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Daria Langer, radca prawny z wieloletnim doświadczeniem 
w zakresie transakcji nieruchomościowych od 1 marca 2017 r. 
rozpoczęła współpracę z naszą kancelarią. Swoje bogate 
doświadczenie zdobywała między innymi w Ernst&Young, 
PricewaterhouseCoopers oraz kancelarii Dentons. W GGLegal 
będzie odpowiedzialna za prowadzenie transakcji, w tym 
w szczególności projekty nieruchomościowe oraz M&A. 
Serdecznie witamy Darię w naszym zespole!
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Zamówienia publiczne na Ukrainie

Iwan Legeida, PLP Law Group str. 14

GGLegal może pochwalić się kolejnym sukcesem – 
w styczniu 2017 r. nasza oferta została wybrana w konkursie 
organizowanym przez AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na 
Życie S.A. W ramach oferty nasza Kancelaria przygotowała 
opinię prawną na rzecz AEGON, co zaowocowało nawiązaniem 
współpracy w zakresie dalszych aspektów regulacyjnych. 
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AKTUALNOŚCI GGLegal

Mija właśnie rok od kiedy GGLegal rozpoczęła współpracę z ukraińską kancelarią 
PLP Law Group z siedzibą w Kijowie. Celem nawiązanej współpracy jest uzupełnienie 
oferty Góralski & Goss Legal poprzez rozszerzenie terytorialne zakresu świadczonych 
usług i umożliwienie obecnym oraz przyszłym klientom sprawnej realizacji projektów 
transgranicznych oraz projektów zlokalizowanych na terenie Ukrainy. W dzisiejszym 
numerze Biuletynu mogą Państwo przeczytać dwa artykuły stworzone przez PLP Law 
Group dotyczące zamówień publicznych oraz zmian regulacyjnych w zakresie prawa 
budowlanego na Ukrainie. 

Zachęcamy do lektury.

GGLegal prężnie rozwija się również na szkoleniach i warsztatach, podczas których 
rolę prelegentów pełnią nasi wykwalifikowani eksperci. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w następujących wydarzeniach:

• 16-17 marca 2017 r. – Kontrakty budowlane. Warsztaty prowadzone będą przez 
czterech prawników GGLegal, dr. Jana M. Góralskiego, Jana Hasika, dr. Dominika 
Sypniewskiego oraz Bartosza Porębę. Program i opisy prelegentów znajdują się 
w poniższym linku:
http://konferencje.pb.pl/konferencja/1037,kontrakty-budowlane

• 4-5 kwietnia 2017 r. – V Forum Logistyka & Łańcuch Dostaw. Wśród ekspertów 
branży transportowej znalazła się adw. Paulina Gromadzińska. Program znajduje 
się w poniższym linku:
http://www.trioconferences.pl/V-SCL-Forum

W najnowszym numerze dwumiesięcznika „Nowa Energia” ukazał się artykuł
pt. „Postępowanie przed prezesem URE ws. kar pieniężnych za przekroczenia stopni 
zasilania w sierpniu 2015 r.”. Autorem publikacji jest Partner GGLegal – dr Jan M. Góralski. 

Zapraszamy do lektury.

WSPÓŁPRACA Z PARTNEREM Z UKRAINY
PLP Law Group

SZKOLENIA I WARSZTATY

PUBLIKACJE W PRASIE BRANŻOWEJ

http://konferencje.pb.pl/konferencja/1037,kontrakty-budowlane
http://www.trioconferences.pl/V-SCL-Forum 
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NA HORYZONCIE: ROZPORZĄDZENIE 536 A PROBLEM 
POZAREJESTRACYJNEGO ORDYNOWANIA LEKÓW

(OFF-LABEL)

Pomimo trwania intensywnych prac dotyczących portalu badań klinicznych w Unii Europejskiej przeciąga się w czasie moment 
stosowania postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sprawie 
badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia Dyrektywy 2001/20/WE („Rozporządzenie 536”). 
Prawodawca europejski określił bardzo rygorystyczne wymogi co do zawartości treściowej tego portalu, ma być on w zamyśle 
technicznie zaawansowany i „przyjazny” w codziennym stosowaniu przez jego użytkowników i co bardzo istotne, zawierający 
rzetelne dane i informacje dotyczące badań klinicznych. Te właśnie dane mają być za jego pośrednictwem w sposób trwały 
i bezpieczny przechowywane w bazie danych badań klinicznych UE.

W ocenie praktyków będzie to miało istotne znaczenie dla lekarzy, którzy w trosce o zdrowie pacjenta, w zgodzie z nakazami 
Etyki Lekarskiej, a jednocześnie z dochowaniem rygorów prawnych często muszą podejmować decyzję „ordynowania” produktu 
leczniczego poza jego rejestracyjnymi wskazaniami (off-label). Wparcie takiej decyzji wiarygodnymi badaniami klinicznymi, 
przeprowadzonymi zgodnie z uznanymi standardami może okazać się niezwykle cenne w złożonych stanach terapeutycznych 
wymagających przepisywania przez lekarza produktu leczniczego w jego pozarejestracyjnym (off-label) wskazaniu określonym 
w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL).

Szczególnie istotnym obszarem wskazań off-label jest farmakoterapia „chorób sierocych”, dla których niewiele jest zarejestrowanych 
leków, co zmusza lekarza właśnie do ordynowania off-label. Odmowa takiego zaordynowania dla lekarza oznacza ściśle prawem 
określone następstwa zaniechania ordynowania leku. Przypomnijmy, w doktrynie prawa cywilnego przyjmuje się, że zobowiązania 
lekarza wobec pacjenta mają zasadniczo charakter zobowiązania „starannego działania”, a nie „zobowiązania rezultatu”. Zatem 
odpowiedzialność cywilna lekarza za szkodę na osobie pacjenta, wynikająca z zaniechania (odmowy) wydania lub „przepisania” 
(zaordynowania) produktu leczniczego oparta jest na ogólnym reżimie odpowiedzialności cywilnoprawnej przewidzianym 
w art. 415 lub 471 kc w zw. z art. 444-448 kc i ustaleniu spełnienia przesłanek bezprawności zaniechania zaordynowania leku, 
zawinienia po stronie lekarza, powstania szkody majątkowej (np. rehabilitacji) lub niemajątkowej u pacjenta (cierpienia, stresu) lub 
rodziny pacjenta (zgon pacjenta) i zaistnieniem adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy zaniechaniem zaordynowania 
leku a szkodą. Dominuje w praktyce oraz w doktrynie pogląd, iż powyższe przesłanki mają zastosowanie również w przypadku 
zaniechania zaordynowania pacjentowi leku w jego pozarejestarcyjnym zastosowaniu (off-label).

Moment efektywnego stosowania Rozporządzenia 536 w polskim obrocie prawnym nie jest odległy. Problematykę z nim związaną, 
zwłaszcza w sferze oddziaływania jego treści na istotne kwestie prawne z niego wynikające, w tym takie jak problematyka 
zastosowań off-label będziemy na łamach Biuletynu jego Czytelnikom regularnie przybliżać. Liczymy że ułatwi ona poszukiwanie 
odpowiedzi na wciąż nurtujące sektor zdrowia pytanie – czym w pierwszej kolejności powinien kierować się lekarz przy wyborze 
i aplikowaniu metod terapeutycznych off-label: sumieniem, wskazaniami etyki, najnowszymi informacjami naukowymi czy 
regulacjami prawnymi. Nie przesądzając ostatecznej na nie odpowiedzi twierdzimy, że zawartość portalu o badaniach klinicznych 
UE tworzonego w oparciu o Rozporządzenie 536 będzie pomocna w podejmowaniu decyzji w zakresie ordynowania zastosowań 
off-label.

dr Jacek Wędrowski
Of counsel
jacek.wedrowski@gglegal.pl
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ZMIANY W TYMCZASOWYM ZATRUDNIENIU 
PRACOWNIKÓW

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych i niektórych innych ustaw. 
Nowe przepisy miałyby wejść w życie 1 czerwca 2017 r.

