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Dnia 22 września 2016 r. w Centrum Szkolenia Gazownictwa 
w Warszawie odbyło się szkolenie eksperckie pt.: „Najnowsze 
regulacje prawne oraz nadzór administracji geologicznej 
i górniczej w obszarze poszukiwania, rozpoznawania i wydobycia 
węglowodorów w górnictwie otworowym”. Prowadzącym 
szkolenie był Partner Kancelarii Góralski&Goss Legal, dr Mikołaj 
Goss, specjalista z zakresu prawa energetycznego, w tym 
wydobycia oraz zagadnień regulacyjnych tego sektora. 

Szkolenie składało się z paneli tematycznych dotyczących takich 
zagadnień jak: cele nadzoru administracyjnego nad branżą 
geologiczną czy struktura organów nadzoru administracyjnego. 
Mec. Mikołaj Goss opowiedział również o formach nadzoru 
nad sektorem górniczym na tle ustaw nowelizujących Prawo 
geologiczne i górnicze, co jest również tematem jego najnowszej 
publikacji.
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AKTUALNOŚCI GGLegal

Konferencja Dyrektor Administracyjny 2016 to wydarzenie 
organizowane przez Puls Biznesu, które w tym roku odbywało 
się w dniach 25-26 października w Warszawie. Na to wydarzenie 
składają się nie tylko prelekcje ekspertów, ale również ciekawe 
case study czy warsztaty i dyskusje. Jednej z takich dyskusji 
przewodniczył Partner Góralski & Goss Legal – dr Jan M. Góralski. 
Jako ekspert stołu tematycznego, moderował rozmowę, której 
tematem było zarządzanie nieruchomościami. Formuła stołów 
dyskusyjnych umożliwia uczestnikom konferencji wymianę 
opinii, wyjaśnienie wątpliwości i rozmowę z ekspertem czy 
innymi uczestnikami wydarzenia.

W dniach 15-17 listopada br. w MCC Mazurkas Conference 
Centre w Ożarowie Mazowieckim odbędzie się coroczne 
międzynarodowe spotkanie branży farmaceutycznej. Kongres 
organizowany jest przez Wydawnictwo Farmacom, wydawcę 
magazynu „Świat Przemysłu Farmaceutycznego”.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kongresie 
i odwiedzenia naszego stoiska, na którym Kancelaria 
Góralski&Goss zaprezentuje swoją działalność w sektorze 
medycznym oraz farmaceutycznym.

Uczestnicy spotkania, oprócz odwiedzenia stoisk 
wystawienniczych mogą również wziąć udział w seminariach 
prowadzonych przez ekspertów z branży farmaceutycznej 
i kosmetycznej oraz wymienić się swoimi doświadczeniami 
i opiniami.



3

apl. radc. Dominik Hincz
Associate
dominik.hincz@gglegal.pl

OSOBISTA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI NA GRUNCIE 
ART. 21 § 3-5 PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO

W powszechnym przekonaniu prawne możliwości sięgnięcia do osobistego majątku osób zasiadających w organach osób prawnych, 
ograniczają się do art. 299 k.s.h., który zawiera popularną regulację, odnoszącą się do członków zarządu spółki z ograniczoną 
osobowością. W przypadku zaś spółki akcyjnej brak jest analogicznej regulacji w kodeksie spółek handlowych, co może sprawiać 
wrażenie, że majątek osób fizycznych prowadzących taką spółkę jest poza zasięgiem wierzycieli. Tymczasem w polskim systemie 
prawnym funkcjonuje art. 21 ust. 3 prawa upadłościowego (p.up.), który stwarza taką możliwość, statuując odpowiedzialność 
członków zarządu za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.  
Model tej odpowiedzialności opiera się na zasadzie winy i stanowi szczególny wariant odpowiedzialności odszkodowawczej. 
Ustawodawca ułatwił jednak dochodzenie roszczeń w tym trybie poprzez wprowadzenie dwóch (wzruszalnych) domniemań 
prawnych.

Pierwsze z nich to domniemanie winy ww. osób wyrażone w sformułowaniu „chyba że nie ponoszą winy”. To na pozwanych 
członkach zarządu spoczywać więc będzie ciężar udowodnienia braku winy w niespełnieniu ustawowego obowiązku (ekskulpacja). 

