np. rekomendacje i zalecenia) danego organu administracji 
w odniesieniu do świadczonych przez nas usług. Pozwoli to również zidentyfikować 
pierwszorzędne źródło wiedzy na temat aktualnych oraz przyszłych regulacji dotyczą-
cych usług/produktów, które chce wprowadzać na rynek innowacyjny przedsiębiorca.

f) Ustalenie praw i obowiązków przedsiębiorcy
Swoistym podsumowaniem testu regulacyjnego powinno być przygotowanie zesta-
wienia prezentującego prawa oraz obowiązki innowacyjnego przedsiębiorcy. Mamy tu 
na myśli zarówno prawa oraz obowiązki względem organów administracji, jak i prawa 
i obowiązki względem kontrahentów oraz klientów. 

PRZYKŁAD
Przedsiębiorcy powinni sprawdzić, czy rozliczenia finansowe, które prowadzą z kontrahentami 
zagranicznymi, podlegają obowiązkom sprawozdawczym względem Narodowego Banku Polskiego 
w związku z obrotem dewizowym. 
Przedsiębiorcy korzystający z pomocy publicznej powinni na bieżąco monitorować, czy prowadzona 
przez nich działalność jest zgodna z kryteriami przydzielenia pomocy.

g)  Który element/elementy innowacyjnej usługi/technologii stwarzają największe ry-
zyko prawne?

Niezwykle ważne jest to, aby stworzyć za pomocą testu regulacyjnego mapę ryzy-
ka, które wiąże się z naszą działalnością. Pozwoli to na zidentyfikowanie szczególnie 
wrażliwych obszarów działalności, które należy wnikliwie monitorować.
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PRZYKŁAD
Przedsiębiorcy przetwarzający w ramach swojej działalności dane osobowe muszą w sposób 
szczególny dbać o przestrzeganie regulacji dotyczących danych osobowych, gdyż z brakiem 
przestrzegania przepisów dotyczących danych osobowych mogą wiązać się dotkliwe sankcje.

Jak wykonać test regulacyjny?
Test regulacyjny powinien przede wszystkim brać pod uwagę następujące elementy:

a) Obowiązujące regulacje
Gdzie najlepiej poszukiwać przepisów prawa? Na pewno dobrym punktem wyjścia 
będą źródła dostępne w Internecie np. różne fora internetowe. Pamiętajmy jednak, że 
należy mieć bardzo ograniczone zaufanie do treści, które tam się znajdują. Wiele in-
formacji może być nieaktualnych lub niepewnych. Często są to też informacje cząst-
kowe, nieuwzględniające całej złożoności specyfiki naszego pomysłu. Jeżeli chodzi 
o pewne źródła prawa, to bardzo pomocne są elektroniczne systemy informacji praw-
nej, z których na co dzień korzystają zawodowi prawnicy (np. Lex, Lexis, Legalis). Jeżeli 
nie mamy dostępu do takich źródeł, warto odwiedzić następujące strony internetowe:
http://dziennikustaw.gov.pl/ (zbiór obowiązujących w Polsce przepisów)
http://eur-lex.europa.eu/ (zbiór prawa Unii Europejskiej)

Warto również odwiedzić strony internetowe organów administracji właściwych 
dla danej usługi oraz produktu, a także strony organizacji branżowych. Można tam 
znaleźć wiele cennych informacji oraz wskazówek pomocnych w poszukiwaniu aktów 
prawnych.

b) Przyszłe regulacje
Analizy nie należy w żadnym wypadku ograniczać jedynie do istniejących regulacji. 
Projekcje biznesowe start-upów są zazwyczaj rozpisane na kilka lat. W związku z tym 
warto w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, ustalić, jakie przepisy prawa mogące 
mieć zastosowanie do innowacyjnej usługi/produktu będą obowiązywać w przyszłości. 
W tym celu należy zweryfikować zarówno projekty aktów prawnych, jak i treść aktów 
prawnych, które są już wprawdzie uchwalone, ale mają odroczony moment wejścia 
w życie (np. w przypadku aktów prawa europejskiego wejście w życie aktu prawnego 
może być przesunięte w czasie nawet o kilka lat).

Cennym źródłem informacji w tym zakresie będą następujące strony internetowe:
 http://www.rcl.gov.pl/ (strona Rządowego Centrum Legislacji, gdzie można zna-
leźć wiele projektów aktów prawnych, nawet na bardzo wczesnym etapie prac 
legislacyjnych),
 http://www.sejm.gov.pl/ (za pomocą strony można monitorować stan prac nad 
projektami aktów prawnych, nad którymi pracuje parlament).
Warto odwiedzać również strony internetowe Komisji Europejskiej oraz strony 

organów administracji. Są tam często zamieszczane istotne informacje na temat pla-
nów legislacyjnych.

c) Orzecznictwo sądowe
Należy pamiętać o tym, że system prawa to coś znacznie więcej niż zbiór przepisów 
prawa. Równie ważne są interpretacje przepisów dokonywane przez sądy. Takie inter-
pretacje mają szczególnie istotne znaczenie właśnie przy produktach i usługach inno-
wacyjnych, w których przypadku obowiązujące przepisy prawa nie dają klarownych 
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odpowiedzi. Wyroki sądowe, szczególnie wyroki sądów najwyższych instancji, mają 
bardzo istotne znaczenie praktyczne i, co do zasady, należy strukturyzować swoje 
biznesy zgodnie z wytycznymi i interpretacjami zawartymi w tych wyrokach. Zbiory 
orzeczeń mogą być dostępne na następujących stronach internetowych:

http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/,
http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx,
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query.

d) Stanowiska organów administracji.   
Niezależnie od interpretacji dokonywanych przez sądy, we współczesnych systemach 
prawnych coraz większego znaczenia nabierają również interpretacje wydawane przez 
organy administracji. Obserwujemy wzrost ich praktycznego znaczenia. Procesy roz-
wojowe zachodzą w otaczającej nas rzeczywistości tak szybko, że tradycyjne formy 
tworzenia prawa po prostu stają się mało wydolne. W przypadku złożonych obszarów 
regulacyjnych proces tworzenia prawa może zająć nawet kilka lat (najpierw tworzy się 
prawo na poziomie Unii Europejskiej, potem trzeba je implementować do porządku 
krajowego etc.). Dla nowych technologii to niemal wieczność.

Z pomocą przychodzą w takim przypadku interpretacje organów nadzoru, któ-
re starają się objaśniać zastosowanie przepisów prawa do konkretnych elementów 
zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości. Przybierają one bardzo różną formę. 
Szczególnie istotne są w tym kontekście interpretacje organów ochrony danych oso-
bowych oraz organów nadzoru nad rynkiem finansowym. Poniżej zamieszczamy przy-
kłady stron internetowych, które mogą zawierać cenne interpretacje przepisów prawa:

 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/index_en.htm (bardzo waż-
ne rekomendacje oraz opinie dotyczące danych osobowych).
http://www.giodo.gov.pl/ (strona polskiego inspektora ochrony danych osobowych).
http://www.knf.gov.pl/index.html (strona Komisji Nadzoru Finansowego).

Kiedy wykonać test regulacyjny?
Test regulacyjny powinien zostać wykonany w momencie, w którym znane są już pod-
stawowe modele biznesowe nowego pomysłu. Powinniśmy wiedzieć już mniej więcej, 
jaki podmiot będzie prowadził prace rozwojowe dotyczące nowego pomysłu, jaki pod-
miot będzie wprowadzał pomysł na rynek, kto będzie uprawniony do praw własności 
intelektualnej związanych z projektem etc. Bardzo ważne jest też poznanie zależności 
pomiędzy poszczególnymi podmiotami zaangażowanymi w procesy biznesowe (przy-
kładowo, ważne jest ustalenie, czy w procesie dochodzi do outsourcingowania pew-
nych czynności). 

Przygotujmy się na to, że test regulacyjny będzie poprzedzony serią wielogodzin-
nych spotkań z prawnikami, którzy będą zadawać wiele, często naiwnych i frustrują-
cych z naszej perspektywy, pytań. Nie należy się tym zrażać. To wszystko ma służyć 
wyłącznie temu, aby jak najdokładniej poznać nasz pomysł i zidentyfikować wszystkie 
jego elementy. 

Na co należy być przygotowanym?
Każdy, kto ma ambicje wprowadzenia na rynek nowej usługi lub produktu, musi li-
czyć się z istnieniem pewnego ryzyka prawnego związanego z innowacyjnym pro-
duktem lub usługą. Przykłady ostatnich lat pokazują, że spory dotyczące prawnej 
kwalifikacji innowacyjnych usług są po prostu nieodłącznym elementem działalno-
ści innowacyjnej. Pierwszy z brzegu przykład to Skype, który cały czas toczy z re-
gulatorami telekomunikacyjnymi spory dotyczące tego, czy jego usługi są usługami 
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telekomunikacyjnymi, kolejny to Uber, którego działalność wymyka się istniejącym 
przepisom dotyczącym przewozu osób, oraz kantory internetowe, których kwalifikacja 
prawna od kilku lat jest przedmiotem ożywionej dyskusji.

Tak jak sygnalizowaliśmy wcześniej, innowacyjne technologie niejednokrotnie 
wymykają się jednoznacznym ocenom prawnym. To powoduje, że bardzo trudno jest 
dokonać jednoznacznej oceny prawnej danej technologii. Naraża to innowacyjnego 
przedsiębiorcę na ryzyko dowolnych i nieprzewidywalnych interpretacji prawa przez 
sądy oraz organy administracji. Test regulacyjny, o którym piszemy, może to ryzyko 
w dużej mierze ograniczyć, ale nie spowoduje zapewne jego ostatecznego wyelimino-
wania. Zaletą testu regulacyjnego będzie natomiast uświadomienie innowacyjnemu 
przedsiębiorcy, które obszary jego działalności są szczególnie ryzykowne regulacyjnie.

5.2 Dane osobowe 
Dane zwykłe a dane wrażliwe 
Przyglądając się zagadnieniom ochrony danych osobowych w start-upie, należy mieć 
na uwadze start-up jako całość. Powinniśmy patrzeć na tzw. „sprawy GIODO” przez 
pryzmat całej organizacji, która tworzy oraz otacza naszą firmę. 

Każdy start-up przetwarza dane osobowe bez względu na rozmiar i branżę, w ja-
kiej działa. Przetwarza, czyli zbiera, usuwa, zmienia, udostępnia, wykonuje jakiekol-
wiek operacje na tych danych. 

Co to są dane osobowe? Które informacje będą danymi osobowymi? 
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zi-
dentyfikowania osoby fizycznej.

Najprościej mówiąc, są to informacje, które przetwarzamy o żyjącej osobie 
fizycznej (przepisy o ochronie danych osobowych nie dotyczą osób zmarłych, osób 
prawnych czy innych podmiotów prawa niż osoby fizyczne). Danymi osobowymi 
są zatem takie dane, które pozwalają na określenie tożsamości konkretnej osoby, 
jak również na określenie jej tożsamości przy pewnym nakładzie kosztów, czasu lub 
działań (poprzez połączenie danych z numerem identyfikacyjnym albo czynnikami 
określającymi cechy danej osoby – np. fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomicz-
ne, kulturowe lub społeczne). 

Danymi osobowymi będą zatem dane dotyczące pracowników i współpracowni-
ków naszego start-upu, potencjalnych klientów, kontrahentów, partnerów, użytkowni-
ków systemu teleinformatycznego, osób zapisanych na newsletter firmowy etc. Dane 
te mogą być zapisane znakami językowymi, ale mogą być zawarte także w dźwięku, 
obrazie czy innych próbkach jak np. dane biometryczne.

Ze względu na zakres przetwarzanych danych, czyli ze względu na to, jakie dane 
osobowe przetwarzamy, dzieli się je na tzw. dane osobowe zwykłe i dane osobowe sen-
sytywne (wrażliwe). W zależności od rodzaju danych implikuje to różne skutki prawne 
dla podmiotów uczestniczących w przetwarzaniu danych osobowych.
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Do danych osobowych zwykłych zalicza się następujące informacje o osobie fizycz-
nej: imię i nazwisko, płeć, wizerunek, próbka głosu, data urodzenia, wiek, adres za-
mieszkania, wykształcenie, zawód, stanowisko, miejsce pracy, imiona rodziców, NIP, 
PESEL, seria i numer dowodu osobistego, adres e-mail, telefon oraz inne, które po-
zwalają na identyfikację osoby fizycznej i nie są danymi osobowymi wrażliwymi. Jest 
to zatem katalog otwarty w przeciwieństwie do danych osobowych wrażliwych, gdzie 
ustawodawca wymienił wprost, jakie informacje należy uznać za ten rodzaj danych.

Za dane osobowe sensytywne (wrażliwe) uważa się dane o osobie fizycznej, które:
a) ujawniają:

 > pochodzenie rasowe,
 > pochodzenie etniczne,
 > poglądy polityczne,
 > przekonania religijne,
 > przekonania filozoficzne,
 > przynależność wyznaniową,
 > przynależność partyjną,
 > przynależność związkową,
 > stan zdrowia,
 > kod genetyczny,
 > nałogi,
 > życie seksualne.

b) dotyczą:
 > skazań,
 > mandatów karnych,
 > orzeczeń o ukaraniu,
 >  innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

cZ y W iesZ ,  że . . .

Dane prywatne, które mogą być pozyskiwane z plików cookies (np. odwiedzane strony, pobrane 
pliki, sposób korzystania ze strony, preferencje użytkownika,) w powiązaniu z innymi danymi jak np. 
dane geolokalizacyjne, dane urządzenia, adres IP nie stanowią danych osobowych dla przeważającej 
grupy start-upów. Stanowią dane osobowe wyłącznie dla tych podmiotów, które na podstawie 
przetwarzanych i powiązanych ze sobą danych mogą określić informacje, które pozwalają na 
wskazanie, jakiej konkretnej osoby fizycznej one dotyczą.

1. Podmioty uczestniczące w przetwarzaniu danych osobowych 
W procesie przetwarzania danych osobowych uczestniczą różne grupy podmiotów, 
których status i zakres obowiązków jest zróżnicowany. Wyróżniamy: administrato-
ra danych, administratora bezpieczeństwa informacji, osoby upoważnione, przetwa-
rzającego (procesora), odbiorcę danych, przedstawiciela podmiotu mającego siedzibę 
albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, czyli nie należącym do Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego.



74 

a) Administrator danych
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662, dalej jako u.o.d.o.), administrator da-
nych to organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, o których mowa w art. 
3 u.o.d.o. (organ państwowy, organ samorządu terytorialnego, państwowa i komu-
nalna jednostka organizacyjna, podmiot niepubliczny realizujący zadania publiczne, 
osoba fizyczna i osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą praw-
ną, jeżeli przetwarza dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową 
lub dla realizacji celów statutowych i ma siedzibę albo miejsce zamieszkania na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo w państwie trzecim, o ile przetwarza dane 
osobowe przy wykorzystaniu środków technicznych znajdujących się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej), decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. 

Cele i sposoby przetwarzania administrator danych określa samodzielnie, nie 
są mu one narzucane. W tym kontekście jest to podmiot, który decyduje „dlaczego 
przetwarzamy dane osobowe?” (cel) i „jak przetwarzamy dane osobowe?” (sposób). 
Administrator danych jest odpowiedzialny za całokształt procesów przetwarzania da-
nych osobowych w organizacji. 

W przypadku start-upów administratorem danych będzie np. przedsiębiorca (oso-
ba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą) lub spółka prawa handlowego.

b) Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI)
Od 1 stycznia 2015 r. administrator danych może zdecydować, czy powołać ad-

ministratora bezpieczeństwa informacji w organizacji. Warto wiedzieć, że przed tą 
datą administratorzy danych nie będący osobami fizycznymi czy przedsiębiorcami, 
a np. spółkami prawa handlowego, byli zobowiązani wyznaczać ABI z uwagi na oko-
liczność, że ABI może być wyłącznie osobą fizyczną. Najczęściej wyznaczaną osobą 
był prezes zarządu.

Obecne brzmienie przepisów zakłada dobrowolność, a ustawodawca doprecyzo-
wał status ABI w organizacji. Jest to, najprościej mówiąc, osoba odpowiedzialna za pra-
widłowe przetwarzanie danych osobowych, którą w momencie powołania należy zgło-
sić do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). ABI może być 
pracownikiem administratora danych albo osobą, która na podstawie umowy o świad-
czenie usług będzie świadczyć usługę ABI dla administratora danych. 

cZ y W iesZ ,  że . . .

Wyznaczenie ABI nie powoduje, że zostaje wyłączona odpowiedzialność administratora danych 
za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem. Jednakże z pewnością pomoże w lepszym 
i bezpieczniejszym przetwarzaniu danych osobowych.

ABI może być osoba, która:
 >  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw 

publicznych,
 > posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych,
 > nie była karana za umyślne przestępstwo.
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Warunkiem koniecznym nie jest odbycie studiów podyplomowych czy szkoleń. ABI 
nie musi składać dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje zawodowe, ani odpi-
su z Krajowego Rejestru Karnego, o ile administrator danych ich nie żąda. W umowie 
zawartej pomiędzy ABI a administratorem danych powinno być złożone oświadcze-
nie przez ABI, z którego wynika, że spełnia on przesłanki do powołania go na to sta-
nowisko oraz zobowiązuje się do wykonywania obowiązków określonych w umowie. 
Obowiązki te można określić na podstawie przepisów u.o.d.o.

c) Osoby upoważnione
Dane osobowe w ramach organizacji mogą być przetwarzane wyłącznie przez oso-

by, które są upoważnione do ich przetwarzania. Jeżeli administrator danych zatrudnia 
pracowników, praktykantów czy innych współpracowników, którzy będą pracować na 
danych osobowych (np. opiekun klienta, handlowiec, marketer, księgowy itp.) pod jego 
bezpośrednim zwierzchnictwem, powinien przez swojego reprezentanta (np. prezesa 
zarządu albo ABI, o ile jest wyznaczony) najpierw zapoznać ich z dokumentacją doty-
czącą przetwarzania danych osobowych, a następnie upoważnić tylko w takim zakre-
sie i tylko na taki czas, jaki jest uzasadniony dla wykonywania pracy przez te osoby.

cZ y W iesZ ,  że . . .

Każda upoważniana osoba powinna podpisać oświadczenie, w którym zobowiązuje się do 
przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem, jest świadoma odpowiedzialności za naruszenie 
przepisów czy wewnętrznych procedur (np. incydent bezpieczeństwa z udziałem osoby upoważnionej, 
który został wywołany przez nią, skutkuje ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych).

Administrator danych bądź odpowiednio ABI powinien nadzorować proces kontroli 
dostępu do pracy na danych osobowych, w tym np. kiedy należy cofnąć upoważnienie.

d) Przetwarzający
Dane osobowe mogą być, i najczęściej są, przetwarzane także przez firmy, które są 

podmiotami zewnętrznymi świadczącymi wybrane usługi dla administratora danych 
(najczęściej w ramach outsourcingu). W takiej sytuacji przetwarzający (zwany inaczej 
procesorem) jako podmiot odrębny prawnie wykonuje wszelkie operacje na danych 
osobowych w imieniu administratora danych.

Zgodnie z art. 31 u.o.d.o. administrator danych może powierzyć innemu podmio-
towi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych. Umowa, ta nazywa-
na w obrocie umową powierzenia przetwarzania danych osobowych czy skrótowo umową 
powierzenia, powinna określać co najmniej zakres i cel przetwarzania danych wskazany 
przez administratora danych, informacje o podjętych środkach zabezpieczających omó-
wionych w art. 36-39 u.o.d.o. przez przetwarzającego, spełnionych wymaganiach określo-
nych w przepisach omówionych w art. 39a u.o.d.o. przez przetwarzającego oraz zasadach 
rozliczenia z tytułu świadczonej usługi i kontroli przetwarzającego przez administratora 
danych (np. przez kierowanie zapytań). W umowie powinny znaleźć się także zapisy doty-
czące nieprzekazywania danych osobowych subprocesorom bez zgody administratora da-
nych, bądź zgodę na dalsze powierzenie danych osobowych lub nieprzekazywania danych 
osobowych do podmiotów mających siedzibę w państwie trzecim.
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Przykładowo przetwarzającym będzie:
 > firma świadcząca usługi hostingu,
 > zewnętrzna księgowa / biuro rachunkowe,
 > firma świadczącą usługi IT (o ile ma dostęp do danych osobowych).

Jeżeli jako administrator danych będziemy współpracować z zewnętrzną firmą, która 
może pracować na danych osobowych (np. hosting), ale nie podpisze umowy powie-
rzenia przetwarzania danych osobowych, narażamy się na odpowiedzialność z tytułu 
naruszenia przepisów u.o.d.o. Podobnie przetwarzający, który ma wiedzę, że pracuje 
na danych osobowych, jeżeli nie będzie miał legitymacji prawnej (podpisanej umowy 
powierzenia) naraża się na odpowiedzialność. 

Niekiedy procesor może działać jednocześnie jako administrator danych w przy-
padku niektórych operacji przetwarzania danych (np. w zakresie dokonywania własnych 
analiz korzystania, o ile wykorzystuje do tego dane osobowe użytkowników systemu) 
oraz jako przetwarzający w przypadku innych operacji (np. sporządzanie kopii zapaso-
wych danych zgodnie z umową o świadczenie usług). Samo zaś kwalifikowanie odpo-
wiednio jako administratora danych lub przetwarzającego ocenia się w odniesieniu do 
określonych zestawów danych lub operacji wykonywanych na tych danych osobowych. 
Przy ocenie bierze się pod uwagę faktyczny wpływ i okoliczności, a nie analizę formalną.

W przypadku start-upów, które nie posiadają własnej infrastruktury teleinforma-
tycznej, a zajmują się świadczeniem usług w modelu SaaS (ang. Software as a Service), 
gdzie będą przetwarzane dane osobowe (np. CRM w chmurze), istotne znacznie ma 
podpisanie umowy powierzenia oraz umowy podpowierzenia. Umowa powierzenia 
w takim wypadku podpisywana będzie z klientem start-upu, czyli administratorem 
danych, a umowa podpowierzenia z dostawcą infrastruktury.

e) Odbiorca danych
Zgodnie z przepisami u.o.d.o. odbiorcą danych jest każdy, komu udostępnia się 

dane osobowe, za wyjątkiem:
 > osoby, której dane dotyczą,
 > osoby upoważnionej do przetwarzania danych,
 > przetwarzającego, 
 > przedstawiciela, o którym mowa w art. 31a u.o.d.o.,
 >  organów państwowych lub organów samorządu terytorialnego, którym dane 

są udostępniane w związku z prowadzonym postępowaniem.

cZ y W iesZ ,  że . . .

Najczęściej odbiorcą danych jest partner start-upu lub spółka powiązana kapitałowo, której dane 
osobowe są udostępnione np. w celu zwiększenia portfolio klientów. Niekiedy spółki pozyskują 
zgodę na przetwarzanie danych razem ze zgodą na udostępnienie danych odbiorcom danych po to, 
by w momencie cofnięcia zgody jednej ze spółek istniała podstawa prawna do przetwarzania danych 
przez pozostałych odbiorców danych. 

Odbiorca danych od momentu udostępnienia staje się nowym, niezależnym admi-
nistratorem danych w odniesieniu do zakresu i celu udostępnionych mu danych 
osobowych. Jeżeli w przyszłości odbiorca danych będzie chciał zmienić zakres i cel 
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przetwarzania, powinien uzyskać jedną z przesłanek umożliwiających mu dokonanie 
takiej zmiany (np. zgoda osoby fizycznej).

Na każde udostępnienie danych osobowych powinna zostać wyrażona zgoda 
przez osobę fizyczną, chyba że z istoty umowy wynika, że dane osobowe będą udo-
stępniane wskazanym odbiorcom danych. Każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, 
ma prawo uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności 
informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym jej dane są udostępnia-
ne. Warto wiedzieć, że jeżeli administrator danych dochodzi roszczeń od klienta 
poprzez firmę windykacyjną, to firma windykacyjna nie staje się odbiorcą danych. 
Nie dochodzi tutaj do sytuacji udostępnienia danych, a wyłącznie powierzenia do 
przetwarzania danych w określonym zakresie i celu, wskazanym przez administra-
tora danych (powierzenie).

f) Przedstawiciel, o którym mowa w art. 31a u.o.d.o.
W przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmiot mający siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, gdy dane osobowe są przetwarzane 
przez ten podmiot w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji 
celów statutowych przy wykorzystaniu środków technicznych znajdujących się na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej i gdy podmiot ten decyduje o środkach i celach prze-
twarzania, uważa się go za administratora danych. W związku z tym jest zobowiąza-
ny wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawicielem 
może być osoba fizyczna albo inny podmiot. Najczęściej jest to oddział. 

cZ y W iesZ ,  że . . .

Przedstawiciel działa w imieniu administratora danych. Oznacza to zatem, że wszelkie zobowiązania 
wypełnia w jego imieniu. Odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony 
danych osobowych ponosi administrator danych.