Zmiany mają za zadanie doprecyzowanie systemu pracy tymczasowej oraz ochronę praw pracowników tymczasowych. Poniżej 
zostaną omówione wybrane zmiany, w moim przekonaniu najistotniejsze z projektowanych.

Przede wszystkim, wobec zaobserwowanych praktyk obchodzenia przepisu art. 8 ust. 3 ww. ustawy, polegających na zatrudnianiu 
pracowników tymczasowych do wykonywania w istocie takiej samej pracy, jaką wykonywał pracownik zwolniony przez 
pracodawcę użytkownika – lecz na innym (lub tylko zbliżonym) stanowisku, planowana jest zmiana ww. przepisu. Ma zostać on 
uszczegółowiony poprzez odwołanie się w jego treści właśnie do „rodzaju pracy” a nie „stanowiska pracy” oraz wprowadzenie 
ograniczenia terytorialnego.

Następnie agencje dotychczas nie miały możliwości uzyskania wglądu i weryfikacji dokumentacji wewnętrznej pracodawcy 
użytkownika (np. regulamin pracy czy wynagradzania), w tym uzyskiwania informacji od pracodawcy użytkownika o jej zmianach. 
Zgodnie z projektem noweli, agencje uzyskałyby powyższe uprawienia w celu ustalenia prawidłowego i niedyskryminującego 
wynagrodzenia dla pracownika tymczasowego.

Wreszcie, zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 13 ust. 3 ww. ustawy, do umowy o pracę zawartej z pracownikiem tymczasowym 
nie stosuje się art. 177 § 3 k.p., stanowiącego o przedłużeniu terminowej umowy o pracę (która miałaby ulec rozwiązaniu po upływie 
3 miesiąca ciąży) do dnia porodu. Zgodnie z założeniami zmian do ww. ustawy powyższe miałoby ulec zmianie, a pracownice 
tymczasowe zyskałyby ochronę analogiczną jak na gruncie umowy o pracę na czas określony.

Na koniec, zgodnie z obecnym brzmieniem art. 20 ust. 1 ustawy, w okresie obejmującym kolejne 36 miesięcy, agencja pracy 
tymczasowej nie może skierować zatrudnianego przez siebie pracownika tymczasowego do pracy u danego pracodawcy 
użytkownika na okres przekraczający łącznie 18 miesięcy. Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że przepis ten był 
wielokrotnie obchodzony – m. in. poprzez kierowanie tego samego pracownika tymczasowego do tego samego pracodawcy 
użytkownika przez różne agencje, w tym zwłaszcza przez formalnie różne agencje choć założone i kierowane przez jeden podmiot. 
Nowelizacja zakłada uszczelnienie wskazanej wyżej normy – i wprowadzenie limitu obowiązującego konkretnego pracodawcę 
użytkownika oraz konkretnego pracownika tymczasowego – a nie w istocie agencję. Wskazany limit czasowy ma w myśl nowych 
przepisów dotyczyć łącznie wszystkich form zatrudnienia czasowego (a więc umowy o pracę tymczasową jak również umowy 
cywilnoprawnej – np. w okresie 36 miesięcy przez 8 miesięcy na podstawie umowy o pracę i 10 miesięcy na podstawie umowy 
cywilnoprawnej).

Planowane jest także zmodyfikowanie aktualnego przepisu art. 26 ustawy, określającego przepisy znajdujące zastosowanie do 
osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umów prawa cywilnego. Uważa się zatem, że do ww. osób nie mają obecnie 
zastosowania m. in. limity czasowe wykonywania pracy tymczasowej, ograniczenia w rodzaju (przedmiocie) pracy – zadań 
powierzanych im do wykonania czy zakaz zatrudniania takiej osoby przez pracodawcę użytkownika po zakończeniu wykonywania 
pracy tymczasowej.

W mojej ocenie po wprowadzeniu projektowanych zmian, umowa o pracę tymczasową (jak również zatrudnienie tymczasowe na 
podstawie umowy cywilnoprawnej), utraci szereg atrybutów docenianych przez pracodawców. Istnieje zatem wysokie ryzyko, 
że w kontekście szeregu innych zmian wprowadzanych do kodeksu pracy (m. in. dwiema ostatnimi, znaczącymi nowelizacjami), 
stosunek pracy jako taki, będzie systematycznie wypierany z rynku. Regulacja pracy tymczasowej – pozwalająca dotychczas 
pracodawcom użytkownikom na, w istocie znaczące, ograniczenia ryzyka i kosztów związanych z zatrudnieniem na podstawie 
umowy o pracę – może stać się daleko mniej atrakcyjna.

adw. Magdalena Grykowska
Head of Litigation
magdalena.grykowska@gglegal.pl

mailto:magdalena.grykowska%40gglegal.pl?subject=
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KONTROLA SKARBOWA BEZ ZAPOWIEDZI

Dnia 1 marca 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o 
Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1947, dalej: „Ustawa”). 
Zakłada ona, że w miejsce obecnie funkcjonujących: administracji 
podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej z dniem 1 marca 2017 r. zostanie 
powołana Krajowa Administracja Skarbowa, stanowiąca administrację 
skonsolidowaną. Zaproponowany model Krajowej Administracji Skarbowej 
umożliwi m.in. zwiększenie efektywności i skuteczności kontroli 
wywiązywania się przez podatników z zobowiązań podatkowych.

Jedną z ważniejszych zmian wprowadzonych Ustawą jest zniesienie od 1 
marca 2017 r. obowiązku powiadomienia podatnika o zamiarze wszczęcia 
postępowania kontrolnego i w efekcie możliwość przeprowadzenia kontroli 
celno-skarbowej podatnika bez zapowiedzi. Powyższe jest konsekwencją 
wejścia art. 62 ust. 1 i 2 Ustawy, zgodnie z którym wszczęcie kontroli 
celno-skarbowej następuje z urzędu w dacie doręczenia kontrolowanemu 
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej udzielonego 
kontrolującemu. Co ważne, w przypadku zaistnienia okoliczności 
faktycznych uzasadniających niezwłoczne przeprowadzenie kontroli celno-
skarbowej, Ustawa umożliwia również przeprowadzenie kontroli jedynie za 
okazaniem legitymacji służbowej, o ile istnieje podejrzenie, że podatnik nie 
przestrzega przepisów. 

Dodatkowo, w przypadku kontroli dotyczącej przestrzegania przez 
podatnika przepisów prawa podatkowego w zakresie art. 3 pkt 2 Ordynacji 
podatkowej, kontrolowanemu przysługuje w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej 
uprawnienie do skorygowania deklaracji w zakresie objętym tą kontrolą. 
Korekta deklaracji złożona po upływie tego terminu, a przed zakończeniem 
kontroli celno-skarbowej nie wywołuje skutków prawnych. W rezultacie 
wprowadzone zmiany z jednej strony dają szanse podatnikowi na 
skorygowanie deklaracji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do 
kontroli. Z drugiej strony, zrezygnowano z dotychczasowego rozwiązania 
umożliwiającego podatnikowi złożenie takiej deklaracji w terminie od 
dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli 
do jej wszczęcia. Tym samym, ustawodawca wprowadzonymi zmianami 
daje podatnikowi więcej czasu na korektę deklaracji w początkowej fazie 
postępowania, jednocześnie uniemożliwiając mu przygotowanie się do 
kontroli.

Wartym zaznaczenia jest fakt, że wyżej wspomniana kontrola może 
obejmować wykonywanie czynności kontrolnych nie tylko w urzędzie 
celno-skarbowym, urzędach obsługujących organy Krajowej Administracji 
Skarbowej, w siedzibie kontrolowanego czy w miejscu prowadzenia 
lub przechowywania ksiąg podatkowych, lecz co ważne również w 
każdym innym miejscu związanym z prowadzoną przez kontrolowanego 
działalnością, w tym w lokalu mieszkalnym lub w miejscach, w których 
mogą się znajdować urządzenia, towary lub dokumenty dotyczące tych 
urządzeń, towarów lub czynności podlegających kontroli. 