Domniemanie winy nie obejmuje bezprawności zachowania polegającego na naruszeniu obowiązku terminowego złożenia wniosku 
o ogłoszenie upadłości. Oznacza to, że ciężar udowodnienia bezprawności zachowania (zaniechania) pozwanego, spoczywa na 
wierzycielu – powodzie. W toku postępowania wierzyciel powinien więc co najmniej uprawdopodobnić, że wniosek o ogłoszenie 
upadłości został złożony w terminie spóźnionym, tj. z przekroczeniem 30-dniowego terminu od daty popadnięcia dłużnika w stan 
niewypłacalności w rozumieniu przepisów p.up. Jednym ze sposobów uprawdopodobnienia tej okoliczności jest wykazanie, 
że dzień zaistnienia stanu niewypłacalności dłużnika w rozumieniu art. 11 p.up., przypadł wcześniej, niż dzień, w którym stan 
niewypłacalności stwierdzili członkowie zarządu.

W szczególności wystarczającym będzie wykazanie, że w chwili zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnik pozostawał 
w opóźnieniu ze spłatą zobowiązań pieniężnych wobec co najmniej dwóch wierzycieli przez ponad 3 miesiące plus 30 dni. Do takiej 
sytuacji zastosowanie znajdzie domniemanie niewypłacalności dłużnika (art. 11 ust. 1a p.up.), a maksymalny 30-dniowy termin na 
złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości liczy się od dnia następującego po upływie 3-miesięcznego terminu opóźnienia w spłacie 
tego zobowiązania pieniężnego dłużnika, które stało się później wymagalne.

Oczywiście, osoby obowiązane do zgłoszenia wniosku w przedmiocie upadłości mogą wskazywać okoliczności lub zdarzenia 
świadczące o tym, że zaniechanie powyższego obowiązku w ustawowym terminie nie nastąpiło z ich winy.

Drugie z domniemań przewiduje, że wielkość szkody wyrządzonej wierzycielowi jest równa wysokości jego niezaspokojonej 
wierzytelności wobec dłużnika. W związku z tym to pozwany członek zarządu będzie musiał wykazać, że zakres rzeczywistej 
szkody wierzyciela, jest mniejszy niż wysokość jego niezaspokojonej wierzytelności, bądź że do powstania szkody w ogóle nie 
doszło. 

Obalenie tego domniemania będzie szczególnie trudne w przypadku, gdy z roszczeniem odszkodowawczym wystąpi wierzyciel, 
którego wierzytelność wobec dłużnika powstała dopiero po dniu powstania stanu niewypłacalności. Taki wierzyciel może 
zasadnie twierdzić, że gdyby wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony w ustawowym terminie, w ogóle nie powstałaby jego 
wierzytelność wobec dłużnika.

Odpowiedzialność członków zarządu na podstawie art. 299 k.s.h. oraz art. 21 ust. 3-5 p.up. jest więc w znacznym stopniu zbieżna 
co do rozkładu ciężaru dowodu oraz zakresu szkody podlegającej naprawieniu. W przypadku gdy wierzyciel nie dysponuje 
tytułem egzekucyjnym wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, korzystniejsze dla niego może być oparcie roszczenia 
odszkodowawczego wobec członków zarządu na art. 21 ust. 3 p.up. i powołanie się na domniemania (niewypłacalności, winy 
i wysokości szkody) przewidziane w znowelizowanym prawie upadłościowym. W przypadku zaś wierzyciela spółki akcyjnej art. 21 
ust. 3 p.up. może okazać się jedyną drogą do pociągnięcia członka zarządu do odpowiedzialności.

mailto:dominik.hincz%40gglegal.pl?subject=
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apl. adw. Natalia Siadkowska
Junior Associate
natalia.siadkowska@gglegal.pl

GDY ZABRAKNIE WŁAŚCICIELA LUB WSPÓLNIKA. JAK 
ZABEZPIECZYĆ FIRMĘ PRZED NIEWYDOLNOŚCIĄ

(cz. 1) 

Każdy jednoosobowy przedsiębiorca musi być świadomy, że jego firma jest nierozerwalnie z nim związana i w razie jego śmierci 
dalsze prowadzenie  może być znacznie utrudnione. Organy prowadzące ewidencję wykreślają go bowiem z rejestru, a nazwa 
firmy, jej numer NIP, czy zdobyte koncesje, licencje lub pozwolenia, nie podlegają dziedziczeniu. Warto więc na przyszłość rozważyć 
podjęcie kroków, mających na celu zabezpieczenie firmy przed paraliżem.