2. Przesłanki przetwarzania danych osobowych 
Przepisy u.o.d.o. określają pięć niezależnych od siebie przesłanek przetwarzania 
danych osobowych zwykłych. Przetwarzanie jest dopuszczalne wtedy, gdy: 

 >  Osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunię-
cie jej dotyczących danych (pkt 1). Zgoda traktowana jest jako oświadczenie 
woli. Musi zatem zostać wyrażona w sposób wyraźny i jednoznaczny (nie 
można stosować zaznaczonych odgórnie checkboxów).

 >  Jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku 
wynikającego z przepisu prawa (pkt 2).

 >  Jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest 
jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem 
umowy, której dane dotyczą (pkt 3). 

 >  Jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych 
dla dobra publicznego (pkt 4). 

 >  Jest to niezbędne dla wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów reali-
zowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a prze-
twarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą (pkt 5). 
Za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing 
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bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych oraz do-
chodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Każda z przesłanek legalizujących proces przetwarzania danych osobowych ma 
charakter autonomiczny i niezależny. Są one równorzędne. Oznacza to zatem, że 
jeżeli np. użytkownik rejestruje się w serwisie i zawiera umowę o świadczenie usługi, 
nie ma potrzeby zbierać na etapie rejestracji zgody na przetwarzanie danych w celu re-
alizacji umowy. Podstawą prawną do przetwarzania jest bowiem przesłanka określona 
w pkt. 3. Jednakże jeżeli chcielibyśmy wysyłać do użytkownika newsletter z informa-
cjami handlowymi, powinniśmy uzyskać od niego zgodę (pkt. 1), chyba że będziemy 
wysyłać do niego okresowe informacje o nowych funkcjonalnościach, które są dostęp-
ne w serwisie (wtedy zgoda nie jest potrzebna, pkt. 5).

Przesłanki legitymujące przetwarzanie danych osobowych wrażliwych określone 
zostały w art. 27 ust. 2 u.o.d.o.

Każda z przesłanek legitymizuje do przetwarzania danych w obrębie jednego 
zbioru danych osobowych. Za zbiór danych osobowych rozumie się każdy posiadający 
strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych 
kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funk-
cjonalnie. W praktyce każdy nowy zbiór danych osobowych będziemy najczęściej roz-
poznawać po nowym celu przetwarzania. 

cZ y W iesZ ,  że . . .

Dla jednego zbioru danych osobowych może być tylko jeden cel przetwarzania. Nie można w jednym 
zbiorze łączyć dwóch lub więcej celów przetwarzania.

3. Dokumentacja w organizacji 
Przepisy u.o.d.o. nakładają na każdego administratora danych obowiązek zgodnego 
z prawem przetwarzania danych osobowych. W realizacji obowiązków wynikających 
z przepisów ma pomóc polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem 
informatycznym. Przepisy sektorowe nakładać mogą także obowiązek wdrożenia po-
lityki ciągłości działania. 

Dokumentacja musi być tworzona w odniesieniu do realiów naszej firmy i zgodnie 
ze stanem faktycznym. Pobieranie z Internetu gotowych wzorców nie odzwierciedla 
specyfiki każdego start-upu ani nie pozwala na prawidłowe wskazanie zasad i proce-
dur przetwarzania danych osobowych. Warto wiedzieć, że dokumentację należy pro-
wadzić w formie papierowej. Możemy ją prowadzić w celach pomocniczych w formie 
elektronicznej, ale wszelkie zmiany należy drukować i składować w formie papierowej. 
Na pełną dokumentację składają się następujące dokumenty:

a) Polityka bezpieczeństwa
Określa zestaw praw, reguł i praktycznych doświadczeń regulujących sposób zarzą-
dzania, ochrony i dystrybucji danych osobowych wewnątrz organizacji. Dokument 
powinien odnosić się całościowo do problemu zabezpieczenia danych osobowych. 
Szczegółowe wymagania określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie dokumentacji przetwarzania 
danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny 
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odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 
osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024, dalej r.p.d.o.).

 
b) Instrukcja zarządzania systemem informatycznym
Określa ogólne informacje o systemie informatycznym i zbiorach danych osobowych, 
które są przy ich użyciu przetwarzane, rozwiązania techniczne, jak również procedury, 
zasady i wytyczne, które zostały przyjęte przez administratora danych w organizacji. 
Stopień skomplikowania dokumentu zależy w dużej mierze od wielkości organizacji, 
rozumianej nie tylko jako liczba zatrudnianych osób, ale także ilość przetwarzanych 
danych przy użyciu różnych systemów. Instrukcja powinna obejmować zagadnienia 
dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa informacji, które szczegółowo określone zo-
stały w rozporządzeniu.

Polityka i instrukcja wraz z załącznikami bywa nazywana Systemem zarządzania 
bezpieczeństwem informacji (SZBI).

c) Sposób przepływu danych osobowych w systemach
Dla zwiększenia przejrzystości i z uwagi na częstotliwość dokonywania zmian w ob-
szarze sposobu przepływu danych osobowych w systemach zaleca się, by stworzyć 
załącznik określający implikacje pomiędzy systemami na przetwarzanie danych 
osobowych.

d) Wykaz umów powierzenia
Na dokumentację składają się także podpisane umowy powierzenia. Można je podpiąć 
jako załącznik.

e) Wykaz zbiorów danych osobowych
Wykaz zbiorów danych osobowych najlepiej prowadzić w formie załącznika. W do-
kumencie powinny się znaleźć informacje takie jak: nazwa zbioru, opis, struktura, 
rejestracja, podstawa prawna przetwarzania, informacje o powierzeniu przetwarza-
nia, informacja o udostępnieniu danych, wykaz budynków, pomieszczeń lub części 
pomieszczeń administratora danych tworzących obszar, w którym przetwarzane są 
dane osobowe oraz sposób przetwarzania danych.

Jeżeli jako administrator danych powołaliśmy ABI, nie musimy zgłaszać zbio-
ru danych osobowych zwykłych do rejestracji. Nie zwalnia nas to jednak z obowiąz-
ku prowadzenia rejestru tego zbioru. Rejestr ten powinien być jawny i publicznie 
dostępny.

Jeżeli jako administrator danych nie powołaliśmy ABI, to jesteśmy zobowiązani 
do złożenia wniosku zgłoszeniowego o rejestrację zbioru danych osobowych w biurze 
GIODO (chyba że zbiór jest wyłączony z obowiązku rejestracji i statuują to wprost 
przepisy u.o.d.o.). Dopiero od momentu zgłoszenia zbioru zawierającego dane osobo-
wy zwykłe Administrator Danych będzie mógł rozpocząć przetwarzanie tych danych. 
W przypadku danych osobowych wrażliwych przetwarzanie danych będzie możliwe 
dopiero z chwilą zarejestrowania zbioru. 

prZykład
Nasz start-up chce utworzyć newsletter by przesyłać informacje o produktach i nowych ofertach. 
W jaki sposób możemy to zrobić?
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1. W dokumentacji GIODO należy dodać nowy zbiór danych osobowych o nazwie „Newsletter“. 
2.  Jeżeli newsletter będzie wysyłany za pośrednictwem usługi chmurowej, należy zawrzeć umowę 

powierzenia z dostawcą. Jeżeli nasza firma będzie wysyłać go ze swojego serwera, nie ma potrzeby 
zawierania umowy powierzenia innej aniżeli z dostawcą serwera.

3.  Należy wypełnić wniosek zgłoszeniowy i wysłać go do biura GIODO.
4.  Na stronie z formularzem zapisów na newsletter trzeba wprowadzić klauzulę „Chcę otrzymywać 

newsletter od .... z siedzibą w ... przy ul. .... . Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych 
oraz ich poprawienia“. 

Przykładowo wypełniony wniosek zgłoszeniowy dotyczący zbioru danych o nazwie 
„newsletter” można znaleźć w rozdziale 8.

f) Wykaz upoważnień i oświadczeń osób upoważnionych
Razem z upoważnieniem do przetwarzania danych powinniśmy zbierać oświadczenia 
od osób upoważnionych. Dokumenty powinny być podpisane odręcznie. Przedmiotem 
oświadczenia powinno być zobowiązanie do zachowania tajemnicy, przestrzegania 
przyjętych procedur oraz przepisów. Jednocześnie osoba powinna podpisać, że jest 
świadoma odpowiedzialności karnej za bezprawne przetwarzanie danych osobowych, 
wynikających z u.o.d.o. czy innej odpowiedzialności, jeżeli jest przewidziana (np. wy-
nikająca z prawa pracy, prawa telekomunikacyjnego, bankowego etc.).

Upoważnienie powinno zostać wydane imiennie (imię i nazwisko, w razie potrze-
by dodatkowe dane identyfikacyjne) wraz z podaniem na jakim stanowisku osoba jest 
zatrudniona,  w jaki sposób będzie przetwarzała dane osobowe (forma papierowa, do-
stęp do systemu teleinformatycznego), do jakich zbiorów będzie miała dostęp,  na jaki 
czas (np. określony, nieokreślony), jakie dane dostępowe są przekazywane i do czego 
(np. login w konkretnej aplikacji webowej). W upoważnieniu można jednocześnie zo-
bowiązać osobę upoważnianą do nieujawniania informacji poufnych.

g) Rejestr sprzeciwów i wniosków (o uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, 
czasowe lub stałe wstrzymanie, usunięcie, zaprzestanie przetwarzania)
Administrator danych powinien prowadzić rejestr dotyczący zmian dokonywanych 
na danych osobowych w związku z życzeniem osoby fizycznej, której te dane dotyczą. 
Rejestr ten może przybrać formę tabeli o następującym kształcie:

Data Przedmiot
(sprzeciw, rodzaj wniosku)

Osoba wnosząca, 
przyczyna, zasadnienie

Nazwa zbioru, w którym 
dokonuje się zmiany Skutek

Rejestr możemy prowadzić w formie elektronicznej z zastrzeżeniem, że powinien 
on być cyklicznie drukowany, jeżeli go aktualizujemy (np. raz w miesiącu). Nie moż-
na go aktualizować, wymazując informacje. Można jedynie dopisywać nowe pozycje. 

Każdej osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przez administratora da-
nych, przysługują prawa, które zostały określone w u.o.d.o.
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h) Rejestr protokołów postępowań poincydentalnych
Jeżeli w organizacji miał miejsce incydent (np. wyciek danych osobowych na skutek 
włamania cyberprzestępców), powinniśmy przeprowadzić postępowanie poincydental-
ne. Dokładną procedurę powinien przewidywać System zarządzania bezpieczeństwem 
informacji. Po każdym postępowaniu należy przeprowadzić protokół, który składuje 
się w formie papierowej. Sam sposób prowadzenia postępowania, jak i sporządzenia 
protokołu może być określony zgodnie z normami ISO.

i) Rejestr harmonogramów aktualizacji    
Jeżeli są dokonywane zmiany w dokumentach, musimy to odnotowywać. System zarzą-
dzania bezpieczeństwem informacji powinien mieć swoją historię zmian. Oznacza to 
zatem, że jeżeli np. administrator danych zmienia systemy teleinformatyczne i reorgani-
zuje strukturę organizacji, to jest zobowiązany wprowadzić zmiany w SZBI. W związku 
z tym przygotowywana jest nowa dokumentacja, która zastępuje poprzednią. Dlatego 
niezbędne jest, by każda dokumentacja była oznaczona datą, od której obowiązuje oraz 
indywidualnym numerem. W przypadku każdej nowej wersji numer ten powinien ro-
snąć. W rejestrze harmonogramu aktualizacji oprócz danych dotyczących audytu (zale-
ca się przeprowadzanie go nie rzadziej niż raz do roku) odnotowuje się dane dotyczące 
dokumentacji, która wygasa, i tej, która obowiązuje od dnia aktualizacji.

4. Obowiązki administratora danych 
Obowiązki administratora danych określają dokładnie przepisy u.o.d.o. Są to 
w szczególności: 

 >  Wdrożenie i stosowanie dokumentacji dotyczącej zasad przetwarzania da-
nych osobowych w organizacji zgodnej z przepisami i zabezpieczeń ade-
kwatnych do poziomu ryzyka.

 > Zgłoszenie zbiorów danych osobowych do rejestracji (jeżeli nie ma ABI).
 >  Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przesłanką/przesłankami 

przetwarzania.
 >  Spełnienie obowiązków informacyjnych wobec osób, których dane osobowe 

są przetwarzane.
 >  Zawarcie pisemnych umów powierzenia w przypadku powierzenia przetwa-

rzania danych osobowych.
 >  Transfer danych do państwa trzeciego na podstawie standardowych klauzul 

umownych albo wiążących reguł korporacyjnych.
 >  Realizacja praw osób, których dane dotyczą.
 >  Współpraca z organem kontroli danych osobowych (GIODO).

Należy pamiętać, że nie wolno przetwarzać danych osobowych, które:
 > Są nieprawdziwe.
 > Zostały pozyskane w sposób nielegalny (brak przesłanki przetwarzania).
 > Nie mają związku ze wskazanym zakresem i celem przetwarzania.
 >  Są nieadekwatne do celu przetwarzania (zakres przetwarzanych danych 

musi być proporcjonalny do celu przetwarzania).
 >  Nie są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celu, w jakim są 

przetwarzane.
 >  Przechowywane są w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których do-

tyczą, dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
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case study

Start-up świadczy usługi w zakresie marketingu targetowanego. Na podstawie danych 
dostarczonych przez klientów (zazwyczaj dużych korporacji) analizuje zachowania konsumentów. 
Do analizy wykorzystuje specjalnie opracowany algorytm, który na podstawie zebranych danych 
pozwala tworzyć portrety behawioralne konsumentów. Portrety są następnie dostarczane klientom, 
którzy mogą lepiej dostosować swoje usługi/przekaz marketingowy do specyfiki konsumentów.

Algorytm jest na tyle efektywny, że pozwala z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością 
ustalić płeć konsumenta, jego nawyki, stan zdrowia, przekonania polityczne oraz wyznanie. 

Klienci start-upu przesyłają do analizy dane anonimowe, tzn. dane nie zawierają imienia i nazwiska 
danego konsumenta. Dane pochodzą np. z banków i dotyczą zakupów dokonywanych kartami przez 
poszczególnych klientów lub pochodzą od operatorów telewizji cyfrowej, którzy przekazują dane 
dotyczące oglądanych programów, godzin spędzonych przed telewizorem etc. Portret behawioralny 
wygenerowany za pomocą algorytmu jest przekazywany do klienta start-upu, który następnie 
kojarzy go z konkretnym konsumentem, znanym mu z imienia i nazwiska.

Wiele modeli biznesowych zostało skonstruowanych w oparciu o powyższy schemat. Przedsiębiorcy 
świadczący takie usługi wychodzili z założenia, że dane, które przetwarzają, nie są danymi 
osobowymi, ponieważ nie zawierają imion i nazwisk konsumentów. W ostatnim czasie coraz częściej 
jednak wyrażana jest wątpliwość, czy tego rodzaju dane w erze tzw. Big Data rzeczywiście pozostają 
anonimowe (elementy takich obaw można znaleźć m.in. w opiniach Grupy Roboczej ds. Artykułu 29 
[http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/
index_en.htm]). 

Przykład ten pokazuje, że system prawa jest rzeczywistością bardzo dynamiczną. Nawet jeżeli 
konkretny przepis od wielu lat obowiązuje w niezmienionej formie, zmianie może ulegać jego 
znaczenie. Zmienia się bowiem otoczenie technologiczne, w którym funkcjonują regulacje, co 
powoduje powstawanie nowych interpretacji przepisów.

5. Lista kontrolna (checklist) 
Start-upy w przeważającej większości przypadków pełnią rolę firm, do których out-
sourcuje się określone procesy. Z tego względu są z jednej strony administratorami 
danych, a z drugiej przetwarzającymi (w odniesieniu do pracy na danych osobowych 
dostarczanych przez klientów). Poniższa tabela pełni rolę checklisty i pozwala spraw-
dzić, jakie czynności zostały już wdrożone. 

Jeśli nasz start-up działa w obszarze uregulowanym przepisami sektorowy-
mi (np. finanse, bankowość, telekomunikacja), zastosowanie znajdą dodatkowe 
obostrzenia.



83 regulacje

podstawowe czynności do spełnienia przez administratora danych czy czynność została zrealizowana?
tak/nie

Podstawowe czynności do spełnienia przez administratora danych

Czy zakres danych osobowych, który zamierzamy przetwarzać, jest adekwatny do celu 
przetwarzania?

Czy posiadamy przesłankę legitymizującą do przetwarzania danych osobowych?

Czy dla każdego celu przetwarzania wyodrębniliśmy nowy zbiór danych osobowych?

Czy wydaliśmy upoważnienie/a do przetwarzania danych osobowych?

Czy zawarliśmy umowę/y powierzenia?

Czy zarejestrowaliśmy zbiór danych osobowych?

Czy pozyskujemy dane osobowe zgodnie z prawem? 

Czy dane osobowe są merytorycznie poprawne i aktualne?

Czy prawidłowo zabezpieczamy dane osobowe? Adekwatnie do ryzyka wystąpienia 
zdarzenia bądź incydentu z danymi osobowymi? Czy aktualizujemy SZBI?

Czy aktualizujemy zbiór danych osobowych i upoważnienia do przetwarzania danych 
osobowych?

Czy realizujemy obowiązki informacyjne?

Czy prawa osób, których dotyczą dane, są realizowane w sposób poprawny?
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podstawowe czynności do spełnienia przez przetwarzającego czy czynność została zrealizowana?
tak/nie

Czy posiadamy wdrożoną dokumentację dotyczącą zasad przetwarzania danych 
osobowych w organizacji oraz zabezpieczenia adekwatne do poziomu ryzyka?

Czy w umowie powierzenia określone zostały elementy istotne dla tej umowy?

Czy została wyrażona zgoda na podpowierzenie danych osobowych?

Czy wydaliśmy upoważnienie/a do przetwarzania danych osobowych?

Czy zawarliśmy umowę dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli 
jest to wymagane?

Czy w umowie podpowierzenia zostały określone elementy tożsame z umową powierzenia?

Czy prawidłowo zabezpieczamy dane osobowe? Adekwatnie do ryzyka wystąpienia 
zdarzenia bądź incydentu z danymi osobowymi?

Czy procedura usuwania danych osobowych w przypadku rozwiązania umowy 
powierzenia albo umowy podpowierzenia działa prawidłowo?
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5.3 Konsumenci 

Jeżeli start-up będzie świadczył usługi lub dostarczał produkty jedynie w modelu B2B 
(business to business), czyli wyłącznie dla innych przedsiębiorców, w zasadzie nie trze-
ba przejmować się regulacjami ochrony konsumentów.

Jeśli jednak choćby niewielki odsetek naszych klientów to konsumenci, prawo 
konsumenckie wpłynie na nasz biznes. W jaki sposób? - o tym poniżej.

Konsument – kto to taki?

cZ y W iesZ ,  że . . .

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej 
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

W praktyce oznacza to, że konsumentem w danej relacji jest taka osoba fizycz-
na, która zawiera jakąś umowę z przedsiębiorcą, a sama nie występuje w tej transakcji 
w roli przedsiębiorcy.

Pamiętajmy, że konsumentem nie jest po prostu każda osoba fizyczna. Ta sama 
osoba może w jednej sytuacji być konsumentem, a w innej nie. Przykładem może być 
członek zarządu spółki z o.o., który kupując w sklepie bułki na śniadanie, działa jako 
konsument, natomiast podpisując w imieniu spółki umowę biznesową, konsumentem 
nie jest (prawdopodobnie działa w imieniu spółki, która jest przedsiębiorcą).

Ochrona konsumenta
W wielu obszarach prawo poddaje konsumentów ochronie. Uznaje się, że ze względu 
na swoją słabszą pozycję ekonomiczną względem przedsiębiorcy oraz asymetrię infor-
macyjną (przedsiębiorca lepiej zna rynek oraz swój produkt i usługę), prawo powinno 
wpływać na wyrównanie tych relacji.

Najczęściej próbuje się to osiągać dwukierunkowo: przyznając konsumentom do-
datkowe uprawnienia oraz obciążając przedsiębiorców dodatkowymi obowiązkami wo-
bec konsumentów. Jako przedsiębiorcy musimy być zatem przygotowani na szczególne 
traktowanie tych klientów, którzy są w łączącej nas relacji konsumentami.

Poniżej znajdują się podstawowe sprawy, o których w związku z tym należy 
pamiętać.

Przegląd regulacji konsumenckich
Regulacje konsumenckie są rozproszone w wielu aktach prawnych. Poniżej przedsta-
wiamy jedynie te najważniejsze i najczęściej stosowane. Nie streszczamy jednak prze-
pisów, więc często najlepiej samemu sięgnąć do ustawy lub poprosić o poradę praw-
ną. Pamiętajmy również, aby zawsze sprawdzić, czy nasza działalność nie wiąże się 
z koniecznością przestrzegania dodatkowych przepisów chroniących konsumentów. 
Ma to znaczenie w szczególności w dość niszowych branżach (np. usługi finansowe, 
usługi pożyczkowe, turystyka, usługi płatnicze), gdzie mogą obowiązywać dodatkowe 
regulacje konsumenckie.



86 

 > Umowy z konsumentami
W praktyce biznesowej prawdopodobnie nie będziemy każdorazowo negocjować każ-
dej z umów od początku do końca. Mimo że mogą zdarzyć się takie przypadki, zapew-
ne znacznie częściej będziemy korzystać z wcześniej przygotowanego wzoru umowy 
– naszego lub naszego kontrahenta, a negocjacjom będą podlegały jedynie niektóre 
postanowienia, takie jak cena, czas obowiązywania umowy, specyfikacja produktu lub 
usługi itp. Można również korzystać z ogólnych warunków umownych, regulaminu 
lub innego dokumentu, który wskaże kontrahentom zasady, na których zawieramy 
i wykonujemy umowy.

W przypadku konsumentów posługiwanie się zestandaryzowaną umową (oraz 
regulaminem) będzie jeszcze częstsze. Jest to także typowe przy umowach zawiera-
nych przez Internet, gdzie zazwyczaj konsument ma bardzo ograniczoną możliwość 
modyfikacji warunków umownych przygotowanych przez usługodawcę.

Prawo szczególnie chroni konsumentów przed niekorzystnymi postanowieniami 
umownymi, na które konsument nie miał wpływu (musiał je zaakceptować, żeby móc 
zawrzeć umowę). 

cZ y W iesZ ,  że . . .

Podstawowa zasada mówi, że wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób 
zrozumiały. Postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść konsumenta.

 
Pamiętajmy zatem, aby zadbać o jasność i zrozumiałość swoich wzorców umownych 
w ogóle, a w szczególności tych przeznaczonych dla konsumentów. Może się bowiem 
okazać, że nieprecyzyjne zapisy nie będą interpretowane zgodnie z naszą intencją, ale 
w sposób korzystny dla konsumenta.

Co więcej, przepisy prawa konsumenckiego przewidują również „niedozwolone 
postanowienia umowne”. 

cZ y W iesZ ,  że . . .

Niedozwolone postanowienia umowne to postanowienia umowy zawieranej z konsumentem 
nieuzgodnione indywidualnie, które kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny 
z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Niedozwolone postanowienia umowne nie wiążą konsumenta. Nie dotyczy to jedynie 
postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, 
jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

K.c. (art. 3853) wymienia przykładowe niedozwolone postanowienia umowne, dla-
tego niezwykle ważne jest, aby zapoznać się z tym katalogiem i upewnić się, że stoso-
wane przez nas dokumenty umowne nie zawierają takich klauzul.

Ważne jest także, aby zapoznać się z obszernym tzw. rejestrem klauzul niedo-
zwolonych (rejestrem postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone) 
(http://uokik.gov.pl/rejestr/). Znajdują się tam klauzule, które zostały uznane za Sąd 
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Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za niedozwo-
lone. Może tak się stać m.in. w wyniku powództwa konsumenta. Pomimo że nie jest 
do końca rozstrzygnięte, jaki skutek dla innych przedsiębiorców ma wpisanie klauzuli 
umownej konkretnego przedsiębiorcy do rejestru, w praktyce warto unikać stosowania 
klauzul, które wcześniej zostały uznane za niedozwolone.

 > Obowiązki informacyjne wobec konsumentów
Gdy klientami start-upu będą konsumenci, musimy pamiętać, że prawo nakłada na 
nas obowiązek poinformowania ich w jasny i zrozumiały sposób (oraz jeszcze przed 
zawarciem umowy!) o wielu sprawach m.in. (wybrane obowiązki z art. 8 ustawy o pra-
wach konsumenta, dalej u.p.k.):

>  głównych cechach świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu 
porozumiewania się z konsumentem,

> swoich danych identyfikujących,
>  łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a także opłatach za 

dostarczenie, usługi pocztowe oraz jakichkolwiek innych kosztach,
>  sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez 

przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji,
>  przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za jakość świadczenia,
>  treści usług posprzedażnych i gwarancji,
>  czasie trwania umowy lub – gdy umowa zawarta jest na czas nieoznaczony lub ma ulegać 

automatycznemu przedłużeniu – o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy,
>  funkcjonalności treści cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich 

ochrony,
> mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym 

i oprogramowaniem.