Kontrola podatnika powinna być zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie 
później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej wszczęcia. Co ważne, termin 
ten może zostać wydłużony, o czym kontrolowany każdorazowo powinien 
zostać pisemnie powiadomiony.

apl. adw. Jolanta Brym
Associate
jolanta.brym@gglegal.pl

mailto:jolanta.brym%40gglegal.pl?subject=


6

EXTENSION OF THE LEASE CONTRACT PERIOD
Common business practice on the real estate market is to conclude lease contracts for a definite period (usually 5 years). That 
enables the parties to calculate their profits (the landlord) or costs (the tenant) resulting from the lease bond more efficiently 
and secures their rights and obligations, if the lease goes well, within the agreed period. Since it is definite, it must be extended 
whenever the parties decide to continue the lease. The legal aspect of this issue is presented in this article.

What does the law say?

What must be put in the first place, is the aspect of extension of the lease period by the virtue of law. Any lease contract, but only 
regarding real estate or premises, concluded for over a year, should be prepared in writing, otherwise is deemed as concluded for 
an indefinite period1. Without the written form, the contract agreed for a specified period, e.g. 2 years, is still valid but its effect 
would be different than previously expected2. Furthermore, the lease concluded for a period longer than 10 years, after the lapse of 
it, shall be deemed as concluded for an indefinite period. The same rule applies if the lease is concluded between the entrepreneurs, 
but the initial period is different – 30 years instead of 103. Having entrepreneur status is a “must have” at the time the contract is 
concluded. Any subsequent loss of that status shall not affect the said regulation4.  

Finally, and the most interesting, in accordance with the Civil Code, if, after the lapse of the time specified in the contract, the 
tenant continues to use the premises due to the consent of the landlord, it shall be deemed, in case of doubt, that the lease has 
been extended for indefinite time5. This regulation establishes “silent extension” of the lease, where the contract is extended on the 
previous terms and conditions stipulated therein6. In this case, any written or legally stronger (e.g. notarial) form of the landlord’s 
consent for continuous use is not required – the consent may be granted even in a presumptive way7 (e.g. lack of the landlord’s 
reaction or relevant contractual provision for such an event, if, after expiry the term of the lease, the tenant still uses the premises). 
Summarizing these thoughts, automatic extension of the lease period only by the law, provided that there is no contract provisions 
regulated that issue, may apply with regard to the above regulations. For instance, the lease contract concluded for a period of 5 
years shall expire at this term, unless the landlord agrees for continuous use of the premises by the tenant.

How to regulate it in the contract?

At first, start with settlement of the lease term as no longer than 10 or 30 years, depending on the status of the parties (see the 
above Part 1), even though the term of 30 years for the commercial lease is hard to find on the market. Furthermore, it should be 
stipulated, whether the extension may demand a legal action from the parties such as signing the annex to the contract or if the 
extension shall be made automatically (regardless of the parties actions). This choice often depends on the parties relations and 
their will to continue the lease for the next period. Usually the lease contract establishes maximum term before the expiry of the 
contract until which the parties hold negotiations in the course of the terms and conditions of the further cooperation (e.g. one 
month before the expiry of the lease). Having such a term in the contract enables and forces the parties to perform their activities 
in order to extend the lease in an appropriate time before it expires, instead of waiting until the very last moment.

Taking into consideration the choice between these two, the contractual solution indicated above in Point 1) should be considered 
in the first place as it enables the parties to keep the better control over the extension.              

1. Under Art. 660 of the Civil Code, “contract of lease of an immovable property or premises for a period longer than one year shall be concluded in 
writing. In the case of non-observance of that form the contract shall be deemed to have been concluded for indefinite time.”

2. See the Regional Administrative Court judgment dated 18-01-2010 (VI SA/Wa 1933/09)
3. Art. 661 § 1 and 2 of the Civil Code
4. See Com. to art. 661 of the Civil Code, Osajda 2017, wyd. 16/J. Górecki/G. Matusik (source: Legalis)
5. Art. 674 of the Civil Code
6. See the Court of Appeal judgment dated 18-09-2015 (I ACa 90/15)
7. See the Supreme Court judgement dated 14-02-2013 (II CSK 351/12)

r. pr. Bartosz Poręba
Senior Associate
bartosz.poreba@gglegal.pl
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KIEDY WIERZYCIEL MOŻE DOCHODZIĆ ZAPŁATY 
SOLIDARNIE OD WSZYSTKICH CZŁONKÓW KONSORCJUM? 

(CZĘŚĆ 1)

Doniesienia rynkowe dostarczają w ostatnim czasie pozytywnych sygnałów dotyczących kondycji przedsiębiorców z branży 
budowlanej w Polsce. Liczba upadłości w tym sektorze konsekwentnie spada, jednakże wskaźnik ten nadal jest relatywnie wysoki, 
a niewypłacalność wykonawców robót budowlanych w dalszym ciągu powoduje szereg konsekwencji dla wielu uczestników tego 
rynku. O ile jednak podwykonawcy zostali objęci szczególną ochroną przewidzianą przepisami kodeksu cywilnego oraz ustawy o 
spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych, o 
tyle sytuacja pozostałych podmiotów zaangażowanych w proces budowlany, takich jak banki czy towarzystwa ubezpieczeniowe 
udzielające gwarancji, jest bardziej skomplikowana. W razie bowiem niewypłacalności danego wykonawcy, będącego jednocześnie 
jedynym zleceniodawcą gwarancji, wyegzekwowanie od niego środków na pokrycie wypłaconej sumy gwarancyjnej może okazać 
się znacznie utrudnione albo wręcz niemożliwe. W takich przypadkach przepisy prawa i orzecznictwo sądów powszechnych 
pozostawiają jednak dla „pokrzywdzonego” pewną furtkę.

Decyduje treść umowy konsorcjum

Furtka ta przewiduje możliwość dochodzenia roszczeń od pozostałych członków konsorcjum. Wynika ona z charakteru prawnego 
konsorcjum, który nie został szczegółowo uregulowany w prawie. Obowiązujące ustawy nie zawierają bowiem definicji konsorcjum, 
ani też nie regulują sposobu jego powstania, struktury czy kwestii podmiotowości prawnej. Stąd też, na gruncie prawa zamówień 
publicznych, które w art. 23 ust. 1 przewiduje, że „wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie”, przyjmuje się, iż pojęcie 
konsorcjum należy definiować jako umowę zawartą przez co najmniej dwa podmioty, których celem jest wzajemne zobowiązanie 
się do wspólnej realizacji określonego zadania. Poglądy na temat charakteru prawnego konsorcjum w przeważającej mierze 
sprowadzają się do (i) stanowiących, że umowa konsorcjum jest w istocie umową spółki cywilnej bądź stanowi jej szczególną formę 
oraz (ii) wskazujących, iż umowa konsorcjum może być traktowana jak spółka cywilna, o ile zawiera postanowienia istotne dla 
tego rodzaju umowy, choć pojawiają się także głosy, że są to dwie, całkowicie odrębne instytucje. Rozstrzygnięcie, czy konstrukcja 
danego konsorcjum spełnia kryteria w odniesieniu do spółki cywilnej, jest kluczowe dla ustalenia zakresu odpowiedzialności 
jego członków. Odpowiedź twierdząca otwiera bowiem drogę do zastosowania przepisów o spółce cywilnej, wprowadzających 
solidarną odpowiedzialność wspólników (członków konsorcjum) za zobowiązania spółki. W takim wypadku wszyscy konsorcjanci 
mogliby odpowiadać za długi jednego z nich.