Zapis windykacyjny jest konstrukcją alternatywną w stosunku do dziedziczenia, dającą osobie fizycznej możliwość decydowania 
o losach poszczególnych przedmiotów majątkowych. Z punktu widzenia przedsiębiorcy jest to o tyle istotne, że pozwala na 
przekazanie całego przedsiębiorstwa jednej osobie, umożliwiając tym samym kontynuowanie działalności. Zapis windykacyjny 
może zostać zawarty jedynie w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego, a warunkiem jego skuteczności jest 
umiejscowienie przedsiębiorstwa w majątku osobistym, jeśli spadkodawca pozostaje w małżeństwie we wspólności ustawowej. 
Należy pamiętać, że zapis windykacyjny nie obejmie wszystkich składników przedsiębiorstwa od strony prawnej, organizacyjnej 
czy gospodarczej.

Nie każde udzielenie pełnomocnictwa zabezpiecza w pełni interesy firmy na wypadek śmierci jej właściciela. W pełnomocnictwie 
należy umieścić zastrzeżenie, że nie wygasa ono wraz ze śmiercią mocodawcy. W takim wypadku pełnomocnik będzie reprezentował 
spadkobierców mocodawcy. Celem uniknięcia sytuacji, w której spadkobiercy odwołują udzielone przez spadkodawcę 
pełnomocnictwo, należy wyraźnie w treści pełnomocnictwa zaznaczyć, że mocodawca zrzeka się odwołania pełnomocnictwa. 
Jednakże tak poczynione ww. zastrzeżenia będą tylko wtedy skuteczne, gdy wprowadzono je z przyczyn uzasadnionych treścią 
stosunku prawnego, będącego podstawą pełnomocnictwa.
Warto nadmienić, że Ministerstwo Rozwoju pracuje nad wprowadzeniem do polskiego prawa nowej instytucji tzw. prokurenta na 
wypadek śmierci, którego przedsiębiorca mógłby ustanowić wpisem do CEDIG.

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może ją przekształcić w jednoosobową spółkę kapitałową 
(spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną). W wyniku przekształcenia powstaje nowy podmiot- spółka przekształcona, jednakże spółce tej 
przysługują wszelkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Po dniu przekształcenia nie zmienia się treść stosunków 
prawnych zawartych między przedsiębiorcą - osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, a osobami 
trzecimi. W miejsce przedsiębiorcy, jako strony umowy, wchodzi z mocy prawa spółka kapitałowa (podmiot przekształcony).

W kolejnym biuletynie przedstawione zostaną sposoby zabezpieczenia wspólnika spółki cywilnej na wypadek śmierci.

mailto:natalia.siadkowska%40gglegal.pl?subject=
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r. pr. Bartosz Poręba
Senior Associate
bartosz.poreba@gglegal.pl

LEASE CONTRACT COLLATERALS

In Polish legal system there are many types of contractual and transactional collaterals of rights and duties of the parties. 
Implementation of these depends on the type of a contract. The following enlists set of the most popular collaterals attributable for 
the landlord regarding the commercial lease.

It may be defined as the agreed amount of money transferred by the tenant to the landlord’s account as the security of the 
regular payments (e.g. rent, service charges, outgoings), penalties or damages due from the tenant. The parties have freedom 
of arrangements here in respect of the limit stipulated in Art. 353(1) k.c. i.e. nature of the relationship, the law or the principles of 
community life. The key is to settle the amount of the deposit (which usually equals to 3 monthly payments), dues which shall be 
secured by it and time limit of payment and return of the deposit.