Powyższe obowiązki informacyjne nie są bezwzględne – nie trzeba ich przestrzegać, 
gdy informacje te wynikają z okoliczności oraz w przypadku drobnych umów życia 
codziennego wykonywanych natychmiast po ich zawarciu.

 > Umowy zawierane na odległość
Zakres obowiązków informacyjnych wobec konsumentów jest jeszcze szerszy 
w przypadku umów zawieranych na odległość (np. przez Internet) oraz poza loka-
lem przedsiębiorstwa. Należy zapoznać się dokładnie z katalogiem tych obowiązków 
w art. 12 u.p.k.

Oprócz obowiązków informacyjnych istnieje wiele reguł dotyczących traktowania 
konsumentów przy umowach zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsię-
biorstwa. Jedną z najważniejszych jest przyznanie konsumentowi prawa do odstąpie-
nia od takiej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 
14 dni. Przy skutecznym odstąpieniu od umowy przez konsumenta umowę uważa się 
za niezawartą. Mamy wówczas obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 
dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić 
konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

Co ważne, konsument musi zostać przez nas poinformowany o prawie odstąpienia 
od umowy. Inaczej prawo to wygaśnie po upływie dodatkowych 12 miesięcy.
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 > Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów
Polskie prawo konsumenckie zawiera zakaz stosowania praktyk naruszających zbio-
rowe interesy konsumentów.

cZ y W iesZ ,  że . . .

Przez praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów rozumie się:
> Stosowanie postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru klauzul 

niedozwolonych (wspomnianego powyżej w punkcie „Umowy z konsumentami”.
> Naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej 

informacji.
> Nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji.

Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów są więc dość skrajną posta-
cią nieuczciwego traktowania konsumentów. Postępowanie w sprawach takich praktyk 
prowadzi Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jedną z konsekwencji 
stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów może być nałoże-
nie przez Prezesa UOKiK dotkliwej kary pieniężnej.

Zróżnicowani klienci
Jak wspomnieliśmy wcześniej, niejednokrotnie z usług lub produktów naszego start-
-upu będą korzystać zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy. Pamiętajmy, że moż-
na, a nawet trzeba traktować ich odmiennie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby np. po-
siadać wzory umów, regulaminów i innych dokumentów odrębne dla konsumentów 
i nie-konsumentów. W tych pierwszych musimy uwzględnić reguły, które wynikają 
z opisanych wyżej przepisów. W tych drugich mamy pozostawioną większą swobo-
dę i znacznie dalej posuniętą elastyczność w kształtowaniu swoich relacji prawnych 
z klientami czy kontrahentami.
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5.4 Świadczenie usług drogą elektroniczną

Chyba każdy start-up założył lub planuje stworzyć własną stronę internetową, a nie-
które wykorzystują do świadczenia usług także aplikacje na urządzenia mobilne. 
Z punktu widzenia prawa w większości przypadków oznacza to, że firma jest usłu-
godawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną (dalej skrótowo jako usługa elek-
troniczna). Usługodawców obciążają obowiązki np. sporządzenie regulaminu, ale 
przysługują im także pewne przywileje np. ograniczenie odpowiedzialności prawnej 
związanej ze świadczeniem niektórych rodzajów usług elektronicznych. 

Niniejszy podrozdział stanowi jedynie ogólne wprowadzenie, w którym omówio-
no podstawowe zasady świadczenia usług elektronicznych, wynikające z  u.ś.u.d.e. oraz 
niektórych innych ustaw. Świadczenie usług drogą elektroniczną może być regulowane 
innymi przepisami, odnoszącymi się do wszystkich przedsiębiorców lub do konkret-
nych rodzajów usług, które nie zostały tutaj omówione.

Czy nasz start-up świadczy usługę elektroniczną?
Ustalenie, czy start-up jest usługodawcą w rozumieniu u.ś.u.d.e. zazwyczaj nie sprawia 
problemu – jest nim każdy, kto prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobko-
wą lub zawodową, świadczy usługi elektroniczne. Zatem każdy przedsiębiorca, w tym 
start-upowiec, jest usługodawcą, ponieważ jedną z cech działalności gospodarczej jest 
działanie w celu osiągnięcia zysku.

Dlatego wszystko zależy od tego, czy usługa ma charakter usługi elektronicznej. 
Taka usługa powinna mieć wszystkie cechy opisane w poniższej tabeli.

usługa elektroniczna jest świadczona:

1.  Bez jednoczesnej obecności stron  
– na odległość.

Nie są usługami elektronicznymi usługi świadczone przy fizycznej obecności stron, nawet 
jeżeli wykorzystują urządzenia elektroniczne np. usługi medyczne świadczone w obecności 
pacjenta czy elektroniczna rezerwacja wycieczki w obecności klienta.

2.  Poprzez przekaz danych na 
indywidualne żądanie usługobiorcy.

To usługobiorca decyduje, kiedy i gdzie skorzysta z usługi np. otwierając stronę internetową 
lub instalując aplikację. Nie mają takiego charakteru m.in. transmisje telewizyjne, ponieważ 
są oparte na z góry określonym programie i skierowane do wielu widzów jednocześnie.

3.  Za pomocą urządzeń do 
elektronicznego przetwarzania 
i przechowywania danych oraz 
w całości nadawana, odbierana lub 
transmitowana za pomocą sieci 
telekomunikacyjnej.

Usługa elektroniczna jest świadczona online i wyłącznie z wykorzystaniem urządzeń 
elektronicznych, takich jak komputery, smartfony czy tablety. Nie może mieć charakteru 
materialnego, czyli np. w przypadku sklepu internetowego usługą elektroniczną jest samo 
złożenie zamówienia i zawarcie umowy online, ale już nie wysłanie i transport zamówionych 
towarów.
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Obowiązki usługodawcy
Podstawowe obowiązki usługodawcy polegają na informowaniu usługobiorców, zapew-
nieniu określonych funkcjonalności usługi elektronicznej oraz sporządzeniu regula-
minu jej świadczenia, a także na ochronie danych osobowych. Obciążają one usługo-
dawcę, nawet gdy nie świadczy on usług konsumentom.

cZ y W iesZ ,  że . . .

U.ś.u.d.e. nie określa w sposób wyczerpujący obowiązków usługodawcy. Z konkretnym rodzajem 
usługi lub grupą klientów często wiążą się dodatkowe obowiązki np. wobec konsumentów stosuje 
się przepisy ustawy o prawach konsumenta (o czym piszemy w rozdziale 5.3). Usługodawców 
obowiązują także ogólne przepisy dotyczące wszystkich przedsiębiorców uczestniczących w obrocie 
np. obowiązek podawania przez przedsiębiorców NIP i innych danych, wynikający z art. 21 ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej czy zasady zawierania umów drogą elektroniczną określone 
w art. 661 k.c. 

1.  Obowiązki informacyjne usługodawca realizuje, podając usługobiorcy okre-
ślone informacje w sposób wyraźny, jednoznaczny i bezpośrednio dostępny poprzez 
jego urządzenie. Informacje powinny być sformułowane w sposób zrozumiały i łatwe 
do odnalezienia np. w stopce strony, odrębnej zakładce lub regulaminie świadczenia 
usług, a także stale dostępne, tzn. nie tylko w chwili składania zamówienia na usłu-
gę ,oraz również dla niezarejestrowanych użytkowników. Udostępniane informacje 
można podzielić na cztery grupy – przepisy odnoszą opisany sposób udostępniania 
w zasadzie tylko do pierwszej z nich, ale wskazane jest stosowanie go do wszystkich.

Pierwsza grupa obowiązków informacyjnych dotyczy samego usługodawcy, 
który ma obowiązek podać informacje:

 >  identyfikujące usługodawcę – firma (nazwa) / imię i nazwisko, siedziba / 
miejsce zamieszkania oraz adres,

 >  umożliwiające kontakt – adresy elektroniczne usługodawcy np. e-mail, 
strona internetowa (w tym formularz na stronie), komunikatory internetowe 
lub social media,

 > potwierdzające uprawnienia usługodawcy:
 > jeśli świadczenie usługi wymaga zezwolenia – informacje o zezwoleniu 

i organie je wydającym,
 > jeśli usługodawcą jest osoba fizyczna wykonująca zawód regulowany – in-

formacje o uprawnieniach zawodowych.

Druga grupa obowiązków informacyjnych obejmuje określone informacje na temat 
sposobu działania usługi elektronicznej:

 >  informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem 
z usługi – chodzi w szczególności o złośliwe oprogramowanie oraz ryzyko 
ingerencji osób trzecich w świadczenie usługi,

 > 	informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych nie będących 
składnikiem treści usługi, wprowadzanych do urządzenia usługobiorcy – 
chodzi głównie o tzw. cookies, o których piszemy w rozdziale 5.5.
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Trzecia grupa obowiązków informacyjnych dotyczy przetwarzania danych osobo-
wych. Należy je wykonywać łącznie z obowiązkami wynikającymi z ogólnych zasad 
ochrony danych, zapewniając usługobiorcy dostęp do aktualnych informacji o:

 >  możliwości korzystania z usługi anonimowo lub pod pseudonimem (zob. 
niżej),

 >  środkach technicznych chroniących dane przed nieuprawnionym dostępem 
osób trzecich np. szyfrowaniu,

 > 	podmiocie, któremu powierzono przetwarzanie danych na podstawie sto-
sownej umowy oraz zakresie i zamierzonym terminie przekazania danych.

Czwarta grupa obowiązków informacyjnych dotyczy zawierania umów drogą elek-
troniczną i nie wynika z u.ś.u.d.e., lecz z k.c. Jeżeli w postaci elektronicznej jest skła-
dana oferta lub zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji, składania ofert lub zawarcia 
umowy w inny sposób, przedsiębiorca powinien poinformować drugą stronę o:

 > Czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy.
 > Skutkach prawnych potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty.
 >  Zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez 

przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy.
 >  Metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu 

błędów we wprowadzanych danych, które jest obowiązany udostępnić dru-
giej stronie.

 > Językach, w których umowa może być zawarta.
 > 	Stosowanych przez niego kodeksach etycznych oraz o ich dostępności w po-

staci elektronicznej.

2.  Obowiązki związane z funkcjonalnością usługi elektronicznej pole-
gają na nieodpłatnym:

 > 	Uniemożliwieniu dostępu osób nieuprawnionych do treści przekazu skła-
dającego się na usługę – np. poprzez zastosowanie rozwiązań kryptograficz-
nych (szyfrowania), odpowiadających specyfice usługi.

 >  Zapewnieniu identyfikacji stron oraz potwierdzenia faktu złożenia i treści 
ich oświadczeń woli, niezbędnych do zawarcia umowy.

 > 	Umożliwieniu usługobiorcy zakończenia korzystania z usługi w każdej 
chwili np. przez zamknięcie konta.

3.  Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną musi sporządzić każ-
dy usługodawca. Należy go nieodpłatnie udostępnić usługobiorcy przed zawarciem 
umowy o świadczeniu usług, w tym na jego żądanie w sposób umożliwiający pozy-
skanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą urządzenia usługo-
biorcy (np. możliwość skopiowania lub pobrania regulaminu). Regulamin, który nie 
został prawidłowo udostępniony, nie jest wiążący.
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cZ y W iesZ ,  że . . .

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną jest wzorcem umownym. Jeśli jest przeznaczony 
dla konsumentów, nie może zawierać klauzul niedozwolonych widniejących w rejestrze UOKiK. 
Dlatego należy uważać przy stosowaniu gotowych wzorców, które czasami powielają błędy 
polegające np. na nadmiernym ograniczeniu odpowiedzialności usługodawcy, zmianie właściwości 
sądu, ograniczeniu uprawnień konsumenta czy zastrzeżeniu prawa do jednostronnej zmiany 
regulaminu. Warto pamiętać, że zmiany są dopuszczalne, ale regulamin powinien precyzyjnie 
określać uzasadniające je okoliczności, a o każdej zmianie należy poinformować usługobiorców, 
którym przysługuje w związku z tym prawo do wypowiedzenia umowy.

Treść regulaminu powinna być dostosowana do specyfiki konkretnej usługi elektro-
nicznej, dlatego nie da się sporządzić uniwersalnego wzoru. Warto jednak zadbać o to, 
by w regulaminie znalazły się:

 > podstawowe informacje o usługodawcy,
 > rodzaje i zakres świadczonych usług,
 > 	warunki świadczenia usług (np. wymagania sprzętowe, zakaz publikowania 

przez usługobiorców treści naruszających prawa osób trzecich czy obowią-
zek zabezpieczenia danych logowania),

 > 	warunki zawarcia i rozwiązania umowy (np. określenie czynności składają-
cych się na zawarcie umowy i momentu jej zawarcia),

 > tryb postępowania reklamacyjnego,
 > 	zasady przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług 

(regulaminowi często towarzyszy tzw. polityka prywatności),
 > zasady zmiany regulaminu,
 > określenie daty, od której obowiązuje regulamin,
 > słownik pojęć używanych w regulaminie.

4.  Do przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem 
usług elektronicznych stosuje się co do zasady przepisy u.o.d.o. Z u.ś.u.d.e. 
wynikają jednak pewne odmienności, związane ze specyfiką usług elektronicznych. 
Tutaj omawiamy je jedynie skrótowo, bowiem problematyki danych osobowych do-
tyczy rozdział 5.2, a zastosowanie wielu reguł zależy od konkretnego rodzaju usługi.

Przede wszystkim w u.ś.u.d.e. wskazano przykładowe rodzaje danych, które może 
przetwarzać usługobiorca oraz cele ich przetwarzania w związku ze świadczeniem usług 
elektronicznych. Usługodawca ma przy tym obowiązek oznaczenia danych, których po-
danie jest niezbędne do świadczenia usługi elektronicznej. Nie może zarazem odmówić 
świadczenia usługi z powodu niepodania przez usługobiorcę innych danych, które nie są 
niezbędne ze względów technicznych, ze względu na właściwości usługi lub wymogi sta-
wiane przez inne ustawy np. związane z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy.

Jeśli jest to technicznie możliwe oraz zwyczajowo przyjęte, to usługodawca ma 
również obowiązek umożliwić korzystanie z usługi i zapłatę za nią w sposób anoni-
mowy lub pod pseudonimem. Za brak możliwości technicznych można uznać też nad-
mierne koszty związane z wprowadzeniem takiego rozwiązania.
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stanoWisko judyk atury

Usługodawca ma obowiązek udostępniania informacji o usługobiorcach na żądanie organów 
państwa. Ich przygotowanie może wiązać się ze znacznym nakładem pracy oraz kosztów, ale od 
organów można żądać zapłaty wynagrodzenia za dokonywane czynności. Zgodnie z uchwałą Izby 
Karnej SN z dnia 30 września 2014 r. (I KZP 18/14): „Skoro ustawodawca w art. 18 ust. 6 u.ś.u.d.e., 
odmiennie niż to uczynił w ustawie – Prawo telekomunikacyjne, nie obciążył usługodawcy kosztami 
wykonania ciążących na nim w tym zakresie obowiązków, nie istnieją żadne racje, aby koszty te 
traktować inaczej niż wynagrodzenie należne instytucji oraz zwrot poniesionych przez nią kosztów”.

Ograniczenie odpowiedzialności usługodawcy
Odpowiedzialność prawna usługodawców związana ze świadczeniem usług opartych 
na treściach pochodzących od użytkowników jest ograniczona. Chodzi tutaj o usłu-
gi zwykłego przesyłu/przekazu (mere conduit), cachingu oraz hostingu. Największe 
znaczenie dla start-upów ma ochrona związana z hostingiem, bowiem dwie pozostałe 
usługi polegają m.in. na przesyłaniu danych w sieci telekomunikacyjnej i zazwyczaj są 
świadczone przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

stanoWisko judyk atury

Problem odpowiedzialności za działania użytkowników korzystających z darmowych hotspotów 
WiFi, udostępnianych przez wielu przedsiębiorców, nie jest jednoznacznie rozstrzygnięty, ale 
wiele argumentów przemawia za tym, że nie odpowiadają oni za przesyłane przez użytkowników 
treści jako dostawcy usługi mere conduit. Prawdopodobnie kwestia ta zostanie rozstrzygnięta 
w przyszłości przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z pytaniami 
prejudycjalnymi jednego z sądów niemieckich (sprawa C-484/14 McFadden).

1. Hosting jest zdefiniowany w przepisach w bardzo szczególny sposób, który po-
zwala objąć tym pojęciem różne usługi. Nieco upraszczając definicję ustawową można 
powiedzieć, że polega on na przechowywaniu i udostępnianiu danych usługobiorcy. 
Tak rozumiany hosting to nie tylko udostępnianie miejsca na serwerze na strony in-
ternetowe, ale także przechowywanie treści pochodzących od użytkowników np. ko-
mentarzy pod artykułami, filmów, zdjęć, wpisów w serwisie społecznościowym czy 
ofert na internetowym portalu aukcyjnym.

Jako usługodawca świadczący usługę hostingu nie ponosimy odpowiedzialności 
za treści usługobiorców – chodzi zwłaszcza o odpowiedzialność za naruszenie praw 
na dobrach niematerialnych, takich jak utwory chronione prawem autorskim, znaki 
towarowe czy dobra osobiste – ale tylko wtedy, gdy spełniamy określone warunki.

2. Warunki ograniczenia odpowiedzialności usługodawcy zostały okre-
ślone w przepisach u.ś.u.d.e. Aby skorzystać ze zwolnienia z odpowiedzialności, 
usługodawca:

 > 	Nie może wiedzieć o bezprawnym charakterze danych (lub związanej 
z nimi działalności).

 > 	Musi uniemożliwić dostęp do danych, jeżeli otrzyma urzędowe 
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zawiadomienie (np. odpis orzeczenia) lub wiarygodną wiadomość (np. 
od poszkodowanego naruszeniem) o bezprawnym charakterze danych (lub 
związanej z nimi działalności) – to tzw. procedura notice and takedown.

 > 	Aby nie ponosić odpowiedzialności wobec usługobiorcy, musi niezwłocz-
nie zawiadomić go o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych przed 
uniemożliwieniem dostępu w związku z otrzymaniem wiarygodnej wiado-
mości. Nie jest to konieczne przy otrzymaniu urzędowego zawiadomienia.

Będąc usługodawcą, nie musimy aktywnie poszukiwać treści bezprawnych – nie ob-
ciąża nas tzw. ogólny obowiązek monitorowania. Powinniśmy zachować pasywną rolę 
i powstrzymać się od nadmiernego ingerowania w treści użytkowników. Z orzecznic-
twa wynika, że jeżeli usługodawca z własnej inicjatywy stosuje systemy filtrujące lub 
monitorujące albo zatrudnia moderatorów przeglądających treści, to istnieje ryzyko 
poniesienia przez niego odpowiedzialności za przeoczone treści bezprawne.

stanoWisko judyk atury

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2014 r. (I CSK 128/13):
„[...] uzyskanie wiedzy usługodawcy o bezprawnym charakterze danych wyłącza od tej chwili brak 
jego odpowiedzialności na gruncie tego unormowania [art. 14 ust. 1 u.ś.u.d.e. chroniącego dostawców 
hostingu] za dalsze udostępnianie tych wpisów, bez względu na to, co jest źródłem jego tej wiedzy, 
tj. czy żądanie osoby dotkniętej takim bezprawnym wpisem, czy też uzyskanie tej wiedzy przez 
administratora portalu samoistnie np. na skutek działania moderatora lub nawet w inny sposób”.

 

Cookies

Jako pliki cookies (nazywane również „ciasteczkami”) rozumie się, zgodnie z treścią 
art. 173 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne, dane informatyczne 
(w szczególności pliki tekstowe), które przechowuje się w urządzeniu końcowym (kom-
puterze, telefonie etc.) użytkownika serwisu oraz które są niezbędne bądź użyteczne 
przy korzystaniu ze stron internetowych serwisu. Co do zasady, wyżej opisane dane 
są oznaczone unikalnym numerem i dotyczą nazwy strony internetowej, z której 
pochodzą oraz czasu przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika 
serwisu. Pliki cookies mogą przykładowo zawierać informacje o tym, że:

 > Użytkownik zalogował się do swojego konta na stronie internetowej.
 >  Użytkownik zmienił ustawienia na stronie internetowej  (np. kolorystykę tej 

strony, bo była taka możliwość).
 >  Użytkownik chce po ponownym włączeniu komputera i przeglądarki być 

zalogowanym na którejś ze stron.
 >  Zapisano jakieś informacje o zachowaniu użytkownika np. o tym, że prze-

czytał on komunikat odnośnie cookies i nie chce go więcej widzieć.

5.5
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Za względu na czas przechowywania cookies na urządzeniu końcowym użytkownika, 
możemy wyróżnić dwa rodzaje ciasteczek:

 > �sesyjne – mają charakter czasowy i są przechowywane w urządzeniu końco-
wym użytkownika do czasu zakończenia korzystania z serwisu (tj. do chwili 
wylogowania, opuszczenia strony internetowej serwisu lub wyłączenia opro-
gramowania – przeglądarki internetowej).

 > �stałe – pozostają w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usu-
nięcia przez użytkownika, z zastrzeżeniem, że parametry plików cookies nie 
przewidują ostatecznej daty ich wygaśnięcia.

Ze względu na funkcje plików cookies, wyróżnia się przede wszystkim pliki:
a) „funkcjonalne” pliki cookies, zawierające dane dotyczące personalnych usta-

wień użytkownika, w tym w zakresie interfejsu, np. dotyczące kraju, regionu 
pochodzenia użytkownika, rozmiaru czcionki itp.,

b) „wydajnościowe” pliki cookies, zawierające dane dotyczące sposobu i wydaj-
ności korzystania z serwisu,

c) „reklamowe” pliki cookies, służące przekazywaniu użytkownikowi informacji 
handlowych dotyczących usług świadczonych w zakresie serwisu,

d) „niezbędne” pliki cookies, od których pobrania uzależnione jest korzystanie 
z usług dostępnych na stronach internetowych serwisu np. dane informatycz-
ne wykorzystywane do usług wymagających autoryzacji w ramach serwisu,

e) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa np. wykorzystywane do 
wykrywania nadużyć dot. autoryzacji dostępu do serwisu.

Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza zapisywanie plików co-
okies w urządzeniu końcowym użytkownika. Zmiana ustawień w tym zakresie należy 
do wyłącznych kompetencji użytkowników serwisu i może zostać przez nich dokonana 
w dowolnym momencie, w szczególności poprzez blokadę obsługi plików cookies 
w ustawieniach przeglądarki internetowej lub wyświetlenie każdorazowej informacji 
o ich zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. 

Z perspektywy użytkownika wykorzystanie cookies znacznie ułatwia korzystanie ze 
stron internetowych. Jednocześnie jednak należy mieć na względzie, że ideę plików cookies 
można wykorzystać też w celu analizowania zachowań użytkownika w sieci, na przykład:

 > jakie strony najczęściej są otwierane w popularnych wyszukiwarkach,
 > ile czasu użytkownik spędza na danej stronie internetowej,
 > w jaki sposób użytkownik trafił na daną stronę internetową.

Dane informatyczne zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu 
mogą być przekazywane na rzecz współpracujących z operatorem serwisu kontrahen-
tów, w tym w celach reklamowych i marketingowych. W praktyce może oznaczać to 
istotną ingerencję w prywatność użytkowników sieci. Dla zwiększenia świadomości 
mechanizmów działania cookies polski ustawodawca, po wcześniejszych naciskach 
Unii Europejskiej, 22 marca 2013 roku przyjął nowelizację ustawy Prawo telekomuni-
kacyjne. To właśnie ta nowelizacja sprawiła, że wiedza o istnieniu ciasteczek stała się 
powszechna dla użytkowników polskiego Internetu. Artykuł 173 Prawa telekomuni-
kacyjnego stanowi, iż przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do infor-
macji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta 
lub użytkownika jest dozwolone, pod warunkiem, że:
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1)  Abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowa-
ny w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o:

a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwa-

nia dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania, zainstalowane-
go w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, lub 
konfiguracji usługi;

2)  Abonent lub użytkownik końcowy po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 
1, wyrazi na to zgodę.

W praktyce oznacza to, że użytkownicy naszego serwisu internetowego powinni mieć 
świadomość, że serwis korzysta z plików cookies oraz że mogą zablokować przechowy-
wanie plików z poziomu ustawień przeglądarki internetowej. W tym zakresie większość 
informacji nt. cookies ogranicza się do wskazania, iż szczegółowe informacje o blokowa-
niu plików cookies znajdują się w zakładce „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Warto też zwrócić uwagę, że nawet jeśli sama strona internetowa nie korzysta 
z mechanizmu „ciasteczek”, ale ma zaimplementowane zewnętrzne mechanizmy np.:

 > �korzysta z dowolnego systemu zbierania statystyk oglądalności (np. Google 
Analytics)

 > zawiera reklamy pobierane z innego serwera niż serwer strony
 > �ogólnie: zawiera skrypty (JavaScript) analizujące statystyki i wyświetlające 

reklamy, 
to jej właściciel również ma obowiązek poinformowania użytkowników, że strona ko-
rzysta z cookies, oraz obowiązek wskazania sposobu, w jaki użytkownik może wyłą-
czyć mechanizm cookies w swojej przeglądarce.
 