Umowa konsorcjum należy do kategorii umów nienazwanych, a więc strony mogą nadać jej (celowo lub nieświadomie) treść 
zbieżną lub odbiegającą od konstrukcji umowy spółki cywilnej. Dlatego podkreśla się, że ostateczna ocena charakteru danej 
umowy konsorcjum i możliwości odpowiedniego stosowania do niej przepisów o spółce cywilnej będzie zależeć od ukształtowania 
jej istotnych postanowień1 - a w praktyce, w razie powstania sporu, od oceny sądu. 

Podobieństwa 

We wcześniejszych latach w doktrynie prezentowane było stosunkowo jednolite stanowisko, zgodnie z którym umowę konsorcjum 
uznawano wprost za umowę spółki cywilnej bądź za jej szczególną odmianę. W literaturze używane były m.in. takie określenia, jak 
„wzbogacona umowa spółki prawa cywilnego2” oraz „nietypowa spółka prawa cywilnego”3. 

Podobieństwo charakteru prawnego umów konsorcjum i spółki cywilnej wyraża się przede wszystkim w tym, że treść obu 
stosunków prawnych zawiera zobowiązanie stron do wspólnego dążenia do wyznaczonego celu gospodarczego poprzez 
podejmowanie określonych działań. Inną cechą wspólną dla obu przedmiotowych umów jest fakt, że nie prowadzą one do 
powstania podmiotu dysponującego odrębną podmiotowością prawną, co zostało stwierdzone m.in. w wyrokach Krajowej Izby 
Odwoławczej4. Obie umowy posiadają zatem w pewnym zakresie tożsame essentialia negotii. W przypadku spółki cywilnej zostały 
one uregulowane wprost w art. 860 § 1 k.c., zaś w przypadku umowy konsorcjum, jej istotne postanowienia zostały dookreślone w 
orzecznictwie sądowym.

1. Tak np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 17 października 2012 r., sygn. akt I ACa 460/12: „spośród umów klasyfikowanych lub 
nazywanych umową konsorcjum, tylko te są umowami spółki cywilnej, które w konkretnym przypadku wykazują cechy określone

   w art. 860 i n. k.c.”.
2. S. Włodyka, Strategiczne umowy przedsiębiorców, CH BECK, Warszawa 2000.
3. L. Stecki, Konsorcjum, Dom Organizatora, Toruń 1994.
4. Por. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 2 sierpnia 2012 r., sygn. akt KIO 1542/12.

apl. radc. Dominik Hincz
Associate
dominik.hincz@gglegal.pl
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CZY MOŻNA I JAK WYPOWIEDZIEĆ UMOWĘ O 
ZAKAZIE KONKURENCJI

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest środkiem często wykorzystywanym przez pracodawców, 
dążących do ochrony swojego know-how i tajemnic przedsiębiorstwa przed ich ujawnieniem swoim konkurentom. Zawierana z 
pracownikiem najczęściej w momencie nawiązania stosunku pracy, nierzadko okazuje się już zbędna w chwili, gdy umowa o pracę 
ulega rozwiązaniu. Czy jednak zawsze można bez konsekwencji zwolnić pracownika z zobowiązania do powstrzymania się od 
prowadzenia działalności konkurencyjnej? Jakie będą skutki takiego zwolnienia?

Odszkodowanie

Artykuł 1012 § 1 kodeksu pracy, stanowiący podstawę do zawarcia z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji po ustaniu 
stosunku pracy, precyzuje dwie kwestie konieczne do uregulowania w jej treści: długość okresu obowiązywania zakazu oraz 
wysokość przysługującego mu odszkodowania za ograniczenie jego wolności nawiązywania stosunku pracy. Zgodnie z § 3 tego 
artykułu, całkowita wartość odszkodowania nie może być niższa niż 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed 
ustaniem stosunku pracy w okresie odpowiadającym okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. Jeżeli zatem pracownik zostaje 
zobowiązany do powstrzymania się od zatrudnienia u konkurentów pracodawcy przez okres roku, a przez rok poprzedzający 
rozwiązanie umowy o pracę otrzymał wynagrodzenie w łącznej wysokości 100.000 zł, to odszkodowanie wynikające z umowy 
antykonkurencyjnej nie może być niższe niż 25.000 zł.

Dopuszczalność wypowiedzenia

Pomimo faktu, że umowa o zakazie konkurencji jest zawierana na czas określony, przyjmuje się, że zasada swobody umów dopuszcza 
zawarcie w jej treści prawa jej wypowiedzenia przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta, lub zwolnienia pracownika 
z obowiązku przestrzegania tego zakazu. Na dopuszczalność wcześniejszego zwolnienia pracownika z zakazu konkurencji wskazał 
w szczególności Sąd Najwyższy w Wyroku z dnia 12 marca 2014 r., sygn. akt II PK 151/131. Możliwość wypowiedzenia umowy o 
zakazie konkurencji musi jednak bezwzględnie wynikać z treści samej umowy i nie można jej domniemywać. Ponadto, przyjmuje 
się, że w treści umowy należy wskazać wyraźnie przesłanki, na podstawie których strona będzie mogła złożyć oświadczenie o 
wypowiedzeniu umowy. Taką przyczyną wypowiedzenia może być utrata znaczenia dla pracodawcy informacji pozyskanych 
przez byłego pracownika (np. wskutek zmiany technologii produkcji, która nastąpiła po ustaniu zatrudnienia). W najnowszym 
orzecznictwie odchodzi się jednak od tego ostatniego wymogu – Sąd Najwyższy uznaje, że takie konkretne przyczyny uprawniające 
do wypowiedzenia umowy nie muszą być w niej wskazane (por. Wyrok SN z dnia 12 listopada 2014 r., sygn. akt I PK 86/142).

W praktyce, ze względu na specyfikę umowy o zakazie konkurencji, uprawnienie do wypowiedzenia umowy (zwłaszcza bez 
wskazania przesłanek warunkujących możliwość wypowiedzenia) będzie raczej zastrzegane na rzecz pracodawcy. To pracodawca 
wychodzi bowiem, co do zasady, z inicjatywą zawarcia takiej umowy, a zatem to on zdecyduje również, kiedy uzasadnione 
będzie jej wypowiedzenie - a w konsekwencji również kiedy będzie mogło nastąpić zwolnienie byłego pracownika z obowiązku 
powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej. Przyznanie takiego uprawnienia pracownikowi stałoby zasadniczo w 
sprzeczności z celem umowy o zakazie konkurencji, jakim jest ochrona ważnych interesów pracodawcy. 

Skutki zwolnienia z zakazu konkurencji – zależne od treści umowy

Samo zwolnienie pracownika z zakazu konkurencji nie będzie jednak skutkowało automatycznie zwolnieniem pracodawcy z 
obowiązku wypłacania odszkodowania na rzecz pracownika. Aby taki skutek nastąpił, musi on zostać wyraźnie przewidziany w 
treści umowy. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w powołanym Wyroku z dnia 12 listopada 2014 r., sygn. akt I PK 86/14. Jeżeli 
zatem umowa będzie milczeć w zakresie zwolnienia pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania, to pracownik zachowa 
roszczenie o jego wypłatę pomimo rezygnacji przez pracodawcę z zabezpieczania swoich interesów. 

Opisane powyżej zagadnienia potwierdzają, jak bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa prawnego pracodawcy jest 
prawidłowe sformułowanie postanowień umowy o zakazie konkurencji obowiązującej po ustaniu zatrudnienia.

1. OSNAPiUS 2015 nr 6, poz. 75, str. 694.
2. SIP Legalis nr 1180150.

adw. Paulina Gromadzińska
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ZAPŁATA ODSZKODOWANIA PRZEZ SAMEGO 
UBEZPIECZONEGO NIE ZWALNIA UBEZPIECZYCIELA OD 

OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA

Do powstania roszczenia ubezpieczonego wobec ubezpieczyciela o zwrot wypłaconego poszkodowanemu odszkodowania 
(w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) może dojść wówczas, gdy poszkodowany skieruje roszczenie o naprawienie 
szkody wyłącznie wobec ubezpieczonego. Nie ma przy tym znaczenia, czy ubezpieczony spełnił świadczenie z własnej inicjatywy, 
czy też w wykonaniu wyroku sądu.  