This is an unilateral obligation of a bank to pay certain amount under the guarantee document. The payment is usually preceded by 
a notice submitted directly to the bank issuing the guarantee or through the landlord’s bank to confirm previously its signatures and 
legality of the notice. Bank guarantee is comfortable for the landlord simply because of the matter of bank’s solvency. Subject of the 
security, terms and conditions and the secured amount are similar to cash deposit – in practice both collaterals are implemented 
alternatively.

Establishment of the suretyship is made under an agreement between the landlord and the third party (the surety) who commits 
towards the landlord to perform the tenant’s liabilities if he fails to do so. When the tenant belongs to a capital group, the suretyship 
may be given by a mother company (the parent guarantee). This collateral may secure future debt but then its amount or the way 
of its calculation must be specified in the agreement between the landlord and the surety. Unless otherwise agreed by the parties, 
the surety bears joint and several liability with the tenant.

 

Such a statement must be made before public notary as the notarial deed. To execute this deed towards the tenant, at first an 
enforcement clause (writ) must be issued by the competent court. The deed with this clause is deemed as the enforcement title 
entitling the landlord to commence enforcement proceedings. Claims secured under this collateral may be pecuniary or non-
pecuniary. The first type refers to the notarial deed regulated in Art. 777 par. 1 pkt 4 k.p.c. where the deed obliges to surrender 
individual thing (e.g. leased premises) at the term specified in the deed. The second one refers to the notarial deed regulated in Art. 
777 par. 1 pkt 5 k.p.c. where the deed obliges to make specified payments to the defined amount under incurrence of certain event 
and within the term specified in the deed.

By the virtue of art. 483 par. 1 k.c. the tenant may be obliged to pay specific sum,  if he fails to perform his duties resulted from 
the lease contract (e.g. lack of surrender the premises after expiry of the contract). The penalty may not be stipulated for non-
performance of the tenant’s pecuniary obligations as these may be the subject of interests charged by the landlord. The law 
constitutes two types of interests: contractual and statutory, where its rates are limited by the law.

mailto:bartosz.poreba%40gglegal.pl?subject=
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dr Dominik Sypniewski
Senior Associate
dominik.sypniewski@gglegal.pl

PRACE WYKOŃCZENIOWE W BUDYNKACH BIUROWYCH
(cz. 2) 

W pierwszej części artykułu pokazano w jaki sposób realizacja prac wykończeniowych w budynku biurowym jest powiązana 
z komercjalizacją powierzchni biurowej. Część druga przedstawia możliwe kwalifikacje prawne oraz stanowiska prezentowane 
w orzecznictwie sądów administracyjnych w tym zakresie.

Zaliczenie prac wykończeniowych do konkretnej kategorii robót budowlanych nie jest jednoznaczne. Ich efektem nie jest budowa 
nowej substancji budowlanej lub rozbudowa istniejącego obiektu budowlanego. Nie jest to również remont („wykonaniu robót 
niezbędnych do utrzymania obiektu w odpowiednim stanie technicznym, by nie uległ on pogorszeniu z powodu eksploatacji” ), 
czy też bieżąca konserwacja („utrzymanie obiektu budowlanego w dobrym stanie, w celu jego zabezpieczenia przed szybkim 
zużyciem się lub zniszczeniem i dla utrzymania możliwości użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem tego obiektu”). Kwalifikacja 
prac wykończeniowych jako przebudowy obiektu budowlanego zależy więc od tego czy prowadzą one do zmiany parametrów 
użytkowych oraz technicznych (bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, higiena i zdrowie oraz ochrona 
środowiska). Prace wykończeniowe obejmujące wyłącznie wewnętrzny wygląd pomieszczeń, bez zmiany przeznaczenia obiektu 
budowalnego lub jego parametrów technicznych, w ogóle nie powinny być traktowane jako roboty budowlane.

Potwierdza to bogate orzecznictwo sądów administracyjnych wskazujące, że nie wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia m.in.: 
wykonanie lekkich ścianek działowych zbudowanych z płyt kartonowo-gipsowych niestanowiących elementu konstrukcyjnego 
budynku i niepowodujących nadmiernych obciążeń w budynku , wydzielenie w lokalu dodatkowego pomieszczenia higieniczno-
sanitarnego, wybicie otworów w ściankach działowych , wykonanie ścian wewnętrznych zmieniających układ funkcjonalno-
przestrzenny, wykonanie tynków oraz robót glazurniczych i malarskich, a także montaż urządzeń sanitarnych lub klimatyzacyjnych 
albo rozbudowa instalacji wewnętrznych.