Produkty podwójnego zastosowania 

Niektóre innowacyjne produkty start-upów, zwłaszcza oparte na oprogramowaniu, 
mogą być objęte szczególnym reżimem prawnym dla produktów podwójnego zasto-
sowania, czyli produktów zaprojektowanych do celów cywilnych, które mogą zostać 
wykorzystane także do celów wojskowych. Takich produktów dotyczą określone ogra-
niczenia w obrocie.

stanoWisko judyk atury

Należy pamiętać, że wytwarzanie i obrót wyrobami i technologią o przeznaczeniu czysto wojskowym 
lub policyjnym wymaga uzyskania koncesji. Nie dotyczy to jednak produktów, które nie były 
zaprojektowane w takim celu, na co zwrócił uwagę Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 
28 lutego 2013 r. (II GSK 1617/11), dotyczącym szyfrujących telefonów zaprojektowanych dla biznesu: 
„Koncesjonowaniem na mocy tej ustawy [o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie 
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią 
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym] objęta jest tylko ta działalność w zakresie wytwarzania 
i obrotu, która dotyczy wyrobów (technologii) specjalnie zaprojektowanych do celów wojskowych 

5.6
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lub policyjnych i z tego powodu uznanych za wyroby o przeznaczeniu wojskowym. Wyroby 
i technologie, które nie były projektowane dla celów wojskowych lub policyjnych, z samego 
założenia nie są wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym”.

Podstawowym ograniczeniem jest konieczność uzyskania zezwolenia na wywóz pro-
duktów podwójnego zastosowania, przy czym pojęcie to oznacza nie tylko wyprowa-
dzenie towaru z obszaru celnego Unii Europejskiej, lecz także przekazywanie oprogra-
mowania lub technologii poza UE za pośrednictwem mediów elektronicznych. Dlatego 
ograniczenia dotyczą również np. sprzedaży oprogramowania online. W Polsce zezwo-
lenia wydaje minister gospodarki.

cZ y W iesZ ,  że . . .

Zezwolenie jest wymagane nie tylko w przypadku wywozu produktów podwójnego zastosowania, 
ale co do zasady także w przypadku świadczenia pomocy technicznej (dotyczy to też m.in. udzielania 
instrukcji, szkolenia czy przekazywania wiedzy roboczej), świadczenia usług pośrednictwa oraz 
transferu wewnątrzunijnego niektórych produktów.

Ponadto obrót produktami podwójnego zastosowania wymaga prowadzenia ewidencji, 
a przywóz niektórych ich rodzajów także zgłoszenia Szefowi Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego.

Kiedy produkt jest produktem podwójnego zastosowania?
Co do zasady ograniczenia wywozowe dotyczą wyłącznie kategorii produktów okre-
ślonych w załączniku I unijnego rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009, takich jak 
elektronika, komputery czy produkty wykorzystywane w telekomunikacji i ochronie 
informacji.

prZ ykł ad

Spółka A z siedzibą w Polsce stworzyła wykorzystującą złożone rozwiązania kryptograficzne 
aplikację, umożliwiającą bezpieczną komunikację, którą zamierza sprzedawać na całym świecie. 
W zależności od kręgu odbiorców tego oprogramowania oraz oferowanych usług dodatkowych jej 
sprzedaż poza obszarem celnym UE może wymagać uzyskania zezwolenia.

 
Załącznik I do rozporządzenia jest bardzo rozbudowany i niekiedy ustalenie, czy wy-
wóz konkretnego produktu wymaga zezwolenia, może sprawiać nam duże problemy. 
W takiej sytuacji przedsiębiorca ma prawo zwrócić się do ministra gospodarki z wnio-
skiem o udzielenie wiążącego wyjaśnienia. Minister udziela odpowiedzi w terminie 3 
miesięcy od dnia złożenia wniosku, a w uzasadnionych przypadkach termin ten może 
być przedłużony do 6 miesięcy.
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W jaki sposób można uzyskać zezwolenie?
Na wywóz udziela się kilku rodzajów zezwoleń. Należą do nich:
 > zezwolenia indywidualne,
 > zezwolenia globalne,
 > krajowe zezwolenia generalne,
 > unijne zezwolenia generalne.

1.  Zezwolenia indywidualne oraz zezwolenia globalne są wydawane na 
wniosek konkretnego przedsiębiorcy przez ministra gospodarki. Składając wniosek, 
należy korzystać z urzędowego wzoru, który wymaga m.in. wskazania przeznaczenia 
wywożonych produktów oraz ich liczby. Zezwolenie indywidualne pozwala na wy-
wóz konkretnie określonych produktów przeznaczonych dla jednego użytkownika 
końcowego lub odbiorcy w innym państwie, natomiast zezwolenie globalne dotyczy 
określonych typów lub kategorii produktów przeznaczonych dla jednego lub więk-
szej liczby użytkowników końcowych lub odbiorców.

2.  Krajowe oraz unijne zezwolenia generalne dotyczą wywozu produktów 
podwójnego zastosowania do określonych krajów. Zezwolenia krajowe może wyda-
wać w drodze rozporządzenia minister gospodarki, który dotychczas nie skorzystał 
z tego uprawnienia. Zezwolenia unijne stanowią załączniki do rozporządzenia Rady 
(WE) nr 428/2009.

Z zezwolenia generalnego mogą korzystać podmioty w nim wskazane, jeżeli prze-
strzegają wskazanych w nim warunków. Dla przykładu, zezwolenie stanowiące załącznik 
IIa pozwala na wywóz prawie wszystkich rodzajów produktów podwójnego zastosowa-
nia m.in. do Australii, Japonii, Norwegii czy Stanów Zjednoczonych, pod warunkiem 
zawiadomienia odpowiednich organów krajowych o korzystaniu z zezwolenia.

Obowiązki sprawozdawcze
Oprócz uzyskania zezwolenia, przedsiębiorcy dokonujący obrotu produktami podwój-
nego zastosowania muszą także wypełniać szereg obowiązków sprawozdawczych. 
Warto pamiętać, że przepisy definiują obrót nie tylko jako wywóz, ale też transfer 
wewnątrzunijny, usługę pośrednictwa, pomoc techniczną, przywóz oraz tranzyt, co 
poszerza zakres tych obowiązków. Polegają one na:

 > prowadzeniu ewidencji obrotu (dopuszczalna jest forma elektroniczna),
 >  przekazywaniu ministrowi gospodarki corocznej informacji o obrocie doko-

nywanym w ramach zezwoleń generalnych,
 > 	przekazywaniu informacji o obrocie na wniosek tzw. organów opiniujących 

(niektórych ministrów i szefów służb wywiadowczych).
Ponadto przywóz lub transfer wewnątrzunijny na terytorium Polski niektórych produk-
tów podwójnego zastosowania, wykorzystywanych w telekomunikacji lub do ochrony in-
formacji, wymaga pisemnego zgłoszenia Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 
Dokonanie zgłoszenia może utrudniać wymóg określenia w nim użytkownika końcowego, 
zwłaszcza w przypadku produktów przeznaczonych do sprzedaży detalicznej.
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Prawo ochrony konkurencji  
w działalności start-upu
Start-up, prowadząc działalność gospodarczą, jak każdy przedsiębiorca objęty jest 
ograniczeniami wynikającymi z u.o.k.k. Należy zatem pamiętać, że: 

 > �Zakazane jest zawieranie z innymi przedsiębiorcami porozumień ograni-
czających konkurencję.

 > �O ile oczywiście dozwolony jest wzrost, a nawet osiągnięcie pozycji domi-
nującej na rynku czy nawet monopolistycznej, to nadużywanie siły rynkowej 
jest zakazane. 

 > �Niektóre transakcje, które może planować start-up (np. przejęcie innego 
przedsiębiorcy), mogą podlegać kontroli koncentracji przez Prezesa UOKiK. 

Zakaz porozumień ograniczających konkurencję
Co do zasady zakazane jest zawieranie porozumień, w tym głównie umów między 
przedsiębiorcami, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub 
naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku, polegające w szczególności na:

 > �Ustalaniu cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów lub usług 
(zmowy cenowe).

 > �Ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji lub zbytu oraz postępu technicz-
nego lub inwestycji (porozumienia kontyngentowe).

 > �Podziale rynków zbytu lub zakupu (porozumienia podziałowe).
 > �Stosowaniu w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub nie-

jednolitych warunków (porozumienia dyskryminacyjne).
 > �Uzależnianiu zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stro-

nę innego świadczenia, nie mającego związku z przedmiotem umowy (poro-
zumienia wiązane).

 > �Ograniczaniu dostępu do rynku lub eliminowaniu z rynku przedsiębior-
ców nie objętych porozumieniem (porozumienia ograniczające dostęp do 
rynku).

 > �Uzgadnianiu przez oferentów lub przez oferentów i zamawiającego warun-
ków ofert składanych w przetargu, w szczególności zakresu prac lub ceny 
(zmowy przetargowe, dodatkowo karane na podstawie kodeksu karnego). 

UWAGA! Możliwe są także inne porozumienia, niż wymienione powyżej. 

5.7
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Zmowa cenowa: 
 > Start-up ustala z konkurencyjną firmą, że nie będzie sprzedawał swojego produktu 

w cenie niższej niż 500 euro.
 > Zawierając umowy z dystrybutorami swojego produktu, start-up zobowiązuje ich do 

stosowania rabatów nie przekraczających 10% od ceny zakupu.

Porozumienie kontyngentowe: 
 > Szef start-upu uzgadnia z kolegą z uczelni, który prowadzi podobny projekt, że nie będą 

produkować więcej niż 500 szt. swoich produktów miesięcznie.
 > Działający już na rynku producent technologii, z którą będzie konkurować start-up, 

umawia się z właścicielem start-upu, że ten – w zamian za wynagrodzenie – poczeka 
z wprowadzeniem swojej technologii 12 miesięcy.

Porozumienie podziałowe:
 > Start-up porozumiewa się z konkurentem, że będzie sprzedawał swoje usługi w Polsce 

północnej, a konkurent w południowej.
 > Z innym przedsiębiorstwem start-up umawia się, że części do swoich produktów będą 

kupować wyłącznie od określonych odbiorców, nie kupując części produkowanych przez 
dostawcę drugiej strony. 

Porozumienie dyskryminacyjne: 
 > Start-up przyznaje jednemu ze swoich dystrybutorów wyraźnie lepsze warunki handlowe 

niż drugiemu, podczas gdy brakuje jakichkolwiek podstaw do takiego różnicowania.
 > Konkurenci uzgadniają, że jednemu ze swoich wspólnych dystrybutorów nie będą 

przyznawać rabatów.

Porozumienie wiązane:
 > Jedyne dwie firmy produkujące podobne, wysokospecjalistyczne oprogramowanie 

uzgadniają, że będą sprzedawać oprogramowanie wyłącznie razem z inną aplikacją, 
niekonieczną do korzystania z tego oprogramowania.

Porozumienie ograniczające dostęp do rynku:
 > Szefowie start-upu i jego konkurenta ustalają, że w celu eliminacji z rynku nie będą 

sprzedawać swoich produktów dystrybutorowi, który jednocześnie sprzedaje produkty 
trzeciego producenta, konkurencyjnego wobec stron.

Zmowa przetargowa: 
 > Szef start-upu, organizując w ramach grantu przetarg na prace badawczo-rozwojowe, 

uzgadnia z kolegą zakres zlecenia objętego przetargiem i cenę, jaką kolega zaoferuje za 
swoje prace.

 > Start-up, startując w przetargu, umawia się z inną firmą, że nie złoży oferty lepszej od 
konkurenta, w zamian za co konkurent skorzysta z usług start-upu jako podwykonawcy, 
a w następnym przetargu to start-up złoży najkorzystniejszą ofertę.

Porozumienie informacyjne: 
> Konkurenci wymieniają informacje o planowanych cenach za swoje usługi.
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W przypadku porozumień dyskryminacyjnych, wiązanych i ograniczających dostęp 
do rynku zakaz nie dotyczy małych przedsiębiorców (o pięcio- lub dziesięcioprocen-
towym udziale w rynku, zależnie od tego, czy strony porozumienia są, czy nie są kon-
kurentami). W pozostałym zakresie zakaz zawierania porozumień ograniczających 
konkurencję jest co do zasady bezwzględny. 

Jeżeli jednak porozumienie ograniczające konkurencję: 
 > Przyczynia się do polepszenia produkcji, dystrybucji towarów lub do postępu 

technicznego lub gospodarczego.
 > Zapewnia nabywcy lub użytkownikowi odpowiednią część wynikających 

z porozumień korzyści.
 > Nie nakłada na zainteresowanych przedsiębiorców ograniczeń, które nie są 

niezbędne do osiągnięcia tych celów.
 > Nie stwarza tym przedsiębiorcom możliwości wyeliminowania konkurencji 

na rynku. 
zakaz nie ma do niego zastosowania. Ocena spełnienia ww. kryteriów należy jednak 
wyłącznie do przedsiębiorcy. Może on także skorzystać z tzw. wyłączeń grupowych, 
przewidzianych w odpowiednich rozporządzeniach dotyczących porozumień: werty-
kalnych, o transferze technologii, dot. działalności badawczo rozwojowej, specjaliza-
cyjnych oraz w sektorze ubezpieczeniowym.

Porozumienia ograniczające konkurencję są z mocy prawa nieważne. Ponadto za ich 
zawarcie grozi kara w wysokości do 10% obrotów przedsiębiorstwa, które zakaz naruszyło.

Zakaz nadużywania pozycji dominującej
Pozycję dominująca ma przedsiębiorca, który mogąc działać w znacznym zakresie nie-
zależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów, może zapobiegać skutecz-
nej konkurencji na rynku. Zgodnie z u.o.k.k. zakłada się, że przedsiębiorca ma pozycję 
dominującą, jeżeli jego udział w rynku przekracza 40%. 

Posiadanie takiej pozycji jest, jak wspomnieliśmy, oczywiście dozwolone. 
Zakazane jest tylko jej nadużywanie poprzez m.in.: 

 > Narzucanie nieuczciwych cen, w tym cen nadmiernie wygórowanych albo 
rażąco niskich, odległych terminów płatności lub innych warunków zaku-
pu albo sprzedaży towarów.

 > Ograniczenie produkcji, zbytu lub postępu technicznego.
 > Stosowanie uciążliwych lub niejednolitych warunków umów w podobnych 

umowach z osobami trzecimi.
 > Uzależnianie zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stro-

nę świadczenia nie mającego związku z przedmiotem umowy.
 > Przeciwdziałanie ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania 

bądź rozwoju konkurencji.
 > Narzucanie uciążliwych warunków umów, przynoszących mu nieuzasad-

nione korzyści.
 > Podział rynku.
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Narzucanie nieuczciwych cen: 
 > Podwyżka ceny o 150% bez uzasadnienia ekonomicznego.
 > Obniżka ceny zakupu usług od podwykonawców poniżej średnich kosztów ich 

świadczenia.

Ograniczanie produkcji: 
 > Ograniczenie produkcji do 50 gotowych produktów miesięcznie.
 > Odmowa przez start-up dostawy jednego produktu kontrahentowi, który musi z niego 

skorzystać, aby wytworzyć produkt,, konkurujący z innym produktem start-upu.
 > Odmowa przez dominanta dostępu innych przedsiębiorców do informacji technicznych, 

umożliwiających ich urządzeniom współpracę z urządzeniem dominanta.

Dyskryminacja:
 > Nieuzasadnione różnicowanie kontrahentom opłat za dostęp do usług dominanta. 
 > Udzielanie upustów tylko arbitralnie wybranym kontrahentom.

Sprzedaż wiązana: 
 > Sprzedaż oprogramowania produkowanego przez start-up pod warunkiem wykupienia 

usług nie będących niezbędnymi do korzystania z tego oprogramowania.

Przeciwdziałanie kształtowaniu się konkurencji: 
 > Pobieranie przez start-up, który świadczy wyjątkową usługę i sprzedaje jednocześnie 

sprzęt niezbędny do korzystania z niej, dodatkowej opłaty od podmiotów chcących 
korzystać z tej usługi, używających sprzętu własnego lub nabytego od innego dostawcy.

 > Udostępnianie konkurentom na rynku usług dostępu do Internetu własnej infrastruktury 
w cenie uniemożliwiającej konkurentom rywalizowanie z nim ceną usług. 

Narzucanie uciążliwych warunków umów: 
 > Uzależnienie przez dominanta zawarcia umowy z kontrahentem od jego zgody na zapłatę 

za usługi dominanta z 40-dniowym wyprzedzeniem. 

Podział rynku: 
 > Wskazanie przez dominanta dystrybutorowi hurtowemu bez żadnego uzasadnienia 

terytorium, na którym może on dystrybuować produkty dominanta.
 > Dostarczanie wyłącznie określonego rodzaju produktów jednym, a tylko innego rodzaju 

innym odbiorcom.

 
Podobnie jak w przypadku porozumień ograniczających konkurencję, czynności bę-
dące nadużyciem pozycji dominującej są z mocy prawa nieważne, a naruszenie tego 
zakazu wiąże się z ryzykiem kary sięgającej do 10% obrotów przedsiębiorcy.

Kontrola koncentracji
Jak wspomnieliśmy na wstępie, działalność start-upu może być także związana z obo-
wiązkami dotyczącymi zgłaszania transakcji Prezesowi UOKiK w ramach uprzedniej 
kontroli koncentracji. 
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Zgłoszeniu podlegają: 
 > Przejęcie bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej 

przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców (czyli także 
wspólnej kontroli).

 > Utworzenie przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy (także po-
przez przejęcie wspólnej kontroli nad spółką zawiązaną wcześniej przez 
jedną ze stron w celu wspólnego przedsięwzięcia).

 > Nabycie przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (cało-
ści lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie 
w którymkolwiek z 2 lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekro-
czył na terytorium RP równowartość 10 000 000 euro.

Zgłosić transakcję Prezesowi UOKiK należy jednak tylko, gdy: 
 > Łączny światowy obrót uczestników transakcji w ostatnim roku 

obrotowym przekracza 1 000 000 000 euro lub
 > Łączny obrót uczestników transakcji w Polsce w ostatnim roku obrotowym 

przekroczył 50 000 000 euro.

Ponadto nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:
 > Jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie 

przekroczył w Polsce 10 000 000 euro w żadnym z ostatnich dwóch lat.
 > Jeżeli obrót żadnego z uczestników transakcji przejęcia, połączenia lub za-

wiązania wspólnego przedsiębiorcy nie przekroczył w ostatnich dwóch la-
tach w Polsce 10 000 000 euro.

 > Polegającej na przejęciu kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami na-
leżącymi do jednej grupy kapitałowej oraz jednocześnie nabyciu części mie-
nia przedsiębiorcy z tej grupy kapitałowej - jeżeli łączny obrót całego targetu 
w Polsce nie przekroczył w ostatnich dwóch latach 10 000 000 euro. 

 
prZ ykł ady

Zgłoszeniu podlega transakcja polegająca na przejęciu kontroli nad przedsiębiorcą przez nabycie 
51% udziałów w nim, gdy nabywca osiągnął w Polsce w roku poprzedzającym zgłoszenie obrót 
w wysokości 47 mln euro, a nabywany przedsiębiorca wraz ze spółkami zależnymi 11 mln euro.
Zgłoszeniu nie podlega transakcja, w której nabywca, który miał w roku poprzedzającym 8 mln 
euro obrotu na świecie nabywa 60% udziałów w spółce, która uzyskała 983 mln obrotu, ale mimo 
to, zgodnie z umową wspólników i umową spółki, nie będzie miał żadnego wpływu na nabywaną 
spółkę i zarządzanie nią.
Zgłoszeniu podlega nabycie przez jednego przedsiębiorcę 50% udziałów w spółce zawiązanej 
wcześniej przez drugą stronę w celu prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia. 
Ta sama transakcja nie podlega zgłoszeniu, jeżeli żadna ze stron nie przekroczyła 10 mln euro 
obrotu w Polsce w roku poprzedzającym zgłoszenie. 
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Pozostałe wyłączenia obowiązku zgłoszenia dotyczą czasowego nabycia lub objęcia 
przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży (pod pewnymi 
warunkami), czasowego nabycia lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów 
w celu zabezpieczenia wierzytelności (pod warunkami), nabycia w toku postępowania 
upadłościowego, chyba że nabywca jest konkurentem targetu. Oczywiście obowiązek 
zgłoszenia nie dotyczy też transakcji między przedsiębiorcami należącymi do jednej 
grupy kapitałowej.

Zgłoszenie związane jest z opłatą w wysokości 5 000 zł (oraz kosztami związa-
nymi z przygotowaniem wniosku). Ustawowy termin wydania zgody przez Prezesa 
UOKiK to jeden miesiąc, a w sprawach skomplikowanych dodatkowe cztery miesiące. 

Dokonanie transakcji podlegającej zgłoszeniu bez jego złożenia lub bez zgo-
dy Prezesa UOKiK wiąże się z ryzykiem nałożenia kary w wysokości do 10% obrotu 
przedsiębiorcy, na którym ciążył taki obowiązek. Ponadto Prezes UOKiK może prze-
analizować taką niezgłoszoną transakcję i nakazać np. podział połączonego przedsię-
biorcy, zbycie całości lub części jego majątku, zbycie udziałów lub akcji zapewniających 
kontrolę lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę.



6. Zatrudnienie
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Formy zatrudnienia

W obecnie istniejącej gospodarce rynkowej czynnik ludzki jest nadal jednym z istot-
nych elementów prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem, podejmując decyzję 
o rozpoczęciu działalności gospodarczej, musimy rozważyć sposób ukształtowania 
relacji pomiędzy zatrudnionym personelem a przedsiębiorcą jako podmiotem zatrud-
niającym. Decyzję tę powinniśmy podjąć po udzieleniu odpowiedzi m.in. na następu-
jące pytania:

a) Jaki model współpracy z naszym personelem chcemy przyjąć, tj. (i) czy istotny jest 
dla nas efekt końcowy zleconej pracy i nie ma dla nas znaczenia, gdzie i w jakim 
czasie zlecona praca będzie realizowana, a personelowi zostaje pozostawiona swo-
boda w realizacji takiej pracy, (ii) czy też istotne jest dla nas posiadanie stałej kon-
troli nad przebiegiem pracy personelu, dostępu do wyników ich pracy na każdym 
jej etapie, a także możliwość wyznaczenia czasu i miejsca, w którym zlecona praca 
ma być realizowana?

b) Jakie elementy naszej działalności i w jaki sposób chcemy chronić?

Jaki model współpracy z personelem?
Przepisy prawa pozwalają na ukształtowanie relacji z personelem co do zasady w ra-
mach stosunku cywilnoprawnego np. na podstawie umowy zlecenia, umowy o świad-
czenie usług, umowy o dzieło, w tym także z osobą prowadzącą indywidualną dzia-
łalność gospodarczą, albo w ramach stosunku pracy (przede wszystkim na podstawie 
umowy o pracę).

Zatrudnienie pracownicze, czyli w ramach stosunku pracy, jest ściśle określone 
przepisami prawa, w szczególności Kodeksu pracy (dalej k.p.). Oznacza ono zobowią-
zanie się pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy 
i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, 
po stronie pracodawcy zaś zobowiązanie do zatrudniania pracownika za wynagro-
dzeniem. Dodatkowo, według ukształtowanego poglądu doktryny i orzecznictwa, do 
cech stosunku pracy należą również m.in. obowiązek osobistego świadczenia pracy, 
dobrowolność zobowiązania (tj. nie działanie na rozkaz), obciążenie podmiotu zatrud-
niającego ryzykiem prowadzenia zakładu pracy i dyspozycyjność pracownika. Należy 
pamiętać, że zatrudnienie w tych warunkach jest zatrudnieniem w ramach stosunku 
pracy bez względu na nazwę zawartej umowy. 

Zatrudnienie cywilnoprawne natomiast, za wyjątkiem nielicznych przepisów do-
tyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, nie podlega reżimowi k.p., podlega nato-
miast przede wszystkim przepisom k.c. Wiąże się ono ze znacznym stopniem swobo-
dy stron w ustaleniu zasad współpracy. Przyjmujący zlecone prace ma swobodę w ich 
wykonywaniu, także co do czasu i miejsca wykonywania, jak również może podzle-
cać prace przyjęte do wykonania innym osobom (co do zasady będzie to wymagało 
uprzedniego ustalenia z podmiotem zlecającym dane prace). Należy przy tym pamię-
tać, że ustalenie pomiędzy stronami, że praca będzie wykonywana w domu za pośred-
nictwem sprzętu informatycznego, nie oznacza ww. swobody co do czasu i miejsca 

6.1
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– tak wykonywana praca może być bowiem realizowana w ramach zatrudnienia pra-
cowniczego jako tzw. telepraca.