Pomimo, że przepisy nie podają wprost podstawy ww. roszczenia ubezpieczonego względem ubezpieczyciela, w piśmiennictwie 
wskazuje się m.in. na art. 822 § 1 k.c.1, określający zakres odpowiedzialności towarzystw ubezpieczeniowych,  wynikający z zawartej 
umowy ubezpieczenia. Zgodnie ze wskazanym przepisem, przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel 
zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których 
odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.

Zasadność dochodzenia roszczeń ubezpieczonego względem ubezpieczyciela na podstawie art. 822 k.c. potwierdził Sąd Najwyższy 
w wyroku z dnia 17 października 2003 r.2. Sąd Najwyższy wskazał bowiem, że art. 822 k.c. nie określa wprost podmiotu, na rzecz 
którego zakład ubezpieczeń dokonać ma zapłaty. Z przepisu tego wynika natomiast obowiązek zapłaty po stronie ubezpieczyciela, 
w przypadku wyrządzenia szkody osobom trzecim, względem których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo 
osoba, na której rzecz zostaje zawarta umowa ubezpieczenia. 

W wyroku z dnia 7 grudnia 2006 r.3 Sąd Najwyższy doprecyzował natomiast, że  „w przypadku naprawienia szkody majątkowej 
i niemajątkowej (krzywdy) przez samego ubezpieczonego (z własnej inicjatywy czy też w wykonaniu wyroku sądu), ubezpieczyciel 
jest obowiązany zwrócić ubezpieczonemu taką kwotę, jaką sam byłby obowiązany zapłacić poszkodowanemu w razie skierowania 
do niego żądania o odszkodowanie. W razie zaś zwrócenia się z żądaniem zapłaty przez poszkodowanego bezpośrednio 
do ubezpieczonego sprawcy szkody, ubezpieczyciel jest obowiązany do podjęcia działań, w wyniku których wierzyciel 
(poszkodowany) nie będzie od sprawcy (ubezpieczonego) żądał spełnienia świadczenia”. Ubezpieczyciel powinien zatem wówczas 
niejako przejąć ciężar prowadzenia sporu pomiędzy ubezpieczonym sprawcą a poszkodowanym wierzycielem oraz ustalić zakres 
odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego sprawcy szkody (a w konsekwencji - zakres swej odpowiedzialności gwarancyjnej) 
i wypłacić poszkodowanemu należne świadczenie.  

Zapłata odszkodowania przez samego ubezpieczonego nie zwalnia zatem ubezpieczyciela od obowiązku świadczenia. Okoliczność ta 
powoduje jedynie, że uprawnionym do żądania zapłaty od ubezpieczyciela, w miejsce poszkodowanego, staje się sam ubezpieczony 
– o ile dokonał wypłaty odszkodowania na rzecz poszkodowanego. Najczęściej jednak, w razie bierności ubezpieczyciela, konieczne 
jest podjęcie przez ubezpieczonego drogi sądowej w celu odzyskania uprzednio wypłaconego odszkodowania (w ramach 
ubezpieczenia OC).

1. Jako inną podstawę wskazuję się również przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu.
2. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 października 2003 r., IV CK 116/02, LEX nr 157302.
3. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2006 r., III CSK 266/06, LEX nr 238949.

adw. Paulina Rumińska
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ODWOŁANIA WYKONAWCÓW ZMIERZAJĄCE DO 
UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU

Zgodnie z dotychczasową wykładnią art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 
r., poz. 2164, ze zm., dalej: p.z.p.), środki ochrony prawnej przysługują m.in. wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia. Tym samym, wykonawcy, którzy składali odwołania domagając się unieważnienia danego postępowania 
przetargowego przez zamawiającego w większości przypadków nie mogli liczyć na ich rozpoznanie przez KIO.

Wykładnia ta nie tylko znajdowała odzwierciedlenie w doktrynie, lecz również w linii orzeczniczej KIO. Głównym argumentem 
przemawiającym za brakiem rozpoznawania przez KIO odwołań zmierzających do unieważnienia postępowania była trudność 
w wykazaniu przez wykonawcę interesu w uzyskaniu danego zamówienia w sytuacji, gdy wnosił on jednocześnie o unieważnienie 
postępowania. Niejednokrotnie KIO podkreślała, że interes ten powinien dotyczyć uzyskania zamówienia przez wykonawcę 
w konkretnym postępowaniu, a poprzez żądanie unieważnienia postępowania wykonawca tak naprawę sam pozbawia się szans 
na jego uzyskanie1. Co więcej, wskazywano, że istnieje kolizja pomiędzy żądaniem unieważnienia prowadzonego postępowania, 
a możliwością uzyskania zamówienia w tym postępowaniu2. Równie często podkreślano, że odwołanie nie może dotyczyć 
czysto hipotetycznej możliwości udziału w kolejnym postępowaniu ogłoszonym przez zamawiającego, w razie unieważnienia 
aktualnie toczącego się postepowania3, ponieważ żaden przepis prawa nie nakłada na zamawiającego obowiązku ponownego 
przeprowadzenia postępowania w miejsce unieważnionego postępowania.

W poprzednich latach jedynie sporadycznie pojawiały się wyjątki od tej wykładni4. Obecnie jednak coraz bardziej zyskuje na 
znaczeniu interpretacja prounijna, zgodnie z którą wykonawca może wykazać interes we wniesieniu odwołania oraz może ponieść 
szkodę skutkiem naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, nawet jeśli następstwem uwzględnienia odwołania byłoby 
unieważnienie postępowania5. U podstaw nowej linii orzeczniczej leży wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 5 
kwietnia 2016 r. w sprawie C-689/13 Puligenica Facility Esco (PFE), w którym wskazano, że wykonawcy mogą wykazać swój interes 
nawet w razie unieważnienia przetargu, ponieważ prawdopodobnie zamawiający ogłosi kolejne postępowanie, w którym będą oni 
mogli złożyć swoje oferty6.

Co ważne, wskazana powyżej interpretacja Trybunału nie oznacza, że każde odwołanie zmierzające do unieważnienia postępowania 
będzie rozpatrywane na korzyść odwołującego. Jak zawsze, każdy przypadek będzie rozpatrywany przez KIO jednostkowo przy 
uwzględnieniu stanu faktycznego danej sprawy. Należy jednak mieć na uwadze, że „system środków ochrony prawnej stanowi 
realizację postulatów dyrektywy odwoławczej i podstawowe pojęcia warunkujące dostęp wykonawców do systemu środków 
ochrony prawnej powinny być interpretowane z uwzględnieniem wykładni proeuropejskich”7. 

Na marginesie wartym zaznaczenia jest fakt, że na problem związany z interpretacją art. 179 ust. 1 p.z.p. KIO zwróciła uwagę już 
na początku 2016 roku i w tym celu skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne w celu 
wyjaśnienia i rozróżnienia czy interes w uzyskaniu zamówienia dotyczy toczącego się postępowania czy też danego przedmiotu 
zamówienia8. Opowiedzenie się za drugą z interpretacji oznaczałoby umożliwienie wykonawcom składania odwołań zmierzających 
do unieważnienia przetargu. Aktualnie wciąż czekamy na stanowisko Trybunału w tej kwestii.