Prowadzenie prac wykończeniowych w budynkach biurowych oddanych do użytkowania nie musi być kwalifikowane jako roboty 
budowlane wymagające pozwolenia na budowę albo zgłoszenia. Inwestor powinien zaplanować proces inwestycyjno-budowlany 
i komercjalizację budynku, tak żeby funkcjonalność budynku oraz rozwiązania techniczne oddziałujące na powierzchnię biurową 
zostały zdefiniowane na etapie projektu budowlanego i zrealizowane w ramach budowy budynku. Dzięki temu prace wykończeniowe 
mające na celu adaptację układu przestrzennego do potrzeb najemcy nie będą wpływały na parametry funkcjonalne i techniczne, 
a w konsekwencji nie będą podlegały żadnej z przewidzianych przez ustawę form reglamentacji.

mailto:dominik.sypniewski%40gglegal.pl?subject=
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apl. radc. Katarzyna Surowiec
Junior Associate
katarzyna.surowiec@gglegal.pl

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH,
A UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

W KONTEKŚCIE PRAWA DO ODLICZENIA PODATKU VAT 

W ramach realizacji nowoczesnej polityki kadrowej pracodawcy 
coraz częściej zapewniają swoim pracownikom darmowe posiłki. 
Powyższe determinuje konieczność nabycia przez pracodawcę 
usługi gastronomicznej lub cateringowej. O wyborze jednej 
z powyższych form w dużej mierze decyduje możliwość 
odliczenia podatku VAT.

Zgodnie z art. 88 ust.1 pkt 4 ppkt a) ustawy z dnia 11 marca 2014 
r.o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U.2016.710) (dalej: ustawa 
o podatku od towarów i usług)  -obniżenia kwoty lub zwrotu 
różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez 
podatnika usług noclegowych i gastronomicznych z wyjątkiem 
nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów 
przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

W tym miejscu konieczne jest wyjaśnienie pojęcia „usługa 
gastronomiczna” oraz wskazanie czy jest ono tożsame z pojęciem 
usługi cateringowej. Ustawa o podatku od towarów i usług nie 
definiuje ww. pojęć, należy więc zastosować wykładnię językową, 
zgodnie z którą „usługa gastronomiczna” polega na świadczeniu 
usługi w restauracji (tj. w pomieszczeniu będącym w posiadaniu 
podmiotu realizującego usługę), podczas gdy „catering” ma 
charakter dostarczenia na zamówienie gotowej potrawy do 
lokalizacji wskazanej przez zlecającego . Tym samym usługa 
cateringowa stanowi usługę odrębną od usługi gastronomicznej. 

Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, iż usługa 
cateringowa, w przeciwieństwie do usługi gastronomicznej, nie 
jest objęta wyłączeniem o którym mowa w art. 88 ust.1 pkt 4 ppkt 
a) ustawy o podatku od towarów i usług, a więc istnieje możliwość 
odliczenia od niej podatku VAT. Tym samym, z punktu widzenia 
pracodawcy, który chce zapewnić darmowe posiłki swoim 
pracownikom, korzystniejszym rozwiązaniem jest nabycie usługi 
cateringowej niż gastronomicznej.
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REIT NA CELOWNIKU INWESTORÓW
szansa czy ryzyko?

REIT (Real Estate Investment Trust) to podmiot o charakterze dywidendowym, działający w formie spółki lub funduszu 
inwestującego w istniejące nieruchomości. REIT znany jest na zagranicznych rynkach i przez znaczną część inwestorów kojarzony 
jest z czerpaniem korzyści z wynajmu nieruchomości komercyjnych.