Zatrudnienie cywilnoprawne oznacza ponadto mniejsze obciążenia dla podmio-
tu zatrudniającego niż w przypadku zatrudnienia pracowniczego, ale zarazem niższy 
poziom ochrony dla zatrudnianych osób. W przypadku bowiem zatrudnienia cywil-
noprawnego co do zasady nie przysługują m.in. płatny urlop wypoczynkowy, urlopy 
związane z rodzicielstwem, nie przysługują także świadczenia typowo związane z roz-
wiązaniem umowy o pracę (np. odprawa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypo-
czynkowy, dni wolne na poszukiwanie pracy). Ponadto łatwiej jest rozwiązać umowę 
cywilnoprawną niż umowę o pracę. 

Kwestie te mogą mieć istotny wpływ na wybór rodzaj umowy, którą będziemy za-
wierać z personelem. Dokonując takiego wyboru należy pamiętać, że nie jest dopusz-
czalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków 
wykonywania pracy zastrzeżonych dla stosunku pracy. Takie działanie stanowi wy-
kroczenie przeciwko prawom pracownika i jest zagrożone karą grzywny od 1 000 zł do 
30 000 zł. Ponadto wiąże się z ryzykiem wystąpienia przez osobę zatrudnioną w takich 
warunkach do sądu pracy z roszczeniem o ustalenie istnienia stosunku pracy pomię-
dzy nią a zatrudniającym ją podmiotem. Pozytywne dla pracownika rozstrzygnięcie 
oznacza, że będzie on uprawniony do wszelkich świadczeń należnych pracownikom, 
w tym za lata poprzednie do czasu ich przedawnienia (co do zasady roszczenia pra-
cownicze przedawniają się po upływie 3 lat od dnia ich wymagalności).  

Podsumowując, zatrudnienie w ramach stosunku pracy będzie właściwe w sy-
tuacji, gdy naszym zamiarem jest sprawowanie kontroli na procesem wykonywania 
pracy, zapewnienie sobie możliwości wydawania pracownikowi poleceń dotyczących 
wykonywanych zadań, a także gdy chcemy decydować o miejscu i czasie wykonywania 
pracy. Natomiast w przypadku, gdy interesuje nas przede wszystkim rezultat pracy, 
natomiast drugorzędne znaczenie ma gdzie i kiedy praca ta została wykonania, można 
rozważyć zatrudnienie cywilnoprawne. Należy przy tym jednak pamiętać, że stosunek 
cywilnoprawny może ulec przekształceniu w stosunek pracy, jeżeli strony zaczną go 
wykonywać w sposób charakterystyczny dla zatrudnienia pracowniczego.

Jak chronić interesy?
Z perspektywy praktycznie każdego podmiotu zatrudniającego personel istotne jest 
zabezpieczenie informacji poufnych przed ich nieupoważnionym ujawnieniem. W za-
leżności jednak od rodzaju prowadzonej działalności, a także stanowiska zajmowanego 
przez zatrudnionego lub świadczonych przez niego usług, warto także rozważyć za-
bezpieczenie się przed podejmowaniem przez taką osobę działalności konkurencyj-
nej. Dotyczy to zarówno okresu obowiązywania umowy, jak i też po jej rozwiązaniu. 
Istotne jest także zabezpieczenie, że prawa do własności intelektualnej stworzonej 
przez taką osobę zostaną przeniesione na przedsiębiorcę, zwłaszcza w ramach zatrud-
nienia cywilnoprawnego.

Zabezpieczenia tego rodzaju mogą zostać wprowadzone w treści umowy o pracę 
lub umowy cywilnoprawnej, którą przedsiębiorca zawiera z zatrudnianą osobą.

pouFność
Zgodnie z przepisami prawa osoba, która świadczyła pracę na podstawie stosunku 
pracy lub innego stosunku prawnego (cywilnoprawnego), ma obowiązek zachować 
poufność co do informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zatrudniające-
go ją przedsiębiorcy. Obowiązek zachowania poufności trwa w trakcie zatrudnienia, 
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a także przez okres 3 lat po jego ustaniu – chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał 
stan tajemnicy.

Niezależnie od tego, że naruszenie obowiązku poufności może zostać uznane 
za czyn nieuczciwej konkurencji i potencjalnie skutkować odpowiedzialnością kar-
ną, w celu przeciwdziałania naruszeniu obowiązku zachowania poufności można tak-
że rozważyć zastosowanie kar umownych, z zastrzeżeniem prawa dochodzenia od-
szkodowania przewyższającego wysokość uzgodnionych kar. Przepisy nie określają 
maksymalnej wysokości kary umownej, wskazują jedynie, że nie może być ona rażąco 
wygórowana. Zastrzeżenie kar umownych ułatwi dochodzenie naprawienia szkody, 
w postępowaniu nie będzie bowiem konieczne wykazywanie poniesionej szkody.

Pamiętać należy, że w razie zatrudnienia pracowniczego nie jest dopuszczalne 
zastrzeganie kar umownych za naruszenia w trakcie zatrudnienia. Takich ograniczeń 
nie ma w przypadku zatrudnienia cywilnoprawnego.

ZakaZ konkurencji 
Zakaz konkurencji w trakcie zatrudnienia lub po jego ustaniu, niezależnie od tego, 
czy jest to zatrudnienie pracownicze, czy cywilnoprawne, może zostać ustanowio-
ny poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów do umowy, przy czym może to być 
umowa, na której podstawie świadczona jest praca albo usługi, bądź odrębna umowa. 

Umowa o zakazie konkurencji powinna określać, jaka działalność jest działal-
nością konkurencyjną wobec podmiotu zatrudniającego, może także określać zakres 
terytorialny obowiązywania zakazu konkurencji. W przypadku zakazu konkurencji 
po ustaniu zatrudnienia musi także określać okres obowiązywania zakazu – w przy-
padku braku takiego określenia umowa o zakazie konkurencji w tym zakresie będzie 
nieważna. Może także zastrzegać prawo przedsiębiorcy do wcześniejszego odstąpienia 
od umowy o zakazie konkurencji lub jej rozwiązania – jeżeli prawo takie nie zostanie 
zastrzeżone, do wcześniejszego rozwiązania umowy konieczna będzie zgoda pracow-
nika/osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

Co do zasady za zakaz konkurencji w trakcie zatrudnienia nie przysługuje dodat-
kowe wynagrodzenie lub odszkodowanie. Inaczej wygląda jednak kwestia odpłatności 
za zakaz konkurencji po ustaniu zatrudniania. 

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia pracowniczego jest umową 
odpłatną – pracownikowi przysługuje odszkodowanie, które nie może być niższe niż 
25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy 
przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. Wysokość 
odszkodowania za zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia powinna zostać okre-
ślona w umowie o zakazie konkurencji – w przypadku braku określenia wysokości 
odszkodowania w umowie, pracownikowi przysługiwać będzie odszkodowanie w mi-
nimalnej wysokości, tj. 25% wynagrodzenia.

Przepisy prawa nie regulują natomiast wprost odpłatności zakazu konkurencji po 
ustaniu zatrudnienia cywilnoprawnego. Z bardzo ograniczonego orzecznictwa sądów 
powszechnych dotyczącego tej kwestii wynika jednak, że uzgodnienie nieodpłatnego 
zakazu konkurencji po rozwiązaniu umowy cywilnoprawnej może – stosownie do oko-
liczności – być niezgodne z zasadami współżycia społecznego i jako takie nieważne. 
Ryzyko kwestionowania nieodpłatnego zakazu konkurencji dotyczy przede wszystkich 
uzgodnień pomiędzy stronami, z których jedna nie była przedsiębiorcą. Wysokość 
odszkodowania za zakaz konkurencji po rozwiązaniu umowy cywilnoprawnej nie jest 
określona przez przepisy prawa. W praktyce jego wysokość na poziomie co najmniej 
25% wynagrodzenia, otrzymanego przez zatrudnionego przed ustaniem zatrudnienia 
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przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji, nie powin-
na być kwestionowana. 

Podobnie jak w przypadku poufności istnieje możliwość zastrzeżenia kar umow-
nych w razie naruszenia zakazu konkurencji, przy czym nie są one dozwolone w trak-
cie zatrudnienia pracowniczego.

Własność intelektualna
Kwestie związane z własnością intelektualną zostały szczegółowo omówione w roz-
dziale 4.

O czym jeszcze należy pamiętać, zatrudniając pracowników?
Ustawodawca nałożył na pracodawców szereg obowiązków związanych z zatrudnia-
niem pracowników. Część z tych obowiązków musi zostać spełniona jeszcze przed 
dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy, część w trakcie zatrudnienia, nie-
które pojawiają się dopiero wraz z osiągnięciem określonej liczby zatrudnionych pra-
cowników. Wśród podstawowych obowiązków, związanych z zatrudnianiem pracow-
nika, wskazać należy przede wszystkim:

 > Obowiązek zawarcia z pracownikiem umowy o pracę na piśmie; jeżeli 
umowa o pracę została zawarta bez zachowania formy pisemnej, pracodaw-
ca powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika po-
twierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia stron co do umowy, rodzaju 
umowy i jej warunków.

 > Obowiązek przekazania pracownikowi pisemnej informacji w ciągu 7 dni 
od dnia zawarcia umowy o pracę o obowiązującej pracownika dobowej 
i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłat wynagrodzenia za 
pracę, wymiarze urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi, 
obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pra-
cę, układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty; w przypad-
ku gdy pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – także 
o: porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia, przy-
jętym sposobie przybycia do i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania 
nieobecności.

 > �Obowiązek zgłoszenia pracowników do ZUS w terminie 7 dni od dnia roz-
poczęcia zatrudnienia.

 > �Obowiązek skierowania pracownika na badania profilaktyczne i pokrycia 
kosztu tych badań oraz związany z tym zakaz dopuszczenia pracownika do 
pracy bez ważnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do 
wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku; co do zasady pracodawca 
powinien zawrzeć umowę z placówką medyczną świadczącą usługi w za-
kresie medycyny pracy.

 > �Obowiązek przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz pokrycia kosztów szkolenia i związany z tym zakaz dopuszcze-
nia pracownika do pracy przed odbyciem takich szkoleń. 
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ESOP 

Polska rozwija się w bardzo szybkim tempie i nie sposób nie zwrócić uwagi na dyna-
micznie zmieniające się realia na rynku pracy. Pracodawcy coraz częściej poszuku-
ją nowych rozwiązań nie tylko w zakresie marketingu czy rozwoju technologiczne-
go swojej firmy, ale także sposobów na efektywną i trwałą motywację pracowników. 
Jednym ze sposobów zwiększenia zaangażowania pracowników jest Employee Stock 
Ownership Plan, który, rozumiany jako rozbudowany system motywacyjny, zyskuje 
w Polsce coraz większą popularność. 

Employee Stock Ownership Plan, popularnie zwany ESOP-em, powstał w la-
tach 50. w USA i na stałe zakorzenił się w amerykańskim systemie gospodarczym. 
Pracownik, który otrzymał możliwość nabycia chociażby niewielkiej części 
przedsiębiorstwa, był o wiele bardziej zmotywowany i wydajny w pracy niż pracow-
nik, który otrzymywał premię pieniężną. W USA struktura ESOP-u może być niezwy-
kle złożona, a do jej stworzenia wykorzystuje się szereg instrumentów prawnych do-
stępnych tylko w prawie amerykańskim. Przede wszystkim pracownicy nie posiadają 
bezpośrednio udziałów w danej firmie. Udziały dystrybuuje się natomiast za pomocą 
trustów, które są konstrukcją typową dla gospodarczego prawa amerykańskiego i nie 
mają swojego odpowiednika na gruncie polskim. 

cZ y W iesZ ,  że . . .

Akcjonariat pracowniczy występuje powszechnie w większości rozwiniętych gospodarek 
świata. W USA działa obecnie około 11,5 tys. spółek, które zatrudniają 13,7 mln pracowników 
(tj. ok. 10% siły roboczej sektora prywatnego), ale liderem tego typu rozwiązań jest 
Francja, w której jeden na siedmiu pracowników jest jednocześnie akcjonariuszem. 

Należy podkreślić, że w Polsce brakuje przepisów, które chociażby w najmniejszym 
stopniu wpisywałyby się w strukturę klasycznych ESOP-ów, niemniej jednak polskiej 
praktyce znane są różne rodzaje opcji menadżerskich i programów dla kluczowych 
pracowników. Poniżej przedstawiamy rozwiązania, które mogłyby zostać uznane za 
polski odpowiednik amerykańskich ESOP-ów. 

opcje na akcje
W polskim systemie prawnym bardzo popularnym instrumentem motywacyjnym pra-
cowników są opcje na akcje. Najczęściej sięgają po niego spółki notowane na GPW 
i duże przedsiębiorstwa. Opcje na akcje są instrumentami finansowymi, które mają 
formę kontraktu. Oznacza to, że w przeciwieństwie do papierów wartościowych czy 
innych instrumentów finansowych nie ma w tym przypadku emitenta, a ilość opcji 
nie jest niczym ograniczona. Problematyka opcji na akcje została szeroko omówiona 
w doktrynie i ma też swoje miejsce pośród przepisów k.s.h. 

6.2
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opcje na udZiały
Nieco bardziej złożonym instrumentem są opcje na udziały. Jest to instrument, który 
nie posiada swojej podstawy w przepisach ustawowych. W przeciwieństwie do opcji na 
akcje, które mają zastosowanie w przypadku spółek akcyjnych, opcje na udziały mają 
zastosowanie do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Potrzeba stworzenia nowego instrumentu, który mógłby być odpowiednikiem 
amerykańskiego ESOP-u, a który byłby odpowiedni dla małych przedsiębiorstw w for-
mie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (najczęstsza forma prawna start-upów), 
doprowadziła do utworzenia koncepcji opcji na udziały. 

W prawie polskim brakuje regulacji, które przyznawałyby pracownikom szczegól-
ne uprawnienia albo przewidywały szczególne procedury nabywania udziałów w ka-
pitale zakładowym pracodawcy. W związku z powyższym pracownicy mogą nabywać 
udziały w kapitale zakładowym na takich samych zasadach jak inne podmioty, a przed-
siębiorcy mogą w swojej firmie ustalać dowolne zasady nabywania udziałów przez 
pracowników. Opisana sytuacja sytuuje ESOP niemal w całości w obszarze swobody 
umów. Oznacza to, że możemy prawie całkowicie dowolnie ustalić zasady, na jakich 
pracownicy będą otrzymywali udziały (i opcje na udziały).

Poniżej opisujemy najważniejsze dokumenty, jakie powinny się znaleźć w dobrze 
przygotowanym ESOP-ie. 

regulamin
Regulamin programu motywacyjnego to podstawa ESOP-u. W nim zostają zapisane 
wszystkie najważniejsze prawa i obowiązki pracowników. Stanowi on też podstawę do 
umów uczestnictwa w programie motywacyjnym. Aby najpełniej oddać doniosłość 
i istotę regulaminu, warto przyjrzeć się bliżej jego poszczególnym elementom (częściom). 

Zadania programu esop
Pierwszym zagadnieniem, jakie powinno być poruszone we wstępie regulaminu, jest 
opis jego zadań i celów. W tym miejscu pracodawca (spółka) ma możliwość wskazać, 
jaki chce osiągnąć efekt poprzez wprowadzenie programu. Ta część nie zawiera co 
prawda uregulowań mających krytyczne znaczenie dla programu, ale może mieć do-
niosłe znaczenie w kontekście wykładni oświadczeń woli zawartych w regulaminie. 
Innymi słowy, wstęp opisujący cele programu może mieć istotne znaczenie dla tego, 
jakie konkretne postanowienia będą interpretowane w razie wątpliwości.  

deFinicje
Definicje zawarte w regulaminie powinny być sporządzone z jak największą staran-
nością, aby zminimalizować do zera wątpliwości, jakie mogą się pojawić w trakcie 
realizacji programu. Do podstawowych definicji, jakie powinny być zawarte, należy 
definicja uczestnika programu, definicja samego programu, określenie spółki wpro-
wadzającej ESOP itp.

cele strategicZne spółki
Regulaminy programów motywacyjnych bardzo często zawierają oddzielny punkt 
wskazujący na konkretny cel strategiczny spółki. Osiągnięcie celu strategicznego jest 
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w takiej sytuacji warunkiem nabycia opcji wynikających z regulaminu. Sformułowanie 
wspólnego celu strategicznego ułatwia uniknięcie zachowań służących partykular-
nym interesom kluczowych pracowników i daje większe szanse na osiągnięcie syner-
gii organizacyjnej. 

ucZestnicy
Uczestnicy ESOP-u nie muszą być wymienieni w treści regulaminu. W małych przed-
siębiorstwach, gdzie nierzadko wszyscy pracownicy są objęci programem, brak szcze-
gółowego wskazania podmiotów uczestniczących w programie nie stanowi kwestii 
problemowej. Inaczej może być w przypadku rozbudowanego przedsiębiorstwa, gdy 
wskazanie na pewnym etapie osób wyłącznie uprawnionych może być niewskazane 
ze względu na wewnętrzną politykę spółki. W takich sytuacjach uprawnieni do opcji 
wskazywani są dopiero w uchwale organu wprowadzającego ESOP. 

sFinansoWanie programu
Najbardziej popularnym sposobem sfinansowania ESOP-u jest podwyższenie kapitału 
zakładowego. Kapitał zakładowy przeważnie jest podwyższany po zakończeniu pro-
gramu, gdy zostanie podjęta uchwała o przydziale opcji na udziały. Następnie każdy 
z uczestników składa oświadczenie dotyczące chęci objęcia bądź nieobjęcia udziałów 
wynikających z przyznanych opcji, a po uzyskaniu takiego oświadczenia odpowiedni 
organ spółki podnosi kapitał zakładowy o kwotę odpowiadającą ilości udziałów, na 
które zgłoszono chęć nabycia. Liczba przyznanych udziałów nie jest w żaden sposób li-
mitowana, należy jednak pamiętać, że podniesienie kapitału zakładowego i przyznanie 
nowych udziałów pracownikom powoduje proporcjonalne „rozwodnienie” udziałów 
dotychczasowych wspólników. 

okres trWania esop-u oraZ okres prZyZnania udZiałóW
Kolejnym niezbędnym elementem jest określenie czasu, w jakim muszą zostać zre-
alizowane cele strategiczne i indywidualne. Średni czas trwania ESOP-u wynosi od 
3 do 5 lat. 

Do powyższego okresu dodać jeszcze należy okres przyznania udziałów, czyli ter-
min, w jakim uczestnicy programu motywacyjnego mają możliwość złożenia oświad-
czenia o objęciu udziałów. Zwykle okres taki nie wynosi więcej niż 2 do 3 miesięcy.

umoWa ucZestnictWa
W regulaminie znajduje się jedynie zobowiązanie do zawarcia umowy w zakresie 
uczestnictwa w programie, natomiast szczegółowy opis wzajemnych praw i obowiąz-
ków spółki i pracownika pozostaje przedmiotem regulacji wynikających z samej umo-
wy, która jest odrębnym dokumentem. 

nabycie udZiałóW
W zakresie nabycia udziałów najważniejsze jest określenie kwoty, za jaką uczestnicy 
programu będą nabywać 1 udział. Czasem kwota ta wskazywana jest „widełkowo”, 
a ostateczna decyzja w kwestii ceny nabycia udziału pozostawiana jest do późniejszej 
decyzji wskazanego organu (zarządu bądź zgromadzenia wspólników).
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utrata praWa do ucZestnictWa W programie
Jednym z ważniejszych punktów regulaminu jest opisanie sytuacji, w jakich prawa wy-
nikające z ESOP-u nie będą przysługiwać danej osobie. Wachlarz możliwości jest bar-
dzo szeroki i nie ma w tej kwestii ograniczeń. Do najważniejszych postanowień można 
zaliczyć przypadki, gdy uczestnik rozwiąże stosunek pracy, rażąco działa na szkodę 
spółki, jak również gdy nastąpi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych itp.

ZakaZ ZbyWania
Podmioty wprowadzające ESOP często obwarowują nabyte udziały dodatkowymi (nie 
wynikającymi z przepisów prawa) ograniczeniami. Jednym z takich ograniczeń może 
być zakaz zbywania udziałów (najczęściej ograniczony czasowo). Dzięki tego rodzaju 
regulacji umownej spółka wprowadzająca ESOP uzyskuje pewność, że nabyte przez 
pracowników udziały nie zostaną sprzedane bezpośrednio po ich nabyciu. Obok (lub 
zamiast) zakazu zbywania może występować również prawo pierwszeństwa na rzecz 
dotychczasowych wspólników. Uprawnienie to daje dotychczasowym wspólnikom 
możliwość zakupu od udziałów pracowniczych na warunkach, na jakich pracownicy 
chcieli je sprzedać osobom trzecim. W praktyce odbywa się to w ten sposób, że pra-
cownicy, chcący zbyć udziały, muszą przedstawić ofertę zbycia udziałów dotychczaso-
wym wspólnikom i dopiero gdy wspólnicy z niej nie skorzystają, udziały mogą zostać 
sprzedane (wyłącznie na tych samych warunkach) osobie trzeciej. 

Dodatkowo udziały pracownicze mogą być obciążane innymi ograniczeniami, 
charakterystycznymi dla umów inwestycyjnych. Dobrym przykładem jest tutaj prawo 
przyciągania. Na podstawie tego uprawnienia udziałowcy uprzywilejowani (najczę-
ściej founderzy) mogą zmusić pozostałych udziałowców do przyłączenia się, na ta-
kich samych zasadach do planowanej transakcji zbycia udziałów (więcej na ten temat 
w rozdziale 3.1.). 

umoWa ucZestnictWa
Umowa uczestnictwa jest oddzielnym dokumentem, zawieranym przez spółkę 
z uczestnikiem programu. To właśnie w umowie są określone cele indywidualne, któ-
re spełnić powinien uczestnik programu, aby uzyskać możliwość objęcia udziałów. 
W umowie określa się też oczywiście ilość udziałów jaka może zostać mu przyznana.
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Zatrudnienie cudzoziemca 

W Polsce najłatwiej zatrudnić cudzoziemca, jeśli ten pochodzi z jednego z krajów Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (np. Norwegii), a także Szwajcarii. 
Państwa unijne bowiem gwarantują swoim członkom swobodny przepływ pracowników. 
Tak, jak Polak ma prawo podjąć pracę w każdym z unijnych państw, tak obywatele każde-
go z unijnych państw mają prawo pracować w Polsce. Przy czym istotne jest to, że każdy 
pracownik z UE musi mieć równe warunki zatrudnienia, w tym warunki płacowe.

Każdy obywatel UE może poszukiwać pracy w innym państwie członkowskim. 
Pomaga w tym znacznie system Eures, który jest bazą ofert unijnych pracodawców. 
Zatrudnienie pracownika-obywatela UE (a także EOG i Szwajcarii) nie wymaga nawet 
starań o zezwolenie na pracę. 

Sytuacja z punktu widzenia pracodawcy komplikuje się, gdy potencjalny pracownik 
jest obywatelem państwa, które nie należy do UE (lub EOG). Warunkiem zatrudnie-
nia takiej osoby jest uzyskanie zezwolenia na pracę, a także legalny pobyt cudzoziemca 
w naszym kraju. O zezwolenie trzeba wystąpić do wojewody właściwego ze względu na 
miejsce działania firmy. Może to zrobić sam cudzoziemiec, jeśli legalnie przebywa już 
w naszym kraju.

Procedura jest dość skomplikowana. Bez względu na to, czy pracownik spoza 
UE będzie pracował na umowę o pracę, czy też wykonywał zlecenia, musi uzyskać 
zezwolenie na pracę. Żeby je otrzymać pracodawca musi zgłosić do odpowiedniego 
Państwowego Urzędu Pracy chęć zatrudnienia pracownika na określonym stanowi-
sku. Urząd będzie poszukiwał na to miejsce lokalnego kandydata (zwykle też umiesz-
cza ofertę pracy w Eures, przez co teoretycznie może się po ofertę zgłosić pracownik 
z UE). Dopiero gdy nie znajdzie nikogo chętnego do pracy, otwiera się dla pracodawcy 
droga do ściągnięcia do firmy cudzoziemca. 

Odpowiedni kandydat otrzymuje od pracodawcy tzw. przyrzeczenie zatrudnienia, 
które umożliwia mu staranie się o polską wizę. Dopiero z wizą cudzoziemiec będzie 
mógł otrzymać zezwolenie na pracę.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa wniosek 
o wydanie lub przedłużenie zezwolenia na pracę po dokonaniu jednorazowej wpłaty 
w wysokości:

 > �50 zł - w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzo-
ziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na okres nieprzekracza-
jący 3 miesięcy,

 > �100 zł - w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzo-
ziemcowi zamierza powierzyć cudzoziemcowi wykonywanie pracy na okres 
dłuższy niż 3 miesiące,

 > �200 zł - w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzo-
ziemcowi zamierza delegować do Polski cudzoziemca w celu realizacji usługi 
eksportowej.