1. np. wyrok KIO z dnia 5 maja 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 372/08; wyrok KIO z dnia 4 grudnia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 1330/08; wyrok KIO z dnia 
5 czerwca 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 660/09; wyrok KIO z dnia 9 września 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 1100/09; wyrok KIO z dnia 5 stycznia 2012 
r., sygn. akt KIO 2742/11; wyrok KIO z dnia 14 stycznia 2013 r., sygn. akt KIO 2887/12; wyrok KIO z dnia 12 lutego 2015 r., sygn. akt KIO 205/15

2. wyrok KIO z dnia 5 stycznia 2012 r., sygn. akt KIO 2742/11
3. np. wyrok KIO z dnia 23 sierpnia 2011 r., sygn. akt KIO 1680/11
4. np. w wyroku KIO z dnia 30 grudnia 2011 r., sygn. akt KIO 2702/11
5. prezentowana m.in w wyroku KIO z dnia 22 listopada 2016 r, sygn. akt KIO 2099/16; wyroku KIO z dnia 5 września 2016 r., sygn. akt KIO 1556/16; 

w wyroku KIO z dnia 3 stycznia 2017 r., sygn. akt KIO 2395/15
6. za taką wykładnią przemawia również wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie C-689/13 Puli-

genica Facility Esco, opinia Rzecznika Generalnego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie C-689/13 
oraz pośrednio wyrok Trybunału (Dziesiąta Izba) z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie C-100/12 Fastweb

7. wyrok KIO z dnia 22 listopada 2016 r, sygn. akt KIO 2099/16
8. postanowienie KIO z 19 lutego 2016 r., sygn. akt KIO 2691/15

apl. adw. Jolanta Brym
Associate
jolanta.brym@gglegal.pl
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CZY PRACODAWCA MA PRAWO DO DOCHODZENIA 
OD PRACOWNIKA ZWROTU NALEŻNOŚCI 

UISZCZONEJ TYTUŁEM ZAPŁATY ZALEGŁYCH 
SKŁADEK ZUS W ZWIĄZKU Z USTALENIEM 

STOSUNKU PRACY?
Ustalenie przez sąd istnienia stosunku pracy między stronami umowy cywilnoprawnej wiąże się z koniecznością wyliczenia 
i uiszczenia przez pracodawcę zaległych składek ZUS. W tym miejscu pojawia się pytanie - czy pracodawca ma prawo do 
dochodzenia od pracownika zwrotu zapłaconej z tego tyłu należności?

Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 9 listopada 2016 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt III Apa 11/16 stwierdził, 
iż pracodawca, który odprowadził zaległe składki ZUS od wynagrodzenia pracownika w związku z ustaleniem istnienia stosunku 
pracy może domagać się od pracownika zwrotu opłaconej części składek, która powinna zostać sfinansowana z wynagrodzenia 
pracownika. Podstawę przedmiotowego roszczenia stanowi art. 405 i następne kodeksu cywilnego mówiące o bezpodstawnym 
wzbogaceniu. Powyższe wynika z faktu, iż wynagrodzenie z tytułu określonego stosunku prawnego, który następnie został 
uznany za stosunek pracy, powinno obejmować między innymi składki ZUS w części finansowanej przez pracownika. Tym samym 
wynagrodzenie otrzymane przez pracownika powinno być pomniejszone m.in. o te składki. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu ww. 
orzeczenia „wynagrodzenie za pracę, jako niezbędny element treści stosunku pracy, jest określone przepisami prawa pracy, 
z których niewątpliwie wynika, że należy się w całości, a więc również w części, którą pracodawca ma obowiązek potrącić 
(odliczyć).” 

W tym miejscu należy również wskazać, iż Sąd Najwyższy w wyroku z 5 grudnia 2013 roku wydanym w sprawie o sygnaturze 
akt III PZP 6/13, stwierdził, że termin przedawnienia roszczenia pracodawcy z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia będącego 
następstwem zapłaty przez niego składek na ubezpieczenie społeczne pracowników w części, która powinna być przez nich 
finansowana, rozpoczyna bieg od dnia zapłaty tych składek przez pracodawcę.

Podsumowując należy wskazać, iż w przypadku ustalenia istnienia stosunku pracy, pracodawca może wystąpić o zapłatę (zwrot) 
przez pracownika części składek ZUS, w kwocie odpowiadającej wysokości składek finansowanych z wynagrodzenia pracownika.

apl. radc. Katarzyna Surowiec
Junior Associate
katarzyna.surowiec@gglegal.pl
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SUROWE KARY ZA FAŁSZOWANIE FAKTUR VAT
W dniu 1 marca 2017 roku, wchodzi w życie ustawa z 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych 
ustaw. Wprowadzone zmiany mają przeciwdziałać m. in. zjawisku wyłudzania podatku VAT w Polsce. Najczęściej spotykane 
wyłudzenia podatku VAT dotyczą podatku należnego oraz podatku naliczonego i jego zwrotu.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy zjawisko wyłudzenia podatku VAT urosło do poważnego problemu natury ekonomicznej 
i społecznej. W wyniku działań, podejmowanych najczęściej przez zorganizowane grupy przestępcze, budżet państwa ponosi 
straty liczone nawet w dziesiątkach miliardów złotych rocznie.

Nowela w art. 270a § 1 k.k. wprowadza szczególny rodzaj przestępstwa tzw. fałszu materialnego dokumentu w postaci faktury. 
Zgodnie z intencją ustawodawcy zagrożone pod groźba kary będzie podrabianie lub przerabianie faktury VAT w celu jej użycia za 
autentyczną, w zakresie w szczególności okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności 
publicznoprawnej lub jej zwrotu. Podobnie penalizowanie będzie także używanie takiej faktury jako autentycznej. 

Sprawca, który dopuści się czynu określonego w art. 270a §1 k.k., podlegać będzie karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 
8. Zgodnie natomiast z dyspozycją art. 270a § 2 k.k. w przypadku, gdy sprawca dopuści się czynu polegającego m. in. na przerobieniu 
lub podrobieniu faktur w zamiarze kierunkowym, a zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość 
jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, albo gdy sprawca z popełnienia przestępstwa uczynił 
sobie stałe źródło dochodu – podlegać będzie karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Kolejnym nowym rodzajem przestępstwa jest tzw. fałsz intelektualny dokumentu w postaci faktury, stypizowany w przepisie 
art. 271a §1 k.k., polegający na wystawieniu faktury lub faktur zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub 
łączna wartość jest znaczna, poświadczając nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia 
wysokości należności publicznoprawnej lub jego zwrotu.

Sprawca powyżej opisanego czynu podlegać będzie karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Zgodnie natomiast z art. 
271a § 2 k.k., w przypadku gdy sprawca dopuścił się takiego czynu w odniesieniu do faktury lub faktur której wartość lub łączna 
wartość jest większa niż 5.000.000,00 PLN, albo gdy sprawca z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu – 
podlegać będzie karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Na dodatkową uwagę zasługują także nowe, dodane przepisy w art. 277a k.k.- 277d k.k. Regulacja art. 277a k.k., wprowadzająca 
m. in. kwalifikowane przypadki wyżej opisanych przestępstw zaostrza odpowiedzialność sprawcy aż do kary 25 lat pozbawienia 
wolności, w sytuacji gdy wartość faktury (lub faktur) będącej przedmiotem czynu zabronionego jest większa niż 10.000.000,00 
PLN.

Jak wynika z uzasadnienia projektu noweli, ten typ czynu miałby odnosić się w założeniu do członków największych zorganizowanych 
grup przestępczych, których działalność powoduje najpoważniejsze negatywne konsekwencje budżetowe.

Nowela w art. 277c k.k., przewiduje także obligatoryjne nadzwyczajne złagodzenie kary wobec sprawcy przestępstwa określonego 
w 270a §§ 1 lub § 2 k.k. lub art. 271a §§ 1 lub 2 k.k., który zawiadomił o nim organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie 
istotne okoliczności przestępstwa, a także wskazał czyny pozostające w związku z popełnionym przez niego przestępstwem i 
ich sprawców, zanim organ ten o nich się dowiedział. Zgodnie z 277c § 2 k.k. Sąd na wniosek prokuratora będzie mógł także (w 
przypadku szeregu czynów typizowanych w ramach noweli) odstąpić od wymierzania kary, pod warunkiem, że sprawca m. in. 
zwrócił korzyść majątkową osiągniętą z popełnienia tego przestępstwa w całości albo w istotnej części. 