Jedną z najbardziej znaczących i doniosłych funkcji, wynikających z działalności funduszy REIT na świecie, jest możliwość 
skorzystania z konstrukcji pozwalającej uniknąć podwójnego opodatkowania zysków. Inną korzyścią oraz niekwestionowaną 
zaletą REIT są wysokie dywidendy. Możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego jest skorelowana z obowiązkiem wypłaty 
przez REIT na rzecz akcjonariuszy nie mniej niż 80-90 procent zysków. Jako zaletę należy niewątpliwie wskazać korzyść związaną 
z dużą płynnością inwestycji. Sprzedaż akcji REIT jest związana ze złożeniem zlecenia na rachunku maklerskim, w przeciwieństwie 
do kosztowej i czasochłonnej sprzedaży nieruchomości.

Obecnie polscy inwestorzy czekają na wejście w życie tzw. Ustawy o REIT, która uregulowałaby polskie ujęcie prawne tego 
wehikułu inwestycyjnego. We wrześniu bieżącego roku miało miejsce kolejne nieudane IPO (Initial Public Ofering – Pierwsza 
Oferta Publiczna) jednej ze spółek akcyjnych, która reklamuje się jako „pierwszy polski REIT”. W rzeczywistości jednak nie jest to 
podmiot, który można utożsamiać z konstrukcją znaną z zagranicznych rynków. Spółka płaci podatek CIT, a następnie dywidenda 
jest opodatkowana podatkiem od zysków kapitałowych. W przeciwieństwie do zagranicznych funduszy, gdzie wypłata zysku jest 
obowiązkowa, polski podmiot uzależnił wypłatę zysku od decyzji akcjonariuszy, udzielając jedynie rekomendacji walnemu zebraniu 
akcjonariuszy do wypłaty minimum 90 % zysku. Jest to zatem znacząca różnica.

W związku z zaistnieniem stanu przejściowego, do czasu wejścia w życie Ustawy o REIT, rynek nieruchomości komercyjnych 
z baczną uwagą przygląda się próbom wejścia na giełdę spółki reklamującej się jako „pierwszy polski REIT”. Jednocześnie uczestnicy 
rynku nieruchomości komercyjnych oraz inwestorzy indywidualni oczekują na wejście w życie ustawy o REIT i możliwość 
zainwestowania swoich środków w nieruchomości komercyjne.
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ZMIANA W BADANIACH KLINICZNYCH - ODSUNIĘTA W CZASIE 
(CHANGE IN CLINICAL TRIALS – POSTPONED IN TIME)

Change in clinical trials – postponed in time
In 2014 (6th June) new Regulation of the European Parliament and Council (EU) No. 536/2014 of 16th April 2014 on clinical trials of 
medicinal products applied to human and repeal of the directive 2001/20/WE (“Regulation 536/2014”) formally entered into force.
Key purpose of the Regulation 536/2014 is to unify the administrative procedures regarding conducting clinical trials  in different 
EU Member States. 

In accordance with art. 99 of the Regulation 536/2014, it shall be implemented after six months from the date of its publication but 
not before 28th May 2016.

Currently, it is known that implementation of the Regulation 536/2014 shall occur not earlier than in 2018. The main reason of 
the delay are implementation works regarding functionality of the EU portal which, in accordance with art. 80 of the Regulation 
536/2014, shall be established and managed by the European Medicines Agency (EMA) with its registered seat in London and the 
portal shall be responsible for the transfer of data and information regarding clinical trials. Moreover, the European legislator has 
stipulated that such a portal shall be technically advanced and user-friendly in order to avoid unnecessary efforts in storing the 
data and transferring information by the portal into the EU database. 

The Regulation 536/204 introduces new quality standards to clinical trials in the EU Member States and above all, is intended 
to unify rules governing the clinical trials, especially in the legal dimension, but unfortunately, we have  still to  wait for this 
quality standards implementation. While waiting for this, the Member States commenced the program of the so called Voluntary 
Harmonization Procedure (VHP).  Poland also joined the abovementioned program. The Polish Minister of Health appointed in his 
order as of 20th May 2016 a Task Team responsible for the legislation solutions preparation within the scope of clinical trials for the 
medicinal products. We shall keep you informed on  the results of above activities  as soon as they are in public domain.

Zmiana w badaniach klinicznych - odsunięta w czasie
W 2014 roku (6 czerwca) formalnie weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 z dnia 16 
kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE 
(„Rozporządzenie 536/2014”).

Celem Rozporządzenia 536/2014 jest w głównej mierze ujednolicenie procedur administracyjnych odnośnie procedur badań 
klinicznych w różnych państwach członkowskich UE.