W przypadku wniosków o przedłużenie zezwolenia na pracę dokonuje się wpłat w wy-
sokości połowy kwot wskazanych powyżej.

Kwestię terminu wydawania decyzji reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. 
zm.), dalej k.p.a. Zgodnie z art. 35 k.p.a. sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. 

6.3
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W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, załatwienie sprawy 
następuje nie później niż w ciągu miesiąca.

Zezwolenia na prace wydawane są na czas określony nie dłuższy niż 3 lata (zazwy-
czaj na okres 2 lat).

Pewne ułatwienia, względem wyżej wymienionych reguł, dotyczą mieszkańców 
sześciu krajów – Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Rosji, Armenii i Ukrainy. W wypadku 
pracowników z tych państw, po spełnieniu formalności, zezwolenie na pracę nie jest 
już wymagane. Wystarczy, że pracodawca, chcący zatrudnić osobę pochodzącą z jed-
nego z tych krajów, złoży w odpowiednim Powiatowym Urzędzie Pracy oświadczenie 
o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

cZ y W iesZ ,  że . . .

Obywatele Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji 
Rosyjskiej i Ukrainy mogą pracować w Polsce bez zezwolenia przez 6 miesięcy w ciągu 12 
następujących po sobie miesięcy.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że oświadczenie musi wpłynąć do urzędu, zanim obco-
krajowiec rozpocznie pracę. Sama umowa o pracę musi być zawarta pisemnie, w prze-
ciwnym razie pracodawca może narazić się na zarzut zatrudniania obcokrajowców 
w sposób nielegalny. W oświadczeniu pracodawca określa miejsce wykonywania pracy 
oraz zawód, w jakim cudzoziemiec będzie pracował. Wskazuje również wynagrodzenie, 
które zamierza przekazywać pracownikowi. 

Ważne jest również określenie, od kiedy i do kiedy cudzoziemiec będzie świad-
czył pracę. To istotne również dla pracowników, bowiem obywatele Białorusi, Mołdawii 
Gruzji, Rosji, Armenii i Ukrainy mogą pracować w Polsce przez pół roku w ciągu kolej-
nych 12 miesięcy. Nie ma przy tym znaczenia, u ilu pracodawców będą wykonywać swo-
je obowiązki przez te pół roku. Jeśli po upływie 6 miesięcy ciągłej pracy pracodawca bę-
dzie chciał nadal zatrudniać obywatela któregoś z wyżej wymienionych państw, będzie 
musiał wystąpić o zezwolenie na ich zatrudnienie (choć bez konieczności spełnienia wy-
mogu uprzedniego poszukiwania pracowników w lokalnym środowisku bezrobotnych).

cZ y W iesZ ,  że . . .

Bez zezwolenia pracować mogą w Polsce również m.in.:
 > prowadzący szkolenia,
 > wygłaszający okazjonalne wykłady, referaty lub prezentacje,
 > studenci studiów dziennych w okresie lipiec – wrzesień,
 > studenci skierowani do odbycia praktyk zawodowych.

 

O zezwolenie na pracę nie muszą się również starać posiadacze Karty Polaka, cudzoziemcy 
z nadanym statusem uchodźcy lub będący na tzw. pobycie tolerowanym, a także studenci 
i doktoranci studiujący w Polsce. Zezwolenia na pracę nie potrzebują również członkowie 
najbliższej rodziny obywateli państw wchodzących w skład Unii Europejskiej (i EOG).
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roZWiąZyWanie sporóW
Przedsiębiorca nie jest w stanie uniknąć prowadzenia sporów. Konflikty są nieod-
łącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Mogą wynikać z tego, że 
proces komunikowania się pomiędzy ludźmi, a więc i proces zawierania umów, jest 
procesem niedoskonałym i zawodnym. Strony mogą odmiennie rozumieć, i najczęściej 
rzeczywiście odmiennie rozumieją, treść zawieranych ze sobą kontraktów.

Poza tym rzeczywistość gospodarcza jest dynamiczna. Zawierając umowę, nie 
jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich problemów, jakie napotka w przyszłości jej 
wykonywanie. Gdy kontrahenci po początkowym okresie współpracy muszą zmie-
rzyć się z nowymi, nieprzewidywanymi wcześniej okolicznościami, często nie są już 
w stanie wykazać się takim samym zrozumieniem i dobrą wolą, jak przy zawieraniu 
kontraktu, i nie potrafią zgodnie dostosować jego treści do zmienionych realiów lub 
zgodzić się co do odpowiedniej interpretacji postanowień umowy - takiej, która na-
leżycie brałaby pod uwagę i realizowała ich wzajemne, słuszne interesy w zmienio-
nej rzeczywistości. Każda ze stron umowy wykazuje naturalną tendencję do tego, by 
szeroko rozumieć swoje własne prawa, a zawężać interpretację własnych obowiązków 
i praw drugiej strony.

Zdarza się wreszcie, że kontrahenci lub konkurenci przedsiębiorcy celowo i świa-
domie nadużywają względem niego swoich praw, wyrządzając mu szkodę. Dążą do 
zyskania przewagi konkurencyjnej w nieuczciwy sposób, uniknięcia ciążących na nich 
obowiązków lub odpowiedzialności za własne działania lub zaniechania.

Wszystko to sprawia, że konflikt jest w działalności gospodarczej zjawiskiem na-
turalnym. Jest elementem rzeczywistości gospodarczej.

Spór może mieć przy tym szczególnie negatywne skutki dla przedsiębiorców, któ-
rzy rozpoczynają działalność gospodarczą. Może pozbawić ich środków finansowych 
lub ograniczyć swobodę działania w tym newralgicznym czasie. Bywa, że wszczyna-
nie sporów przez konkurentów jest wręcz przejawem nieuczciwej walki rynkowej - ce-
lowym działaniem nie zamierzającym wcale do ochrony słusznych praw i interesów 
powoda, ale do utrudnienia przeciwnikowi procesowemu wejścia na rynek lub rozsze-
rzenia oferty. 

Kiedy rozpoczynamy działalność gospodarczą i zarządzanie nowopowstającymi 
przedsiębiorstwami ważne jest, abyśmy byli przygotowani, po pierwsze: na to, że prę-
dzej czy później przyjdzie nam toczyć spory gospodarcze; po drugie: by w razie po-
wstawania takich sporów umieć odpowiednio nimi zarządzać, tzn. prowadzić je tak, 
by w miarę możliwości rozwiązywać je polubownie i ograniczać ich negatywne kon-
sekwencje; po trzecie: w ostateczności potrafić skutecznie bronić się przed celowy-
mi, nieuczciwymi działaniami przeciwników procesowych, maksymalnie skutecznie 
korzystając z własnych praw procesowych i przeciwdziałając nadużyciom tych praw 
przez przeciwników.

proces sądoWy to ostatecZność

Spór gospodarczy intuicyjnie kojarzy się nam z postępowaniem sądowym - z długo-
trwałym, stresującym i nieprzewidywalnym procesem. Warto jednak pamiętać, że 
angażowanie sądu w rozstrzygnięcie sporu nie musi być regułą. Przed skierowaniem 
sporu na drogę procesu sądowego mamy do dyspozycji cały szereg innych metod roz-
wiązywania konfliktów.
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Podstawową i najczęściej stosowaną „pozasądową metodą rozwiązania sporu” jest 
rezygnacja z roszczeń i pretensji do kontrahenta lub zaakceptowanie jego żądań, na-
wet wtedy, gdy nie ma to prawnego uzasadnienia. Spór gospodarczy to inwestycja jak 
każda inna. Rachunek ekonomiczny wymaga, by przed podjęciem tej inwestycji spraw-
dzić jej potencjalne korzyści i szanse na ich osiągnięcie z jednej strony oraz wiążące 
się z nią ryzyko i koszty z drugiej. Kluczowe jest to, by rzeczywiście wziąć pod uwagę 
całość ryzyka i koszty. 

Koszty procesu to nie tylko opłaty sądowe i wynagrodzenia prawników. Te wy-
datki nie stanowią nawet najistotniejszej części kosztów sporu. Na koszty konfliktów 
gospodarczych składają się przede wszystkim straty finansowe związane z tym, że 
przedsiębiorcy angażują swój czas i energię w prowadzenie sporu zamiast poświęcać 
się rozwijaniu swojej podstawowej działalności. Procesy gospodarcze potrafią pochła-
niać niewiarygodne ilości czasu kierownictwa i kluczowych pracowników przedsię-
biorstwa. Na koszty procesu składają się też straty wynikające z zerwania lub pogor-
szenia relacji handlowych z drugą stroną sporu.

cZ y W iesZ ,  że …

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych w 2006 r. przez angielską organizację Centre 
for Effective Dispute Resolution straty, jakie brytyjska gospodarka ponosiła z powodu sporów 
gospodarczych, wynosiły 33 miliardy funtów brytyjskich rocznie. Tylko 6 miliardów z tej kwoty 
dotyczyło kosztów opłat sądowych i wynagrodzeń prawników. Resztę stanowiły straty wynikające 
z marnotrawstwa czasu i energii osób zarządzających przedsiębiorstwami oraz koszty wiążące się 
z zerwaniem lub pogorszeniem się relacji handlowych pomiędzy skłóconymi przedsiębiorcami.
Zgodnie z tym samym badaniem, spór gospodarczy o wartości 1 miliona funtów brytyjskich 
pochłania średnio 3 lata czasu pracy kierownictwa i pracowników przedsiębiorców zaangażowanych 
w proces.
Wyniki opisanych badań były jednym z czynników, które zainspirowały reformy w angielskim 
wymiarze sprawiedliwości. Reformy te doprowadziły do popularyzacji alternatywnych metod 
rozwiązywania sporów i do znacznego wzrostu odsetka sporów kończących się ugodą2.

Z tych wszystkich względów nawet w najsłuszniejszej sprawie może się okazać, że wy-
rok sądowy będzie co najwyżej pyrrusowym zwycięstwem, a najlepszym rozwiązaniem 
jest uniknięcie konfliktu, nawet kosztem rezygnacji z popierania słusznego stanowiska.

Często trudno jest podjąć taką decyzję. Zazwyczaj jesteśmy bowiem osobiście 
i emocjonalnie zaangażowani w sprawę. Spór dotyka często naszych istotnych intere-
sów, czy to natury finansowej, czy osobistej. Trudno nam przez to powściągnąć emo-
cje i kierować się obiektywną ekonomiczną kalkulacją. Spór staje się osobistą krucjatą, 
która angażuje bez reszty i powoduje, że zaniedbane są inne sfery działania firmy. To 
między innymi dlatego tak istotną rolę w rozstrzyganiu sporów odgrywają profesjo-
nalni pełnomocnicy.

Jednym z podstawowych zadań adwokata lub radcy prawnego jest umożliwienie 
przedsiębiorcy podjęcia racjonalnej decyzji o tym, czy w ogóle angażować się w spór. 
Profesjonalny pełnomocnik ma obowiązek na najwcześniejszym możliwym etapie 
zbadać fakty sprawy, określić przysługujące przedsiębiorcy roszczenia lub argumenty 

2  http://www.cedr.com/?location=/news/archive/20060526_232.htm.
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przeciwko roszczeniu przeciwnika i ocenić szanse powodzenia proponowanego sta-
nowiska oraz oszacować koszty popierania go przed sądem. Adwokat powinien też 
poinformować przedsiębiorcę, jak długie będzie postępowanie i z jakimi będzie wią-
zać się ciężarami.

cZ y W iesZ ,  że …

Zgodnie z §44 Kodeksu etyki adwokackiej „adwokat ma obowiązek dążyć do rozstrzygnięć 
pozwalających zaoszczędzić klientowi kosztów oraz doradzać ugodowe zakończenie sprawy, gdy 
jest to uzasadnione interesem klienta”.

sposób proWadZenia sporu ma Wielkie ZnacZenie

Powściągliwość, rzeczowość i chłodna kalkulacja ekonomiczna są tak samo istotne 
przed wszczęciem sporu, jak i w jego trakcie. Jeśli już dojdzie do sporu, jego negatywny 
lub pozytywny bilans zależy od sposobu prowadzenia go przez obie strony.

Na rozmiar negatywnych konsekwencji procesu wpływa przede wszystkim to, czy 
strony dopuszczą do eskalacji konfliktu. Eskalacja sporu jest naturalnym zjawiskiem wy-
nikającym z ludzkiej psychologii. Konflikt wiąże się ze stresem i poczuciem zagrożenia. 
Aby poczuć się bezpieczniej, skonfliktowane strony usiłują wzmocnić swoje stanowiska, 
poszukując gorączkowo coraz to nowych argumentów oraz nie bacząc na to, że nie mają 
one wiele wspólnego z pierwotną przyczyną i przedmiotem konfliktu. W ten sposób 
spór zaczyna wkraczać w kolejne, nierozważane wcześniej obszary. Zaufanie pomiędzy 
stronami ulega dalszej erozji. Strony przestają się efektywnie komunikować, zaczynają 
wzajemnie podejrzewać się o coraz gorsze intencje, a podejrzenia te prowadzą do tzw. 
samospełniających się przepowiedni (sytuacji, w których jedna strona, podejrzewając 
przeciwnika o złe intencje, zaczyna wrogo go traktować, co wyzwala rzeczywistą wro-
gość przeciwnika)3. Oparcie się temu mechanizmowi psychologicznemu nie jest łatwe. 
Wymaga doświadczenia, obiektywizmu, dystansu i rzeczowości.

Tu również istotna jest rola profesjonalnych pełnomocników. W przeciwieństwie 
do stron zaangażowanych w spór, adwokatom i radcom prawnym, którzy je reprezen-
tują, łatwo powinno być podjąć dyskusję w atmosferze wzajemnego zaufania i szacun-
ku. Na tym m.in. polega ich rola. To dlatego jednym z ich podstawowych obowiązków 
etycznych jest obowiązek wzajemnej koleżeńskości. Etyka zobowiązuje również ad-
wokatów do tego, by ich wypowiedzi i argumenty stawiane w sporze miały charakter 
ściśle rzeczowy, tzn. by nie miały charakteru emocjonalnego i pozamerytorycznego. 
Adwokat, który poddaje się emocjom reprezentowanego przez siebie przedsiębiorcy 
i, chcąc uczynić zadość tym emocjom, wypowiada się w sporze w sposób agresywny 
i pozamerytoryczny, działa na szkodę klienta i wymiaru sprawiedliwości.

Jednym z obowiązków adwokata i radcy prawnego jest stałe dążenie do polubow-
nego zakończenia sporu. Profesjonalni pełnomocnicy poza znajomością prawa po-
winni posiadać kompetencje w prowadzeniu negocjacji ugodowych i dążyć do próby 
przeprowadzenia rozmów mających na celu polubowne zakończenie sprawy.

3  M. Deutsch “Introduction” (w:) M. Detusch, P.T. Coleman, E.C. Marcus (ed) „The Handbook of Conflict Resolution. Theory and Practice”, 
II wyd., Jossey-Bass 2006, s. 26-29.
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We współczesnym procesie gospodarczym odmowa podjęcia negocjacji ugo-
dowych lub np. poddania się procesowi mediacji jest - poza szczególnymi, uzasad-
nionymi przypadkami - działaniem nagannym. Zgodnie z filozofią rządzącą współ-
czesnym postępowaniem sądowym w sprawach gospodarczych przedsiębiorcy mają 
obowiązek w dobrej wierze i z należytą starannością zbadać i rozważyć możliwości 
zakończenia sprawy w sposób polubowny, bez niepotrzebnego angażowania wymiaru 
sprawiedliwości.

W polskim prawie zasada ta wciąż pozostaje trudna do wyegzekwowania. Istotne 
zmiany poczyniła w tym zakresie niedawna nowelizacja przepisów procesu cywil-
nego, wprowadzająca zachęty i sankcje finansowe za nieuzasadnione uchylanie się 
od mediacji lub nierozsądną odmowę podjęcia próby polubownego zakończenia spra-
wy4. Wzorcowe mechanizmy prawne, promujące prougodową postawę i sankcjonują-
ce nierozsądną odmowę podjęcia rozmów ugodowych, funkcjonują w zagranicznych 
systemach prawnych i przynoszą znakomite rezultaty. Prym w tym zakresie wiedzie 
prawo angielskie.

cZ y W iesZ ,  że  … 

Prawo angielskie przewiduje np. mechanizm, w którego ramach strona może złożyć przeciwnikowi 
w trakcie procesu poufną ofertę polubownego zakończenia sporu. Jeśli przeciwnik nie przyjmie 
tej oferty, a następnie proces nie zakończy się dla niego korzystniejszym rezultatem, niż ten 
przewidziany w ofercie, zostanie on obciążony kosztami procesu nawet w razie wygranej.
Prawo angielskie przewiduje też np. możliwość formalnego wezwania przeciwnika do przyznania 
określonych faktów istotnych dla sprawy z tym skutkiem, że jeśli wezwana strona nie przyzna tych 
faktów, a zostaną one następnie udowodnione w postępowaniu, to niezależnie od wyniku sprawy 
zostanie ona obciążona kosztami postępowania dowodowego w tym zakresie.
Ponadto angielski proces cywilny przewiduje tzw. „pre-action protocols” - specjalne protokoły 
określające czynności, które strony powinny podjąć przed wszczęciem postępowania sądowego, 
a które zmierzają do wyjaśnienia wszelkich istotnych okoliczności sprawy i rozważenia ugody już na 
tym etapie. Sankcją za nieuzasadnione niedochowanie tych czynności jest niekorzystne dla strony 
uchybiającej orzeczenie o kosztach.

możliWe jest umoWne określenie procedury roZWiąZyWania sporóW
Strony, zawierając umowę, mogą w bardzo szerokim zakresie zaprojektować spo-
sób, w jaki rozwiązywać będą powstające na tle umowy spory, w tym umówić się, 
jakich czynności powinny dokonać przed podjęciem formalnych kroków prawnych. 
Najczęściej dokonuje się tego, zawierając w umowach tzw. klauzule rozwiązywania 
sporów, które często przyjmują złożoną i rozbudowaną postać.

Strony mogą uregulować, jakie metody rozwiązywania sporów będą stosować oraz 
w jaki sposób będą z nich korzystać. Strony mogą przykładowo umówić się, że w razie 
powstania sporu w pierwszej kolejności będą w dobrej wierze próbować rozwiązać go 
na drodze negocjacji. Bywa też, że strony umawiają się, że przed podjęciem przeciwko 
sobie kroków prawnych odczekają pewien określony w umowie czas, co ma skłonić je 

4  Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. poz. 1311).
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do refleksji nad sensem prowadzenia sporu i wygasić wiążące się z konfliktem emocje 
(są to tzw. „cooling off periods”). 

W przypadku niektórych branż i rodzajów umów popularnym rozwiązaniem jest 
klauzula, która nakazuje stronom przedstawić spór do oceny niezależnemu ekspertowi 
lub powołanemu na czas realizacji umowy specjalnemu panelowi zaufanych specjali-
stów, którego opinia wiąże strony, chyba że któraś z nich nie zgodzi się z nią i podejmie 
dalsze kroki prawne np. kierując sprawę do sądu.

Coraz bardziej popularne są tzw. klauzule mediacyjne, zobowiązujące strony do 
podjęcia próby rozwiązania sporu z pomocą niezależnego mediatora, który ma za za-
danie ułatwić stronom dojście do porozumienia.

Wszystkie metody rozwiązywania sporów bazujące na ugodzie stron – tzn. ne-
gocjacje, mediacja, poddanie sporu pod niewiążące rozstrzygnięcie zaufanego eks-
perta – mają tę zaletę, że pozwalają stronom wyjść poza formalne stanowiska prawne. 
Metody te często koncentrują uwagę stron na poszukiwaniu porozumienia (często 
wykraczającego poza pierwotne ramy sporu), zamiast na dociekaniu, kto jest „win-
ny”. Takie przeorientowanie celu całego postępowania ogromnie ułatwia znalezienie 
obopólnie satysfakcjonującego rozwiązania.

Nawet jeśli stronom nie uda się porozumieć - czy to samodzielnie, czy z pomocą 
mediatora - ani pogodzić z opinią niezależnego eksperta, nie muszą wcale kontynu-
ować sporu przed sądem państwowym. Mogą zawrzeć tzw. umowę arbitrażową (czy 
to w formie klauzuli w zawartym kontrakcie, czy w formie odrębnej, specjalnej umowy 
zawieranej np. już po powstaniu sporu). Umowa taka powierza rozstrzyganie sporów 
z określonego stosunku prawnego zespołowi arbitrów powołanych przez strony lub 
przez niezależną od stron instytucję. Strony mogą uzgodnić kandydatów na arbitrów 
lub określić w umowie kwalifikacje, jakie powinni oni spełniać, oraz sposób ich wy-
boru. Mogą też wspólnie określić zasady postępowania arbitrażowego, o ile tylko nie 
będą one naruszać zasady równości stron i nie będą czynić postępowania niemożli-
wym do przeprowadzenia. Głównymi zaletami postępowania arbitrażowego jest pouf-
ność, elastyczność i odformalizowanie oraz możliwość wpływu na to, kto rozstrzygał 
będzie spór. Strony mogą powierzyć to zadanie zaufanym osobom mającym wiedzę 
i doświadczenie w istotnej dla sprawy dziedzinie prawa lub gospodarki. Proces rozwią-
zywania sporu staje się przez to bardziej przewidywalny, mniej stresujący i odbywa się 
w atmosferze sprzyjającej ugodowemu załatwieniu sprawy. Arbitrzy, ciesząc się zaufa-
niem stron, mogą znacznie skuteczniej nakłaniać je do ugody i zarządzać powierzo-
nym im sporem dla dobra stron (np. dzieląc rozpoznanie sporu na etapy kończące się 
orzeczeniami wstępnymi lub częściowymi albo sugerując stronom, jakie zagadnienia 
są ich zdaniem kluczowe dla rozstrzygnięcia sprawy, a jakie nie mają w ocenie arbi-
trów istotnego znaczenia).

cZ y W iesZ ,  że  …

Zgodnie z polskim Kodeksem postępowania cywilnego (k.p.c.) wyrok arbitrażowy wydany w oparciu 
o ważną umowę arbitrażową i po przeprowadzeniu prawidłowego postępowania arbitrażowego 
ma - po uznaniu lub stwierdzeniu jego wykonalności przez sąd powszechny - moc wyroku sądu 
państwowego.
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cZ y W iesZ ,  że  … 

156 państw jest stroną Konwencji Nowojorskiej, która umożliwia wzajemne wykonywanie wyroków 
arbitrażowych? Oznacza to, że wyrok arbitrażowy wydany w jednym państwie-stronie konwencji 
będzie mógł być uznany przez sądy innego państwa-konwencji i tam też wykonany.

Możliwe jest wreszcie łączenie wszystkich lub niektórych opisanych powyżej metod 
w tzw. wielostopniowych klauzulach rozwiązywania sporów. Na mocy takich klauzul 
strony godzą się np. w pierwszej kolejności prowadzić negocjacje, w drugiej poddać 
się mediacji lub rozstrzygnięciu niezależnego eksperta, a w razie fiaska mediacji lub 
braku akceptacji dla decyzji biegłego skierować spór do postępowania arbitrażowego. 
Istnieją również metody w sposób kreatywny łączące w ramach jednego postępowania 
elementy arbitrażu, mediacji i negocjacji.

cZ y W iesZ ,  że … 

W USA w niektórych kategoriach spraw popularne jest stosowanie procedury tzw. „baseball 
arbitration” lub „final offer arbitration”, w której ramach każda ze stron, po przeprowadzeniu 
postępowania arbitrażowego, przedstawia arbitrom swoją propozycję rozwiązania sporu, nie ujawniając 
jej stronie przeciwnej, a arbitrzy, wydając wyrok, wybierają z pomiędzy tych dwóch ofert. Skłania to 
strony do powściągliwości i formułowania swoich propozycji w sposób rozsądny i uwzględniający 
słuszne interesy strony przeciwnej, co w sposób naturalny przybliża je do zawarcia ugody.

Alternatywne metody rozwiązywania sporów wymagają pewnej dozy dobrej woli stron 
w dążeniu do rozwiązania istniejącego pomiędzy nimi konfliktu. Jeśli takiej woli bra-
kuje, metody te stają się stosunkowo trudne do stosowania i podatne na obstrukcyjne 
działania stron. Najbardziej jest to widoczne w przypadku negocjacji i mediacji, któ-
rych prowadzenie jest w pełni zależne od zgodnej woli stron, mniej zaś w przypadku 
postępowania arbitrażowego, w którym arbitrzy dysponują narzędziami pozwalający-
mi dyscyplinować strony i prowadzić postępowanie mimo braku współpracy lub wręcz 
stosowania przez jedną z nich celowej obstrukcji.