Wprowadzone zmiany normatywne należy ocenić pozytywnie, bowiem w znaczny sposób ułatwią pociągnięcie do 
odpowiedzialności karnej osoby wyłudzające podatek VAT a ponadto przyczynią się do zastosowania tzw. prewencji ogólnej, 
mającej na celu ograniczenia samego zjawiska. 

apl. adw. Karolina Skowron
Junior Associate
karolina.skowron@gglegal.pl
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IMPLEMENTATION OF EUROPEAN STANDARDS IN 
UKRAINIAN CONSTRUCTION INDUSTRY

On 8 February 2017, the President of Ukraine signed the Law of Ukraine “On Amending Certain Legislative Acts of Ukraine Regarding 
Improvement of City Planning”. The amendments are aimed at unification of licensing system in construction industry and fight 
against illegal and unauthorized construction. The law takes effect upon four months of its publication.

The main innovation of this Law is the exclusion of archaic notions of the “complexity category” of the construction projects 
and replacement thereof with three “consequence classes (responsibilities)” (insignificant, middle and significant), which will be 
determined for the whole structure and all its buildings and premises regardless of the purpose, under the principle of project 
estimate documentation unity, except for the particular cases. Herewith, the criteria for consequence classification are more 
distinct and clear, which reduces the risks of corruption occurrence both on behalf of developers and regulatory authorities.

Pursuant to the new standards, the notion of “declaration” on construction work commencement is also excluded. From now on, 
pre-construction activities for the construction projects of insignificant class can be made based on the notice. Pre-construction 
activities for the objects of middle and significant classes will be carried out based on the relevant license issued to the project 
owner.

In general, the above amendments will not lead to new difficulties in the execution of documents by responsible developers, since 
the scope of documents for licensing will remain the same despite its more organized nature. However, the developers, who 
previously simplified the complexity category using “declaration”, will be forced to file the whole package of documents pursuant 
to the law requirements, which will improve the quality of the control over construction standards compliance.
In conclusion, it can be affirmed that the above amendments shall uphold the principles of legality and quality of construction in 
Ukraine and result in reducing the level of unauthorized construction and construction fraud. This will, first and foremost, improve 
the protection of Ukrainian and foreign investors.

Oleg Nowynskij
PLP Law Group
info@plp.kiev.ua
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA UKRAINIE
Udział polskich wykonawców w zamówieniach publicznych na Ukrainie może stanowić interesujący kierunek zbytu produktów 
wytwarzanych przez polskie firmy.

Władze Ukrainy uruchomiły elektroniczny publiczny program ds. zamówień ProZorro. W trybie pilotażowym program ten 
funkcjonował od lutego 2015 r., a korzystanie z niego było dobrowolne: każdy zleceniodawca państwowy miał możliwość 
przeprowadzenia w ProZorro zamówienia podprogowego na kwotę do 200 tys. hrywien dla towarów i usług oraz do 1,5 mln 
hrywien dla robót budowlanych. Okazało się, że nawet w trybie pilotażowym elektroniczny system pozwolił wygenerować 
zleceniodawcom kwotę ponad 30 mln euro oszczędności.

W 2016 r. korzystanie z systemu ProZorro stało się wymogiem dla wszystkich zleceniodawców państwowych (podmiotów 
publicznych). Pełne przejście na elektroniczny system zamówień publicznych odbyło się dwuetapowo. Od 1 kwietnia swoje oferty 
w postaci elektronicznej zamieszczały władze centralne i duże firmy państwowe, a od 1 sierpnia – reszta podmiotów publicznych.

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy w systemie przeprowadzono ponad 100 tys. przetargów na łączną kwotę około 1,5 mld euro. 
Dzięki elektronicznemu systemowi nabywcy zaoszczędzili ponad 160 mln euro. Warto zauważyć, że ukraiński elektroniczny system 
zamówień publicznych ProZorro w bardzo krótkim czasie zyskał międzynarodowe uznanie: podczas 10. jubileuszowej ceremonii 
wręczenia nagród dla zwycięzców World Procurement Awards, która odbyła się 18 maja 2016 r. w Londynie, Ukraina z systemem 
ProZorro zwyciężyła w kategorii Public Sector.

Ukraiński system prawny w zakresie zamówień publicznych

Przez długi czas firmy nie traktowały udziału w przetargach publicznych jako realnego kierunku rozwoju. Mało kto wierzył, że 
z państwem można handlować uczciwie. Elektroniczny system, który uniemożliwił manipulowanie dokumentacją przetargową, 
faktycznie stworzył konkurencję, zapewnił bardziej korzystne warunki dla nabywcy oraz stał się zabezpieczeniem przeciwko 
nadużyciom.

System elektronicznych zamówień publicznych w rzeczywistości sprawia, że główni dysponenci środków publicznych są zmuszeni 
do wejścia na rynek i wybrania najlepszej oferty według kryteriów ceny i jakości.

Od 1 kwietnia 2016 r. obowiązuje na Ukrainie nowa ustawa o zamówieniach publicznych, która zasięgiem swojego działania objęła 
centralne organy władzy wykonawczej i zamawiających prowadzących działalność w poszczególnych sektorach gospodarczych, 
zastępując ustawę o realizacji zamówień publicznych.

Od 1 sierpnia 2016 r. ustawa o zamówieniach publicznych stała się obowiązującym aktem prawnym dla wszystkich podmiotów 
dokonujących zamówień. Ustawa ma zastosowanie w przypadku zamówień o wartości od 200 tys. hrywien – dla dostaw lub usług, 
lub 1,5 mln hrywien – dla prac zleconych (robót budowlanych). Ustawa o zamówieniach publicznych przewiduje następujące 
rodzaje procedur zamówień:

1) procedura otwartych przetargów (podstawowa procedura);
2) dialog konkurencyjny;
3) negocjacyjna procedura zamówień.

W myśl nowej ustawy elementem otwartych przetargów jest przeprowadzenie tzw. aukcji cenowej i uwzględnienie kryteriów 
pozacenowych. Niezmiernie ważne jest tu precyzyjne określenie pozacenowych kryteriów, tak aby nie powodowały one niejasności 
w interpretacji rozstrzygnięcia. Procedura dialogu konkurencyjnego ma być stosowana w przypadku, gdy zamawiający nie 
może określić precyzyjnie niezbędnych danych technicznych przedmiotu zamówienia lub gdy jakościowe cechy towarów i prac 
podlegających zleceniu nie mogą być jednoznacznie określone.

W celu podjęcia optymalnej decyzji o zakupie należy przeprowadzić rozmowy z uczestnikami (przedmiotem zamówień są m.in. 
usługi doradcze, prawne, opracowanie systemów informatycznych, oprogramowanie, prowadzenie badań naukowych etc.).

Iwan Legeida
PLP Law Group
info@plp.kiev.ua
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Negocjacyjna procedura zamówień nie zakłada uprzedniej publikacji ogłoszenia – publikowany jest tylko komunikat o zamiarze 
zawarcia umowy po przeprowadzeniu negocjacji z uczestnikiem procedury.  Zgodnie z art. 16 ustawy o zamówieniach publicznych 
zamawiający może żądać od uczestników postępowania przedstawienia i udokumentowania informacji o spełnianiu jednego lub 
kilku następujących kryteriów kwalifikacyjnych:

– posiadanie sprzętu i bazy materialno-technicznej;
– zatrudnienie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
– udokumentowanie potwierdzonego doświadczenia w realizacji podobnej umowy.