Zgodnie z treścią art. 99 Rozporządzenia 536/2014 miało być ono stosowane po upływie sześciu miesięcy po dniu publikacji 
zawiadomienia, jednak w żadnym wypadku nie wcześniej niż przed dniem 28 maja 2016 roku.

Obecnie już wiadomo, że stosowanie Rozporządzenia 536/2014 nastąpi nie wcześniej niż w 2018 roku. Za główną przyczynę 
opóźnień uznaje się prace dotyczące funkcjonalności portalu UE, który zgodnie z treścią art. 80 Rozporządzenia 536/2014 ma być 
tworzony i prowadzony przez Europejską Agencję Leków (EMA) z siedzibą w Londynie, zaś jego zadaniem ma być przekazywanie 
danych i informacji dotyczących badań klinicznych. Ponadto, prawodawca europejski określił, że portal taki ma być technicznie 
zaawansowany i przyjazny użytkownikowi, tak aby uniknąć niepotrzebnych nakładów pracy oraz że dane i informacje 
przekazywane za jego pośrednictwem mają być przechowywane w bazie danych UE.

Rozporządzenie 536/2014 wprowadza nową jakość w zakresie badań klinicznych w obrębie państw członkowskich UE, a przede 
wszystkim nowe ujednolicone reguły rządzące badaniami klinicznymi, zwłaszcza w wymiarze prawnym Na jakość tą przyjdzie 
nam jednak jeszcze poczekać. Sygnalizujemy ponadto, iż w oczekiwaniu na rozpoczęcie stosowania Rozporządzenia kraje 
członkowskie przystąpiły do programu tzw. dobrowolnej procedury wspólnej oceny (VHP - Voluntary Harmonization Procedure). 
Polska przystąpiła już do tego programu. Polski Minister Zdrowia swym zarządzeniem z dnia 20 maja 2016 r. powołał Zespól ds. 
opracowania rozwiązań legislacyjnych w zakresie badań klinicznych produktów leczniczych. O wynikach tych działań będziemy 
Czytelników informować.

dr Jacek Wędrowski
Of counsel

jacek.wedrowski@gglegal.pl
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GWARANCJA WADIALNA PO NOWELIZACJI PZP
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, zgodnie z art. 
45 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm., 
p.z.p.), jest jedną z form, w jakich może zostać wniesione 
wadium. Nowelizacja p.z.p., która weszła w życie w dniu 
28 lipca 2016 r., wprowadziła zmiany co do przesłanek 
umożliwiających Zamawiającemu zatrzymanie wadium 
wraz z odsetkami. 

Gwarancja wadialna jest zobowiązaniem, w ramach 
którego gwarant zobowiązuje się do zapłaty określonej 
sumy pieniężnej na rzecz beneficjenta gwarancji 
(w tym przypadku zamawiającego) w przypadku 
zaistnienia przesłanek w gwarancji wskazanych. Do 
przesłanek skuteczności gwarancji wadialnej zalicza 
się m.in. oznaczenie: stron, zobowiązania (w tym sumy 
gwarancyjnej), przedmiotu zabezpieczenia, warunków 
zapłaty oraz terminu obowiązywania gwarancji. 
Nowelizacja p.z.p. wprowadziła zmiany w zakresie 
warunków zapłaty, a dokładniej sytuacji kiedy możliwe 
jest zatrzymanie wadium przez zamawiającego (art. 46 
ust. 4a i ust. 5 p.z.p.) - z jednej strony rozszerzając wachlarz 
przesłanek zatrzymania wadium o art. 26 ust. 3a p.z.p. 
(tj. brak złożenia wymaganych pełnomocnictw albo 
złożenie wadliwego pełnomocnictwa przez wykonawcę 
na uprzednie wezwanie zamawiającego), z innej strony, 
wykreślając możliwość zatrzymania wadium w sytuacji 
braku złożenia przez wykonawcę listy podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacji 
o braku należenia do grupy kapitałowej.