Prowadzenie sprawnego i przewidywalnego postępowania możliwe jest także 
przed sądami powszechnymi. Wymaga to jedynie od stron, a zwłaszcza ich pełno-
mocników, wykonywania praw procesowych w sposób uczciwy i zgodny z zasadami 
dobrej wiary, a od sędziów rozsądnego stosowania narzędzi, w które wyposażył ich 
ustawodawca. 

cZ y W iesZ ,  że  ….

W ramach Unii Europejskiej obowiązuje zasada „swobodnego przepływu wyroków sądowych”. 
Oznacza to, że wyroki polskich sądów powszechnych z łatwością mogą być wykonywane we 
wszystkich innych krajach Unii Europejskiej. Wykonywanie polskich wyroków w innych państwach 
świata zależy od zawartych umów międzynarodowych i przepisów lokalnych państwa wykonania.
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Wiele procesów w Polsce ciągnie się latami, gdyż sędziowie i strony nie potrafią efek-
tywnie współpracować w wyjaśnieniu sprawy. Niektórzy sędziowie nie potrafią pora-
dzić sobie z obstrukcją procesową, stosowaną przez jedną bądź obie strony postępo-
wania. Inni w nieodpowiedni sposób reagują na bierność stron – zamiast namówić je 
do wspólnego zaplanowania postępowania, nazbyt rygorystycznie korzystają ze swoich 
prerogatyw mających zapewniać sprawność postępowania i odmawiają realizowania 
słusznych wniosków. 

W polskim prawie, niestety, wciąż jeszcze dość łagodnie podchodzi się do przy-
padków nadużywania praw procesowych i stosowania nieuczciwych taktyk w pro-
wadzeniu sporów sądowych. Istnieją jednak podstawy prawne, by takie nieuczciwe 
zachowania procesowe karać. Zgodnie z jedną z podstawowych zasad k.p.c. (art. 3) 
strony „obowiązane są dokonywać czynności procesowych zgodnie z dobrymi obycza-
jami, dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania 
czegokolwiek oraz przedstawiać dowody”. Zgodnie z zawartą w Kodeksie zasadą tzw. 
prekluzji dowodowej strona zobowiązana jest na najwcześniejszym możliwym etapie 
postępowania przedstawić wszystkie swoje twierdzenia i dowody, co ma sprzyjać rze-
czowości i konstruktywności prowadzonej w sądzie dyskusji oraz umożliwiać stronom 
obiektywną ocenę swoich wzajemnych stanowisk i podjęcie decyzji co do sensowności 
dalszego prowadzenia sporu. Sądy – z drugiej strony – nie mogą nadużywać tych kom-
petencji w tych sytuacjach, gdy jest ewidentne, że opóźnienie w złożeniu wniosku czy 
dowodu nie wynika ze złej wiary strony bądź jej rażącej niestaranności.  

W ekstremalnych przypadkach nieuczciwe działania procesowe stanowić mogą 
czyny niedozwolone (tzw. delikty). Nadużycie praw procesowych - np. wytoczenie po-
wództwa nie w celu rozsądnego dochodzenia słusznych praw, a dla zaszkodzenia lub 
utrudnienia działalności gospodarczej drugiej stronie - stanowić może czyn nieuczci-
wej konkurencji. Przedsiębiorca pokrzywdzony takim działaniem swojego konkurenta 
może domagać się naprawienia poniesionej szkody. W praktyce znane są też sprawy, 
w których działania procesowe mające charakter szykan uznawane były przez organy 
antymonopolowe za przejaw nadużywania pozycji dominującej i prowadziły do nakła-
dania dotkliwych kar administracyjnych na przedsiębiorców, którzy się ich dopusz-
czali, aby nieuczciwie bronić swojej silnej pozycji na rynku.

Nadużycie praw procesowych polegać może także na bezzasadnej odmowie za-
spokojenia powództwa, motywowanej nie rozsądnym sprzeciwem przeciwko żądaniu 
pozwu, ale np. chęcią pozbawienia przeciwnika środków finansowych i utrudnienia lub 
uniemożliwienia mu w ten sposób działalności. Jednym ze sposobów na obronę przed 
tego typu działaniami jest instytucja tzw. zabezpieczenia roszczeń. 

Strona, która jest w stanie uprawdopodobnić słuszność swojego roszczenia i wy-
kazać, że jest prawdopodobne, że wygra proces o to roszczenie, i która jednocześnie 
wykaże, że konieczność oczekiwania na uzyskanie świadczenia aż do zakończenia pro-
cesu wyrządzi jej nieodwracalną szkodę lub w inny sposób uniemożliwi osiągnięcie 
celów postępowania sądowego, może domagać się orzeczenia przez sąd odpowiednich 
środków tymczasowych w postaci np. uregulowania stosunków stron na czas trwania 
procesu. Polskie przepisy i praktyka sądowa wciąż pozostawiają w tym zakresie wiele 
do życzenia. Przykładowo, inaczej niż w niektórych innych jurysdykcjach, w Polsce 
niemożliwe jest uzyskanie od sądu państwowego zabezpieczenia roszczenia pienięż-
nego poprzez zobowiązanie pozwanego do tymczasowego spełniania choć części tego 
roszczenia, aby zapobiec nieodwracalnej szkodzie po stronie powoda. W uzasadnio-
nych przypadkach przepisy o zabezpieczeniu roszczeń pozwalają jednak chronić stro-
nę sporu przed skutkami nieuczciwych działań procesowych przeciwnika.
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cZ y W iesZ ,  że  …

Choć polski k.p.c. określa zamknięty katalog sposobów zabezpieczenia roszczeń pieniężnych i nie 
wymienia w nim - co do zasady - tzw. „zapłaty tymczasowej”, sąd arbitrażowy nie jest związany 
Kodeksem i może stosować wszelkie środki tymczasowe zabezpieczające roszczenia stron, które 
powierzyły mu swój spór, w każdy sposób, o ile środki te i ich zastosowanie w danej sprawie nie jest 
sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP.

konkluZje
Spór handlowy jest dla każdego przedsiębiorcy takim samym problemem jak inne wy-
zwania, które napotyka w swojej działalności. Tak jak w przypadku innych przeszkód 
to, czy spór będzie miał dla naszej działalności katastrofalne, czy też jedynie nieznacz-
nie negatywne lub wręcz pozytywne skutki, w ogromnej mierze zależy od podejścia 
i sposobu rozwiązywania tego problemu przez zainteresowaną stronę. Podejście to nie 
powinno się różnić od stosowanego w innych obszarach działalności gospodarczej. 
Istotne jest działanie w zgodzie z etyką, w oparciu o rzetelnie ustalone fakty, kompe-
tentną analizę ryzyka i korzyści oraz przemyślany i elastyczny plan.

W zarządzaniu procesami rozwiązywania sporów gospodarczych w coraz więk-
szym zakresie wykorzystuje się metody planowania, szacowania ryzyka i korzyści 
oraz budżetowania, sprawdzone w innych dziedzinach działalności gospodarczej. 
Dobrym standardem staje się stosowanie w procesach rozwiązywania sporów meto-
dologii zarządzania projektami. Pozwala to w większym stopniu kontrolować te pro-
cesy i przewidywać ich rezultaty, co z kolei otwiera nowe możliwości np. w dziedzinie 
ich finansowania.

cZ y W iesZ ,  że … 

Istnieją instytucje finansowe (tzw. „third party funders”), które specjalizują się w dostarczaniu 
stronom środków na sfinansowanie planowanych przez nie postępowań sądowych i arbitrażowych 
w zamian np. za udział w wyegzekwowanych środkach. Skorzystanie z usług takich instytucji 
może umożliwić dochodzenie słusznych roszczeń przedsiębiorcy, który nie posiada na ten cel 
wystarczających funduszy.

Profesjonalne i kreatywne zarządzanie procesami rozwiązywania sporów gospo-
darczych ma szczególne znaczenie w przypadku nowopowstających, innowacyjnych 
przedsiębiorstw. Efektywność naszego działania w tej dziedzinie może przyczynić się 
do rynkowego sukcesu i zapewnić nam przewagę konkurencyjną, a na pewno może 
wyeliminować zbędne ryzyko, które na wstępnym etapie działalności, nawet w braku 
sporów z klientami i kontrahentami, jest znaczne.



8. Wzory
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Umowa o zachowaniu poufności

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
zawarta ………… r. w ………… pomiędzy:

…………, z siedzibą w …………, ul. ………, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 
przez ……… pod nr KRS: …………, NIP: …………, dalej zwanym „Ujawniającym”
z jednej strony

a

…………z siedzibą w …………, ul. ………… wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 
przez ……… pod nr KRS: …………, NIP: …………,dalej zwanym „Partnerem”
z drugiej strony

dalej łącznie zwanymi „Stronami”.

PREAMBUŁA

ZWAŻYWSZY ŻE Ujawniający ma autorski, innowacyjny pomysł związany z dzie-
dziną …………, pt. „…………”, dalej zwany „Pomysłem Biznesowym”;

ZWAŻYWSZY ŻE w celu umożliwienia Partnerowi [należy określić cel, któremu ma 
służyć udostępnianie informacji] Ujawniający będzie udostępniać Partnerowi infor-
macje o Pomyśle Biznesowym;

ZWAŻYWSZY ŻE Strony chcą chronić poufność wszystkich informacji, które 
Ujawniający przekaże Partnerowi;

ZWAŻYWSZY ŻE w wyniku przekazania osobom nieupoważnionym informa-
cji o Pomyśle Biznesowym po stronie Ujawniającego mogą powstać nieodwracalne 
szkody;

8.1
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STRONY POSTANAWIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

§ 1
Informacje Poufne

1. Na potrzeby niniejszej Umowy przez Informacje Poufne rozumie się wszel-
kie informacje dotyczące Pomysłu Biznesowego, w szczególności o charakterze 
………… [należy doprecyzować naturę przekazywanych informacji np. informa-
cje organizacyjne, techniczne, informatyczne lub finansowe], udostępnione przez 
Ujawniającego lub jego ………… [należy określić, kto jeszcze może udostępniać in-
formacje np. członkowie zarządu, pracownicy lub współpracownicy] Partnerowi 
podczas ………… [należy określić, kiedy informacje będą udostępniane np. na eta-
pie negocjacji] poprzez …………[należy określić sposób udostępniania informacji 
np. poprzez wskazanie ich nośników lub opisanie procedury dostępu do nich za 
pośrednictwem systemu informatycznego – wtedy zasady jego działania można 
wyjaśnić w odrębnym postanowieniu umownym], dalej zwane „Informacjami 
Poufnymi”.

2. Za Informacje Poufne uważa się w szczególności informacje:
(i) [w kolejnych punktach należy wskazać przykładowe informacje związane 

z Pomysłem Biznesowym np. informacje na temat planowanych produktów 
i usług, ich cechach i sposobach działania oraz grupach klientów, do których 
są adresowane; informacje na temat strategii biznesowej i marketingowej; in-
formacje o stosowanych technologiach, programach lub metodach; informacje 
na temat relacji biznesowych i prawnych Ujawniającego z innymi podmiotami; 
informacje o zagadnieniach finansowych takich jak budżet czy koszty; kore-
spondencję między Stronami; materiały wytworzone w toku współpracy między 
stronami]

§ 2
Poufność

1. Partner będzie wykorzystywał Informacje Poufne wyłącznie w celu ………… [nale-
ży szczegółowo określić ten cel np. ocena Pomysłu Biznesowego poprzedzająca decy-
zję o inwestycji lub współpraca naukowa w celu rozwijania Pomysłu Biznesowego].

2. Partner zobowiązuje się do zachowania Informacji Poufnych w tajemnicy. 
Obowiązek zachowania tajemnicy obejmuje w szczególności: 
(i)  [należy szczegółowo określić obowiązki Partnera np. zakaz ujawniania infor-

macji osobom trzecim (ewentualnie zasady udostępniania ich niektórych oso-
bom trzecim); zakaz (lub zasady) wykonywania kopii informacji; obowiązek 
zniszczenia lub zwrotu nośników informacji; obowiązek informowania o niedo-
trzymaniu poufności informacji; obowiązki stosowania określonych systemów 
zabezpieczenia informacji czy obowiązek potwierdzania otrzymania informa-
cji od Ujawniającego]

3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych 
w niniejszym paragrafie, Partner zapłaci Ujawniającemu karę umowną w wy-
sokości ………… (słownie: …………) za każde naruszenie. Niniejsze zobowiąza-
nie nie wyłącza prawa Ujawniającego do występowania z roszczeniami odszko-
dowawczymi przewyższającymi ww. karą umowną oraz z innymi służącymi mu 
roszczeniami.
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§ 3
Wyłączenie obowiązku zachowania poufności

1. Obowiązek zachowania Informacji Poufnych w tajemnicy nie dotyczy informacji, 
które:
(i) [należy wskazać, które informacje nie muszą zostać zachowane w poufności 

np. informacje ujawnione za zgodą Ujawniającego; informacje ujawnione bez 
naruszenia umowy czy informacje ujawnione na żądanie sądów lub organów 
administracji publicznej]

§ 4 
Postanowienia końcowe 

1. Umowę zawarto na czas określony wynoszący ………… lat. Umowa może zostać 
przedłużona na dalszy okres uzgodniony przez Strony.

2. Jakiekolwiek zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron.
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8.2 Wzór zgłoszenia zbioru danych do rejestracji GIODO

ZGŁOSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY 
DANYCH OSOBOWYCH 

*  – zgłoszenie zbioru na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. 
Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285), 

*  – zgłoszenie zmian na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych, 

*  – zgłoszenie zbioru, w którym będą przetwarzane dane określone w art. 27 ust. 1 ustawy z 
dnia 29 sierp–nia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 
Nr ........................................ 

(nadaje urzędnik Biura GIODO) 

Część A. Wniosek 

Wnoszę o wpisanie zbioru danych osobowych o nazwie: 
........................................................................................................ 

do Rejestru Zbiorów Danych Osobowych. 
Część B. Charakterystyka administratora danych 

1. Wnioskodawca (administrator danych): 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

(nazwa administratora danych i adres jego siedziby lub nazwisko, imię i adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy oraz nr REGON) 

2. Przedstawiciel Wnioskodawcy, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych: 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
(nazwa przedstawiciela administratora danych i adres jego siedziby lub nazwisko, imię i adres miejsca zamieszkania) 

3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych: 

*  – administrator danych powierzył w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie 
danych innemu podmiotowi (art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych), 

*  – administrator danych przewiduje powierzenie przetwarzania danych innemu podmiotowi. 

W przypadku powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi podaj nazwę i adres 
siedziby lub nazwisko, imię i adres miejsca zamieszkania podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych osobowych: 

 ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................
..... 

*  ew. cd. w załączniku nr  

4. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych: 

*  – zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących, 

*  – przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku 
wynikającego z przepisu prawa 
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............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................

..... 
*  ew. cd. w załączniku nr  

*  – przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej 
stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie 
osoby, której dane dotyczą, 

*  – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych 
dla dobra publicznego – jeśli TAK, to opisz te zadania: 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................

..... 
*  ew. cd. w załączniku nr  

*  – przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów 
realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie 
nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. 

Część C. Cel przetwarzania danych, opis kategorii osób, których dane dotyczą, 
oraz zakres przetwarzanych danych 

5. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................
..... 

*  ew. cd. w załączniku nr  

6. Opis kategorii osób, których dane dotyczą: 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
................. 7. Zakres przetwarzanych w zbiorze danych o osobach: 

*  – nazwiska i imiona, *  – Numer Identyfikacji Podatkowej, 

*  – imiona rodziców, *  – miejsce pracy, 

*  – data urodzenia, *  – zawód, 

*  – miejsce urodzenia, *  – wykształcenie, 

*  – adres zamieszkania lub pobytu, *  – seria i numer dowodu osobistego, 

*  – numer ewidencyjny PESEL, *  – numer telefonu. 
8. Inne dane osobowe, oprócz wymienionych w pkt 7, przetwarzane w zbiorze – należy podać 

jakie: 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................
..... 

*  ew. cd. w załączniku nr  

9. Dane przetwarzane w zbiorze: 
a) ujawniają bezpośrednio lub w kontekście: 

*  – pochodzenie rasowe, *  – przynależność partyjną, 

*  – pochodzenie etniczne, *  – przynależność związkową, 

*  – poglądy polityczne, *  – stan zdrowia, 

*  – przekonania religijne, *  – kod genetyczny,  
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osoby, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora Danych 

adres e-mail
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*  – przekonania filozoficzne, *  – nałogi, 

*  – przynależność wyznaniową, *  – życie seksualne, 
b) dotyczą: 

*  – skazań, *  – orzeczeń o ukaraniu, 

*  – mandatów karnych, *  – innych orzeczeń wydanych 
w postępowaniu sądowym lub 
administracyjnym 

Jeśli nie zakreślono żadnej odpowiedzi, należy przejść od razu do pkt 11. 

10. Podstawa prawna przetwarzania danych wskazanych w pkt 9: 

*  – osoby, których dane dotyczą, będą wyrażać na to zgodę na piśmie, 

*  – przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie bez zgody osoby, której dane 
dotyczą, jej danych osobowych – jeśli TAK, to podaj odniesienie do przepisu tej ustawy: 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................

.... 
*  ew. cd. w załączniku nr  

*  – przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której 
dane dotyczą, lub innej osoby, gdy osoba, której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub 
prawnie zdolna do wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub 
kuratora, 

*  – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania statutowych zadań kościoła, innego związku 
wyznaniowego, stowarzyszenia, fundacji lub innej niezarobkowej organizacji lub 
instytucji o celach politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub 
związkowych, a przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków tej organizacji lub 
instytucji albo osób utrzymujących z nią stałe kontakty w związku z jej działalnością i 
zapewnione są pełne gwarancje ochrony przetwarzanych danych – jeśli TAK, to podaj 
jakich: 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................

.... 
*  ew. cd. w załączniku nr  

*  – przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia praw przed sądem, 

*  – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora danych odnoszących 
się do zatrudnienia pracowników i innych osób, a zakres przetwarzanych danych jest 
określony w ustawie, 

*  – przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług 
medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub 
świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i 
są stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych, 

*  – przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości publicznej przez 
osobę, której dane dotyczą, 

*  – przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w tym do 
przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej 
lub stopnia naukowego, a publikowanie wyników badań naukowych uniemożliwia 
identyfikację osób, których dane zostały przetworzone, 
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*  – przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu realizacji praw i obowiązków 
wynikających z orzeczenia wydanego w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. 

Część D. Sposób zbierania oraz udostępniania danych 

11. Sposób zbierania danych do zbioru: 

*  – od osób, których dotyczą, 

*  – z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą, 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru:  

*  – podmiotom innym niż upoważniona na podstawie przepisów prawa, 

13. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane – należy podać 
nazwę i adres siedziby lub nazwisko, imię i adres miejsca zamieszkania podmiotu, któremu 
dane mogą być przekazywane: 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................

.... 
*  ew. cd. w załączniku nr  

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego – podaj 
nazwę państwa: 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................

.... 
*  ew. cd. w załączniku nr  

Część E. Opis środków technicznych i organizacyjnych zastosowanych 
w celach określonych w art. 36–39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych 

(w poniższych odpowiedziach proszę nie ujawniać szczegółów zastosowanych rozwiązań) 
15. Zbiór danych osobowych będzie przetwarzany: 

a) *  – centralnie 

 *  – w architekturze rozproszonej 

b) *  – wyłącznie w postaci papierowej 

 *  – z użyciem systemu informatycznego 

c) *  – z użyciem co najmniej jednego urządzenia systemu informatycznego służącego do 
przetwarzania danych osobowych połączonego z siecią publiczną (np. 
Internetem), 

 *  – bez użycia żadnego z urządzeń systemu informatycznego służącego do 
przetwarzania danych osobowych połączonego z siecią publiczną (np. 
Internetem), 

16. Zostały spełnione wymogi określone w art. 36–39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych1): 

a) *  – został wyznaczony administrator bezpieczeństwa informacji nadzorujący 
przestrzeganie zasad ochrony przetwarzania danych osobowych, 

 *  – administrator danych sam wykonuje czynności administratora bezpieczeństwa 
informacji, 
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b) *  – do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające 
upoważnienia nadane przez administratora danych, 

c) *  – prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych 
osobowych, 

d) *  – została opracowana i wdrożona polityka bezpieczeństwa. 

e) *  – została opracowana i wdrożona instrukcja zarządzania systemem informatycznym, 

f) Inne środki, oprócz wymienionych w pkt. a – e, zastosowane w celu zabezpieczenia 
danych: 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................
.... 

*  ew. cd. w załączniku nr  

Część F. Informacja o sposobie wypełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, o których 
mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 
r. w sprawie doku–mentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) 

17. Zastosowano środki bezpieczeństwa na poziomie: 

*  – podstawowym, 

*  – podwyższonym, 

*  – wysokim. 
 
 ................................................................. 

 (data, podpis i pieczęć wnioskodawcy) 
 

Objaśnienia: 
*  W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy zakreślić kwadrat lilerą „X”. 
 1)  Administrator danych prowadzący zbiór w systemie tradycyjnym (papierowym) zobowiązany 

jest do zastosowariia środków określonych w pkt 15 ppkt a – d, a w przypadku prowadzenia 
zbioru w systemie informatycznym, ponadto środka określonego w pkt 16 ppkt e. 

2)  Należy wskazać odpowiedni poziom bezpieczeństwa określony w § 6 ww. rozporządzenia 
(UWAGA! Dotyczy wyłącznie administratorów przetwarzających dane w systemie 
informatycznym); 

–   jeżeli wnioskodawca przetwarza dane wymienione w pkt 9 zgłoszenia, należy zastosować 
środki bezpieczeństwa przynajmniej na poziomie podwyższonym; 

–   w przypadku gdy przynajmniej jedno urządzenie systemu informatycznego służącego do 
przetwarzania danych osobowych połączone jest z siecią publiczną należy stosować środki 
bezpieczeństwa na poziomie wysokim; 

–   w pozostałych przypadkach wystarczające jest zastosowanie środków bezpieczeństwa na 
poziomie podstawowym. 

Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną. za pomocą programu komputerowego 
umożliwiającego jego prawidłowe wypełnienie, dostępnego na stronie Intenetowej Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

10.09.2015 , Jan Nowak
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Polityka Cookies

POLITYKA PLIKÓW COOKIES OBOWIĄZUJĄCA W RAMACH 

(oznaczenie aplikacji bądź serwisu)

1. W ramach funkcjonowania ………… (oznaczenie aplikacji bądź serwisu) pobierane 
w sposób automatyczny i przetwarzane będą wyłącznie informacje zawarte w pli-
kach cookies.

2. Poprzez pliki cookies (nazywane również tzw. „ciasteczkami”) rozumie się, zgod-
nie z treścią art. 173 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne, dane 
informatyczne (w szczególności pliki tekstowe), które przechowuje się w urządze-
niu końcowym Użytkownika ………… (oznaczenie j.w.) oraz które są niezbędne 
bądź użyteczne przy korzystaniu ze stron internetowych ………… (oznaczenie j.w.). 
Co do zasady wyżej opisane dane są oznaczone unikalnym numerem i dotyczą 
nazwy strony internetowej, z której pochodzą, oraz czasu przechowywania ich na 
urządzeniu końcowym Użytkownika ………… (oznaczenie j.w.).

3. Operatorem …………(oznaczenie j.w.), zamieszczającym na urządzeniu końco-
wym Użytkownika …………(j.w.) pliki cookies i uzyskującym do nich dostęp jest 
_______ (pełne dane administratora, adres, nr i rodzaj rejestru), adres e-mail: 
…………(adres e-mail).

4. Celem wykorzystywania plików cookies jest:
a) …………(tu wpisujemy cele wykorzystywania plików cookies),
b) …………(j.w).
5. …………(oznaczenie aplikacji bądź serwisu) wykorzystuje, co do zasady, 

…………(ilość) rodzajów plików cookies: (opis wykorzystywanych plików co-
okies wedle podziału zależnie od ich stałości).

6. Serwis wykorzystuje następujące typy plików cookies:
a) (typy wykorzystywanych plików cookies wedle podziału zależnie od ich 

funkcjonalności),
b) …………(j.w.).

8. Większość przeglądarek internetowych (oprogramowania służącego do korzy-
stania ze stron internetowych) domyślnie dopuszcza zapisywanie plików cookies 
w urządzeniu końcowym Użytkownika. Zmiana ustawień w tym zakresie nale-
ży do wyłącznych kompetencji Użytkowników …………(oznaczenie aplikacji bądź 
serwisu) i może zostać przez nich dokonana w dowolnym momencie, w szczegól-
ności poprzez samoczynną blokadę obsługę plików cookies w ustawieniach prze-
glądarki internetowej lub wyświetlenie każdorazowej informacji o ich zamieszcze-
niu w urządzeniu Użytkownika …………(j.w.). Szczegółowe informacje dotyczące 
obsługi wskazanych wyżej danych informatycznych dostępne są w ustawieniach 
przeglądarki internetowej.