Brak dokumentów, których posiadanie w ramach oferty przetargowej nie jest przewidziane przepisami prawa dla uczestników 
postępowania, nie może być podstawą do odrzucenia oferty przez zamawiającego. Nowa ustawa o zamówieniach publicznych, 
podobnie jak poprzednia, przewiduje możliwość udziału w zamówieniach spółek zagranicznych. Elektroniczny system ProZorro 
uniemożliwił manipulowanie dokumentacją przetargową, faktycznie stworzył konkurencję, zapewnił bardziej korzystne warunki 
dla nabywcy oraz stał się zabezpieczeniem przeciwko nadużyciom. Wprowadzono jednak istotne zmiany instytucjonalne w 
samej procedurze, która odbywa się wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu zamówień, zapewniającego należytą 
przejrzystość zamówień publicznych oraz uniemożliwiającego nadużycia i manipulacje danymi, a także jasno uregulowano sposoby 
składania odwołań.

Przejrzystość zamówień

Podstawową zasadą ProZorro stało się hasło: „Wszyscy widzą wszystko”. Zasada ta jest w pełni realizowana w e-systemie, który 
pozwala pobierać i badać dokumenty odnoszące się do ogłoszonych przetargów oraz zamówień już zrealizowanych.

Po pierwsze, każdy wykonawca może wziąć udział w konkursie, po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentami, które 
przedkładane były wcześniej w podobnych przetargach przez jego konkurentów.

Po drugie, każdy (nie tylko wykonawca biorący udział w danym postępowaniu przetargowym) może zobaczyć oferty swoich 
konkurentów w bieżącym przetargu po jego zakończeniu.

Po zakończeniu aukcji wszyscy uczestnicy widzą oferty konkurentów i protokoły dyskwalifikacji, jeżeli takie istniały. Procedura 
przetargowa działa w następujący sposób:

1. Podmiot publiczny umieszcza ogłoszenia online o przetargach: cena zakupu, nazwa przedmiotu zamówienia, szacowany budżet.
2. Przedsiębiorca czyta ogłoszenia (lub otrzymuje je za pomocą zamówionego przez siebie newslettera wysyłanego na pocztę 
elektroniczną lub telefon komórkowy) i wybiera interesujące go przetargi.
3. Przedsiębiorca poprzez osobiste biuro elektroniczne składa swój wniosek do aukcji internetowych przetargów.
4. Po zebraniu wszystkich ofert system anonimowo ujawnia ceny poszczególnych ofert, a każdy oferent może interaktywnie 
zmniejszyć swoją pierwotną propozycję cenową.
5. Na końcu aukcji system ujawnia wszelkie informacje dotyczące uczestników.
6. Uczestnik, który złożył ofertę o najbardziej atrakcyjnej cenie, w celu potwierdzenia jakości oferowanego przez siebie produktu 
lub spełnienia wymagań zamawiającego przedkłada odpowiednie dokumenty.

Jeśli uczestnik zostanie zakwalifikowany, musi zostać ogłoszony zwycięzcą. Zamawiający publikuje wówczas w systemie umowę, 
a towar otrzymuje status nabytego. Jeżeli uczestnik przetargu chce zaskarżyć działania lub zaniechania podmiotu zamawiającego 
może złożyć wniosek lub skargę online na stronie internetowej. 

Mając dostęp internetowy do wszystkich dokumentów przetargu przez cały czas, uczestnicy mogą skutecznie – w trybie online 
– odwołać się od decyzji zleceniodawcy oraz wyników przetargu, jeżeli miały podczas niego miejsce jakiekolwiek naruszenia lub 
nadużycia. System zawsze zachowuje historię zmian i daje możliwość wglądu w usunięte dokumenty. 

Program ten jest szczególnie dedykowany firmom zagranicznym, ponieważ reforma w tej dziedzinie to kluczowy projekt władz 
ukraińskich, pragnących podnieść wiarygodność Ukrainy na arenie międzynarodowej. Ukraiński elektroniczny system zamówień 
publicznych, który odniósł sukces w tak krótkim czasie, jest unikalnym rozwiązaniem IT, którego skuteczność widoczna jest na 
konkretnych liczbach.

Mały udział firm zagranicznych w zamówieniach publicznych Ukrainy (około 0,3% zwycięzców przetargów) w ostatnich latach 
spowodowany był przede wszystkim wysokim poziomem korupcji, brakiem przejrzystości i właściwej kontroli oraz tym, że 
poprzednie przepisy prawne były dyskryminacyjne wobec firm zagranicznych.
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Zamówienia na Ukrainie nie stanowią już tematu tabu. Oferty publiczne już nie trafiają jedynie do grona wybranych firm 
i podmiotów, a państwo co roku dzięki procedurom przetargowym nabywa różne kategorie towarów i usług na ponad 8 mld euro.
 
Zgodnie z obowiązującymi po zmianach przepisami prawa każdy przedstawiciel biznesu międzynarodowego, w tym polskiego, 
ma możliwość ubiegania się o udzielenie zamówienia w konkretnych postępowaniach. Obecnie konkurencja nie jest duża, więc 
prawdopodobieństwo wygranej jest wysokie (wiele jest takich postępowań, w których udział biorą tylko dwaj lub trzej wykonawcy).

Zmiany na lepsze 

Z pewnością wdrożenie systemu elektronicznego do realizacji zamówień publicznych, a także obsługującego kwestie sporne oraz 
odwołania od niekorzystnych rozstrzygnięć zwiększy konkurencję w zamówieniach publicznych i zmniejszy poziom korupcji.

Wdrożenie procedur elektronicznych zamówień publicznych zapewnia przy tym szybką wymianę dokumentów i przepływ 
informacji. Ważne jest tu ujawnianie wszystkich propozycji uczestników po zakończeniu aukcji w przetargach otwartych. Pomimo 
deklaracji o równych szansach w ubieganiu się o zamówienia przez rezydentów i nierezydentów,  w praktyce istnieją legislacyjne 
i techniczne ograniczenia w ubieganiu się o zamówienia publiczne dla firm niebędących rezydentami.

W niektórych przypadkach udział w zamówieniach może wziąć tylko firma, która uprzednio uzyskała licencję na prowadzenie 
określonego rodzaju działalności gospodarczej.

Dziedziny, które podlegają tym przepisom, to m.in. produkcja leków, handel hurtowy i detaliczny lekami, budownictwo itd.

Ukraina w 2015 r. przystąpiła do umowy w sprawie zamówień publicznych Światowej Organizacji Handlu (GPA – WTO) i od 18 
maja 2016 r. stała się sygnatariuszem tejże umowy. Przystąpienie do tego porozumienia otwiera rynek zamówień publicznych na 
Ukrainie dla 46 krajów, w tym dla Polski.

Po wprowadzeniu nowej ustawy rynek zamówień publicznych Ukrainy będzie – jak nigdy wcześniej – korzystny dla zagranicznych 
firm (działających poprzez przedstawicielstwa lub powiązane spółki zarejestrowane na Ukrainie), które mogą stworzyć konkurencję 
dla ukraińskich producentów w warunkach przejrzystych, skutecznych i sprawiedliwych oraz zgodnych z procedurami zamówień, 
przy jednoczesnym ograniczeniu systemowej korupcji.

Biorąc pod uwagę wysoki poziom konkurencyjności poszczególnych kategorii produktów polskich producentów na rynku 
ukraińskim, w najbliższym czasie można się spodziewać znacznego ożywienia wejścia polskich uczestników na ukraiński rynek 
zamówień publicznych. Z pewnością przyniesie to korzyści zarówno ukraińskim klientom, jak i polskim firmom, które będą 
mogły w ten sposób znacznie poszerzyć rynek zbytu na terenie Ukrainy.  Przede wszystkim ustawa powinna pomóc ukraińskim 
przedsiębiorstwom państwowym, które będą mieć możliwość zakupu wysokiej jakości produktów i technologii w najbardziej 
korzystnych warunkach rynkowych.
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