8.3
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8.4

9. Operator …………(j.w.) informuje, że zastosowanie częściowej lub pełnej blokady 
stosowania plików cookies może ograniczyć dostępność usług oferowanych w ra-
mach stron internetowych …………(j.w.).

10. Dane informatyczne zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika …………
(j.w.) mogą być przekazywane na rzecz współpracujących z operatorem …………
(j.w.) kontrahentów, w tym w celach reklamowych i marketingowych.

11. W celu zasięgnięcia obszerniejszych informacji w przedmiocie wskazanych wy-
żej danych informatycznych należy zapoznać się z treścią sekcji „Pomoc” w menu 
przeglądarki internetowej.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

Drogi użytkowniku,
ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania 
…………(oznaczenie aplikacji bądź serwisu) oraz jej/jego …………(oznaczenie innych ce-
lów, np. rozwój i promocja) zgodnie z postanowieniami Polityki Cookies. Przeglądając 
stronę i korzystając z udostępnianych usług, wyrażasz na to zgodę. W celu otrzymania 
obszerniejszych informacji na ten temat kliknij w link.

Zapoznałem się z powyższą informacją. Zamknij komunikat i nie pokazuj mi więcej 
jego treści.

Umowa o zakazie konkurencji

UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI

zawarta w …………(miejsce) w dniu …………(data) r.pomiędzy:

1. …………(dane podmiotu zlecającego / zatrudniającego / jednego z kontrahentów), 
zwaną dalej jako„Uprawniony”, 

a
2. …………(dane podmiotu przyjmującego zlecenie / zatrudnianego / drugiego z kon-

trahentów), zwanym/zwaną dalej jako „Obowiązany”.

Uprawniony i Obowiązany łącznie zwani są w dalszej części Umowy jako „Strony” 
lub osobno jako „Strona”.

1. Obowiązany zobowiązuje się nie prowadzić działalności konkurencyjnej w sto-
sunku do działalności prowadzonej przez Uprawnionego.
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2. Za prowadzenie działalności konkurencyjnej uważane będą następujące czynności: 
a) prowadzenie przedsiębiorstwa konkurencyjnego we własnym imieniu lub za 

pośrednictwem osoby trzeciej,
b) pozostawanie w stosunku pracy (w tym umowa o pracę, dzieło, zlecenie) 

z podmiotem konkurencyjnym lub świadczącym usługi na rzecz podmiotu 
konkurencyjnego, 

c) występowanie w charakterze agenta, pełnomocnika lub prokurenta podmiotu 
konkurencyjnego,

d) doradzanie podmiotowi konkurencyjnemu,
e) posiadanie udziałów lub akcji w podmiocie konkurencyjnym,
f) zachęcanie lub nakłanianie kontrahentów Uprawnionego do zawierania umów 

z pominięciem Uprawnionego,
g) zachęcanie lub nakłanianie pracowników, współpracowników, doradców 

Uprawnionego do prowadzenia działalności konkurencyjnej,
h) …………(inne, zależnie od specyfiki podmiotów).

3. Dla potrzeb niniejszej umowy przez działalność konkurencyjną należy także ro-
zumieć działalność zbliżoną do prowadzonej działalności Uprawnionego, a więc 
działalność z zakresu …………(dokładny opis działalności Uprawnionego).

4. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego punktu Obowiązany będzie 
uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości …………(wysokość kary 
umownej) za każde naruszenie, jak również do dochodzenia odszkodowania oraz 
zwrotu niesłusznie uzyskanych korzyści w wysokości przekraczającej uiszczoną 
karę umowną.

5. Niniejsza umowa zawarta jest na okres …………(okres obowiązywania umowy).
6. Niniejsza umowa regulowana jest przez prawo polskie.
7. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 

dla …………(zależy od stosunku łączącego Strony).
8. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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UMOWA LICENCYJNA NA KORZYSTANIE Z VIDEO

zawarta w dniu ... ..... .... r. w ...... pomiędzy:

Panią ..... , prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ..... , z siedzibą w ..... przy ul. 
..... , posługującą się nadanym jej numerem NIP ....  oraz numerem REGON ....    
zwaną dalej jako „Twórca”,
a
..... z siedzibą w ..... przy ul. ....., NIP: ....., REGON: ..... , KRS: ..... reprezentowanym 
przez ..... (Wiceprezesa Zarządu) 
zwanym dalej jako „Nabywca”,

zwanymi dalej łącznie jako „Strony“ została zawarta niniejsza umowa (dalej jako 
„Umowa“):

§1
1. Twórca jest autorem utworu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. z późn. 
zm.) co do którego następuje udzielenie licencji, zwanego w dalszej części Umowy 
jako „Video“, którego utrwalenie stanowi przesłany drogą elektroniczną nośnik na 
adres e-mail Nabywcy ..... o nazwie ..... i w związku z tym przysługują mu autorskie 
prawa majątkowe do Video oraz nieograniczone osobiste prawo autorskie.

2. W dniu zawarcia Umowy Twórca przekazuje Nabywcy Logo Video w sposób 
określony powyżej. Przekazywany nośnik jest wolny od wad prawnych oraz wad 
fizycznych.

3. Udzielenie licencji dotyczy stanu Video, w jakim znajduje się on w dniu zawarcia 
Umowy i tym samym w dniu jego przekazania. 

4. Udzielenie Nabywcy licencji do Video powoduje jednocześnie przeniesienie na 
niego własności egzemplarzy Video oraz nośników, na których Video utrwalono 
z zastrzeżeniem zachowania jednej kopii przez Twórcę dla celów dowodowych.

5. Twórca oświadcza, że: 
a) Video nie jest opracowaniem utworów, przysługuje mu wyłączne i nieograni-

czone autorskie prawo majątkowe do rozporządzania Video;
b) Video nie narusza praw osób trzecich, rozumianych w Umowie jako osoby fi-

zyczne, osoby prawne i niepełne osoby prawne w rozumieniu odpowiednich 
przepisów prawa polskiego, oraz nie jest obciążone żadnymi roszczeniami 
względem osób trzecich; 

c) ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu naruszenia dóbr osobistych 
lub/i praw autorskich i pokrewnych osób trzecich, popełnionych w związku 
ze stworzeniem i przeniesieniem na rzecz Nabywcy Video, a w przypadku 
skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Nabywcy, Twórca zobowiązuje 

Umowa licencyjna8.5
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się do zwolnienia Nabywcy od obowiązku naprawienia szkody poniesionej 
przez osoby trzecie z powyższego tytułu jak i utraconych korzyści na drodze 
postępowania przedsądowego jak i sądowego z zastrzeżeniem §2 Umowy;

d) w przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń 
wynikających z pkt. c powyżej przeciwko Nabywcy, Twórca zobowiązuje się 
do podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia od udziału w sprawie;

e) nie udzielił żadnej osobie trzeciej licencji wyłącznej uprawniającej do korzy-
stania z Video jak i nie przeniósł autorskich praw majątkowych na inną osobę 
trzecią;

f) Video zostało wykonane przez niego osobiście, na podstawie sugestii repre-
zentanta Nabywcy.

§2
1. Nabywca oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z fontu ..... wykorzystanego 

do stworzenia Video wraz z właściwą jego licencją, która nie narusza praw osób 
trzecich.

2. Nabywca oświadcza, że udostępnił Twórcy font ..... wyłącznie do stworzenia Video 
i ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia dóbr osobistych lub/i praw 
autorskich i pokrewnych osób trzecich, popełnionych w związku z udostępnie-
niem fontu ..... Twórcy.

3. W związku z wykorzystaniem fontu .....w przedmiotowym Video na życzenie 
Nabywcy, Nabywca zobowiązuje się, że nie będzie dochodził roszczeń od Twórcy 
z tytułu użycia fontu w Video, natomiast Twórca nie będzie wykorzystywał go 
w innych projektach, w szczególności tworzenia utworów na rzecz osób trzecich.

§3
1. W dniu zawarcia Umowy, Twórca udziela licencji niewyłącznej Nabywcy na ko-

rzystanie z Video na następujących polach eksploatacji, bez ograniczeń czasowych 
i terytorialnych:  
a) utrwalanie trwałe lub/i czasowe dowolnymi technikami w całości  lub/i części, 

w nieograniczonej ilości egzemplarzy, w szczególności za pomocą wszelkich 
znanych technik poligraficznych, cyfrowych, zapisu magnetycznego, kopio-
wania, drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i kompute-
rową, w jakimkolwiek systemie, formacie i na wszelkich nośnikach, włącznie 
z wymianą nośników, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie 
magnetycznej, cyfrowo; przepisanie utrwaleń Logo na inną technikę/system/
rodzaj zapisu lub rodzaj nośników zapisu;

b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie 
i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na 
taśmie magnetycznej, cyfrowo;

c) wprowadzanie do obrotu zarówno oryginalnego nośnika Video, jak również 
jego egzemplarzy;

a) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub/i multime-
dialnej, do baz danych i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sie-
ci Internet, w tym na stronach internetowych należących do Nabywcy oraz 
w wewnętrznej sieci Intranet;

b) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Video 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. poprzez udostępnianie 
w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek 
serwisów odpłatnych lub/i nieodpłatnych); 
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c) udostępnianie w ramach serwisów typu video on demand („wideo na żąda-
nie”), pay-per-view etc. udostępnianych za pomocą jakiejkolwiek techniki 
transmisji - np.: za pomocą satelity bądź za pomocą sieci kablowych oraz 
w systemach  IPTV, ADSL, DSL;

d) udostępnianie w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowa-
niem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych lub 
komórkowych, komputerów stacjonarnych lub przenośnych, a także przeka-
zów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS, 
LTE itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych);

e) publiczne wykonywanie, odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie i udo-
stępnianie Video oraz jego fragmentów zarówno odpłatnie, jak i nieodpłat-
ne niezależnie od miejsca ekspozycji (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń 
analogowych lub/i cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przecho-
wywania i odczytywania plików graficznych np. komputerów, odbiorników 
radiowych lub/i telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub/i ko-
mórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.), a także publiczne udostęp-
nianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie 
przez siebie wybranym (z zastosowaniem lub/i bez zastosowania w tym celu 
usług interaktywnych); 

f) rozpowszechnianie drogą emisji telewizyjnej (nadawanie) prowadzonej ana-
logowo lub/i cyfrowo, w sposób bezprzewodowy (naziemny lub/i satelitar-
ny) bądź w sposób przewodowy - w jakimkolwiek programie telewizyjnym 
(kodowanym lub/i niekodowanym, dostępnym odpłatnie lub/i nieodpłatnie, 
w jakimkolwiek systemie, formacie lub/i technologii); w szczególności za po-
mocą stacji naziemnej, satelity, platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń 
telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, jakichkolwiek sieci komputerowych 
(w tym Internetu);

g) decydowanie o wszelkich aspektach handlowych i marketingowych wy-
korzystania  Video w ramach prowadzonej przez Nabywcę działalności 
gospodarczej.

2. Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenia udzielone 
Nabywcy. Zezwolenia nie są uzależnione od spełnienia jakichkolwiek dodatko-
wych warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub/i cofnięcia 
przez Twórcę.

3. Twórca zobowiązuje się względem Nabywcy do niewykonywania nadzoru autor-
skiego nad sposobem korzystania z Video.

4. Twórca upoważnia Nabywcę do rozpowszechniania Video bez oznaczania go imie-
niem i nazwiskiem Twórcy jak i stosowania jakichkolwiek oznaczeń idendtyfiku-
jących Video z Twórcą. Upoważnienie to udzielane jest bez ograniczeń czasowych 
i terytorialnych.

§4
1. Z tytułu udzielenia licencji do Video Twórcy przysługuje jednorazowe wynagro-

dzenie w wysokości ..... zł brutto (słownie: ..... złotych brutto).
2. Strony zgodnie ustalają, że Nabywca zapłaci wynagrodzenie na podstawie wysta-

wionej przez Twórcę faktury. 
3. Za datę zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, przyjmuje się datę wy-

konania przelewu przez Nabywcę na numer rachunku bankowego wskazanego 
przez Twórcę na fakturze.
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§5
Strony zgodnie postanawiają, że zarówno Nabywca, jak i Twórca są zobowiązani do 
zachowania w tajemnicy wszystkich informacji związanych z powstaniem Video. 
Nabywca zobowiązuje się jednak wystawić referencje Twórcy, a Twórca może w swo-
im portfolio, na swojej stronie internetowej bądź osoby trzeciej, z którą współpracuje, 
umieścić referencje bądź link do Video na potwierdzenie wykonanej pracy.

§6
1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie znajdują zastosowanie właściwe prze-

pisy prawa polskiego.
2. Wszelkie zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Strony zobowiązują się wzajemnie informować o zmianie swego adresu dla ko-

respondencji. Korespondencję wysłaną pocztą poleconą na adres siedziby każdej 
ze Stron podany we wstępie Umowy lub/i inny wynikający z wpisu do Centralnej 
Ewidencji Działalności Gospodarczej albo innego upoważnionego organu i zwró-
coną lub/i nie podjętą w terminie, dwukrotnie, uważa się za doręczoną. Wraz 
z wysłaniem korespondencji drogą listowną powinien zostać wysłany e-mail in-
formujący. W przypadku zawieszenia lub/i zamknięcia działalności Twórca zo-
bowiązany jest podać swój nowy adres do korespodencji.

4. Umowa zastępuje wcześniejsze zapytania ofertowe, korespondencję oraz ustalenia 
pisemne, ustne lub/i dokonane w jakiejkolwiek innej formie przez którąkolwiek 
ze Stron.

5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia Umowy okażą się nieważne, nie uchybia to 
mocy wiążącej pozostałych, a Strony będą dążyć do zastąpienia nieważnego po-
stępowania ważnym postanowieniem odzwierciedlającym pierwotną wolę Stron. 

6. Strony uznają, że nośnik, za pomocą którego Twórca przesłał Video, może być 
wykorzystywany jako dowód w sprawie. W tym celu należy go pobrać ze skrzynki 
pocztowej serwera.

7. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z zawarciem lub/i realizacją 
Umowy, Strony zobowiązują się rozwiązywać ugodowo. W przypadku, gdyby roz-
wiązanie sporów na drodze wzajemnego porozumienia Stron będzie niemożliwe, 
sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd powszechny właściwy dla 
miejsca wykonania Umowy. Dla uniknięcia wątpliwości za miejsce wykonania 
Umowy uważa się miejsce siedziby Nabywcy na rzecz, którego przeniesiono pra-
wa autorskie.

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron.

     Nabywca                          Twórca
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Wykaz skrótów aktów prawnych:
k.s.h. – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. 
Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),
u.z.n.k. – ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.),
pr. aut. – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.),
p.w.p. – ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. 
Dz. U. z 2013 r., poz. 1410),
k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. Nr 16, 
poz. 93 z późn. zm.),
u.ś.u.d.e. – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
u.o.d.o. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. 
Dz. U. z 2014 r., Nr 1182, poz. 1662),
r.p.d.o. – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz 
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urzadzenia 
i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, 
poz. 1024),
u.p.k. – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827),
u.o.k.k. – ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst 
jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późn. zm.),
k.p. – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 
94 z późn. zm.),
k.p.a. – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

k.p.c. – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 
Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
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jacek czarnecki jest młodszym prawnikiem w praktyce prawa nowych technologii kancelarii 
Wardyński i Wspólnicy. Zajmuje się regulacjami dotyczącymi usług płatniczych oraz nowych roz-
wiązań płatniczych (w tym cyfrowych walut), prawem telekomunikacyjnym, prawem ochrony da-
nych osobowych, prawnymi aspektami Internetu, prawem cywilnym i prawem spółek handlowych.

stanisław drozd jest adwokatem w praktyce postępowań sądowych i arbitrażowych kancelarii 
Wardyński i Wspólnicy. Jest również niewykonującym zawodu solicitorem Anglii i Walii. Zajmuje 
się arbitrażem oraz tzw. zarządzaniem sporem i łączeniem alternatywnych metod konstruktyw-
nego rozwiązywania złożonych sporów gospodarczych.

Reprezentuje klientów w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażo-
wych oraz negocjacjach dotyczących ochrony inwestycji, transakcji fuzji i przejęć, długoter-
minowych umów dostawy surowców, umów dystrybucyjnych, umów typu joint venture i in-
nych przedsięwzięć gospodarczych. Występuje w postępowaniach arbitrażowych toczących się 
m.in. na podstawie regulaminu Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby 
Handlowej w Paryżu (ICC), regulaminu arbitrażowego ICSID oraz ad hoc, na podstawie regula-
minu UNCITRAL.

Jest certyf ikowanym mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie 
Adwokackiej oraz Międzynarodowego Centrum Mediacji przy międzynarodowych Izbach 
Przemysłowo-Handlowych w Polsce. Doradza w zakresie prawa ochrony konkurencji. Występuje 
w roli obrońcy w sprawach karnych. Posiada certyfikat TenStep potwierdzający kompetencje 
w zakresie zarządzania projektami.

piotr golędzinowski jest radcą prawnym w praktyce rozwiązywania sporów i arbitrażu kan-
celarii Wardyński i Wspólnicy. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych i arbitrażowych po-
wstałych na tle stosunków handlowych, w szczególności z zakresu rozliczeń finansowych pomię-
dzy przedsiębiorcami, umów joint venture oraz fuzji i przejęć. 
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artur granicki jest radcą prawnym oraz partnerem w warszawskim biurze kancelarii Cytow-
ski&Partners. Artur uzyskał tytuł magistra prawa na uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lu-
blinie, studiował również w Oxfordzie oraz ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa spółek 
oraz prawa rynku kapitałowego na Uniwersytecie Warszawskim. Przed dołączeniem do kancelarii, 
doświadczenie zawodowe zdobywał w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, renomowanych pol-
skich kancelariach prawnych oraz w Komisji Nadzoru Finansowego. W trakcie swojej praktyki zawo-
dowej uczestniczył w wielu transakcjach kapitałowych związanych w szczególności z finansowaniem 
podmiotów gospodarczych, emisją i obrotem instrumentami finansowymi oraz tworzeniu i obsłudze 
funduszy inwestycyjnych. Jego praktyka zawodowa skupia się na projektach z zakresu rynku kapi-
tałowego i papierów wartościowych, prawa spółek, oraz funduszach inwestycyjnych. Artur Granicki 
jest autorem kilkunastu publikacji i opracowań z zakresu prawa finansowego oraz prawa spółek.

rafał kuchta jest prawnikiem w praktyce prawa nowych technologii kancelarii Wardyński 
i Wspólnicy. Zajmuje się ochroną danych osobowych oraz nowymi rozwiązaniami płatniczymi. 

 
marcin kulesza jest prawnikiem w praktyce prawa konkurencji kancelarii Wardyński 
i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji i prawie gospodarczym. Doradza 
klientom oraz prowadzi szkolenia w zakresie zgodności strategii i relacji z konkurentami z pra-
wem ochrony konkurencji. Zajmuje się oceną umów handlowych pod względem ich zgodności 
z prawem konkurencji, uczestniczy w projektach fuzji i przejęć oraz obsłudze klientów w związku 
z postępowaniami przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Sądem Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów.

 

łukasz lasek jest adwokatem w praktyce postępowań sądowych i arbitrażowych kancelarii 
Wardyński i Wspólnicy. Zajmuje się sporami sądowymi i arbitrażowymi dotyczącymi stosun-
ków handlowych, prawa budowlanego, nieuczciwej konkurencji i praw własności intelektualnej.  
Brał udział jako pełnomocnik lub sekretarz trybunału w postępowaniach arbitrażowych toczą-
cych się na podstawie regulaminów Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej 
Izby Handlowej w Paryżu (ICC), Sądu Arbitrażowego Lewiatan oraz Sądu Arbitrażowego przy 
KIG.  Występuje także w sprawach karnych, głównie dotyczących przestępstw gospodarczych 
oraz cyberprzestępstw.
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beata marek jest prawnikiem i właścicielem Cyberlaw. Na co dzień łączy biznes  z prawem i bez-
pieczeństwem teleinformatycznym. Uwielbia pracę w interdyscyplinarnych zespołach i atmosferę 
start-upów. Specjalizuje się w prawie nowych technologii. Autorka wielu publikacji i prelegentka 
na licznych, branżowych konferencjach. Dyrektor ds. prawnych w ISSA Polska – Stowarzyszeniu 
do spraw Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych, wiceprezes Cloud Security Alliance Polska, 
członkini International Cyber Threat Task Force, a także Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Re-
daktor naczelna kwartalnika naukowego „ICT Law Review“ oraz autorka bloga dla programistów 
i e-przedsiębiorców „cyberlaw.pl“.

 

lena marcinoska jest adwokatem w praktyce własności intelektualnej kancelarii Wardyński 
i Wspólnicy. Zajmuje się prawem cywilnym, prawem własności przemysłowej, zwalczaniem nie-
uczciwej konkurencji i prawem Internetu. Uczestniczy w cywilnych sporach sądowych, domeno-
wych postępowaniach administracyjnych, a także w przygotowaniu i negocjowaniu ugód.

marta pawlak jest adwokatem, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu War-
szawskiego, a także Centrum Prawa Amerykańskiego będącego wspólną inicjatywą University of 
Florida i Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również studia LL.M. z zakresu międzynarodo-
wego prawa biznesowego na Universidade Católica Portuguesa.

Marta od wielu lat współpracuje z podmiotami polskimi i amerykańskimi, zajmując się 
w szczególności prawem gospodarczym, prawem spółek, prawem cywilnym, prawem konkuren-
cji, prawem własności intelektualnej i prawem ochrony danych osobowych. Swoje doświadczenie 
zawodowe zdobywała w największych kancelariach w Polsce, jak również w sektorze publicznym. 
Obecnie pracuje dla American Chamber of Commerce, gdzie odpowiada za obsługę prawną, udział 
w inicjatywach ustawodawczych, a także współpracę z polskim sektorem publicznym i agendami 
UE. Wspiera również Startup Poland w obszarze działań legislacyjnych.  Członkini grupy eksperckiej 
ds. umowy o transatlantyckim partnerstwie handlowo-inwestycyjnym pomiędzy UE i USA (TTIP), 
a także grupy roboczej ds. regulacji działającej w ramach Koalicji na rzecz Polskich Innowacji. Pry-
watnie pasjonatka Portugalii, wypraw wysokogórskich i podróży rowerowych.
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tomasz snażyk jest partnerem zarządzającym w warszawskim biurze kancelarii Cytowski&Part-
ners. Tomasz uzyskał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz specjalizuje się 
w dziedzinach: prawa start-upów, umów inwestycyjnych, energii odnawialnej, project finance, 
prawie spółek, a także wdrożeń projektów R&D oraz projektów z wykorzystaniem środków z UE. 
Przed dołączeniem do kancelarii pracował w butikowej kancelarii w San Francisco oraz najbardziej 
renomowanych kancelariach w Polsce. Tomasz pełnił również funkcję głównego doradcy w polskiej 
spółce zajmującej się energią odnawialną oraz doradzał amerykańskiej spółce lotniczej aktywnie 
działającej w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej.

krzysztof Wojdyło jest adwokatem, partnerem kancelarii Wardyński i Wspólnicy odpowiedzial-
nym za praktykę prawa nowych technologii. Działa również w praktyce postępowań regulacyjnych 
oraz usług płatniczych. 

Zajmuje się regulacjami dotyczącymi elektronicznych instrumentów płatniczych, crowdfun-
dingu, komercjalizacji nowych technologii, telekomunikacji, robotyki, obrotu wierzytelnościami 
i przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Uczestniczy w dużych i nowatorskich projektach 
z zakresu szeroko rozumianych nowych technologii. Regularnie doradza zarówno start-upom, jak 
i dużym podmiotom z sektora nowych technologii. Jest autorem lub współautorem publikacji 
dotyczących między innymi crowdfundingu, robotyki, wirtualnych walut oraz nowych technolo-
gii w sektorze usług finansowych. Publikuje m.in. w „Monitorze Prawa Bankowego”. Wielokrotnie 
występował jako wykładowca na konferencjach oraz seminariach, w tym w ramach konferencji In-
ternational Bar Association. Prowadzi również szkolenia dla przedstawicieli start-upów. Jest koor-
dynatorem grupy roboczej ds. regulacji działającej w ramach Koalicji na rzecz Polskich Innowacji.

katarzyna żukowska jest aplikantem adwokackim w praktyce prawa pracy oraz praktyce prawa 
ochrony danych osobowych kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Specjalizuje się w indywidualnym 
i zbiorowym prawie pracy. Ma doświadczenie w restrukturyzacjach zatrudnienia obejmujących 
zwolnienia grupowe, przejścia zakładów pracy lub ich części oraz w doradztwie dotyczącym na-
wiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, w tym kadry menedżerskiej wyższego szczebla 
oraz pracowników chronionych. Doradza także w problematyce przetwarzania danych osobowych 
z punktu widzenia prawa pracy. Uczestniczy w badaniach prawnych spółek.
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Koalicja na rzecz Polskich Innowacji to grupa polskich wiodących naukowych, biznesowych 
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