Wartym zaznaczenia jest fakt, iż w samej treści gwarancji 
wadialnej nie ma konieczności bezpośredniego 
cytowania stosownych przepisów p.z.p. wymieniających 
enumeratywnie przesłanki zatrzymania wadium przez 
zamawiającego. Powszechnie za dopuszczalne uznaje 
się odesłanie w samej treści gwarancji wadialnej 
bezpośrednio do przepisów p.z.p. lub dokumentu, 
w którym zostały wskazane przesłanki zatrzymania 
wadium (np. SIWZ). Jedynym warunkiem zastosowania 
w treści gwarancji ww. odesłania jest upewnienie się, 
że odesłanie jest wystarczająco jasne, czytelne i nie 
budzące wątpliwości. 

W rezultacie, niezbędnym jest każdorazowe sprawdzenie 
terminu wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia - nowe przesłanki zatrzymania wadium 
mają zastosowanie jedynie do postępowań wszczętych 
po wejściu w życie nowelizacji. W innych przypadkach 
zastosowanie mają przepisy dotychczasowe. Równie 
ważnym jest sprawdzenie czy gwarancja wadialna 
odpowiada wskazanym przez zamawiającego 
wymaganiom co do jej treści.
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NOWELIZACJA USTAWY O GOSPODARCE 
NIERUCHOMOŚCIAMI

co dalej z gruntami warszawskimi

Dnia 17 września 2016 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy , zwana potocznie „małą ustawą reprywatyzacyjną”. Licząca zaledwie 4 artykuły ustawa z założenia ma być lekiem 
na całe „zło” związane z tzw. dekretem warszawskim z 1945 roku, na mocy, którego gmina m. st. Warszawa przejęła na własność 
wszelkie grunty w przedwojennych granicach miasta.

Ustawa stanowi próbę wstępnego rozwiązania nieuporządkowanych od lat kwestii reprywatyzacji stołecznych gruntów. Co do 
zasady, ustawa ma przeciwdziałać wszelkim dotychczasowym patologiom związanym z kwestią odzyskiwania znacjonalizowanych 
po wojnie nieruchomości, a w tym ograniczyć (i) handel roszczeniami, (ii) zwrot nieruchomości służących zaspokajaniu istotnych 
celów społecznych, (iii) czy też drapieżną eksmisję lokatorów przejmowanych kamienic.  

Opisana powyżej ustawa:
1. ustanawia prawo pierwokupu dla Skarbu Państwa oraz m. st. Warszawy,
2. ogranicza obrót roszczeniami, poprzez wprowadzenie obowiązku zawarcia umowy przeniesienia praw i roszczeń do 

nieruchomości w formie aktu notarialnego,
3. rozwiązuje kwestię kuratorów, wykorzystujących luki prawne i przejmujących nieruchomości w imieniu dawnych 

(najprawdopodobniej nieżyjących już) właścicieli, 
4. rozszerza katalog przesłanek umożliwiających odmowę ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na rzecz 

poprzedniego właściciela gruntu. Będzie można np. odmówić zwrotu nieruchomości, gdy (i) została przeznaczona lub 
wykorzystana na cele publiczne lub (ii) zabudowana na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, 
a wartość tej zabudowy przenosi znacznie wartość zajętego na ten cel gruntu. 

Ponadto, ustawa wprowadza regulacje służące zakończeniu postępowań o zwrot nieruchomości, wszczętych ponad 70 lat temu, 
które nie zostały rozstrzygnięte z uwagi na niemożność ustalenia stron postępowania lub ich adresów. 

Omawiana nowelizacja oceniana jest bardzo niejednolicie. Zarzuca się jej m.in., że ogranicza prawa dawnych właścicieli do 
uzyskania odszkodowań za utraconą własność oraz, że nie poprawia sytuacji mieszkańców przejmowanych kamienic, ponieważ 
nie odnosi się w ogóle do kwestii praw lokatorów. 

Nie można jednakże zaprzeczyć, że mała ustawa reprywatyzacyjna nie stanowi kroku ku rozwiązaniu jednego z największych 
problemów gospodarczych, a i również społecznych naszego kraju, jakim jest kwestia nieruchomości objętych tzw. dekretem 
warszawskim. W praktyce jednakże, dla oceny faktycznych jej skutków, należy poczekać na orzecznictwo sądowe.
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MINIMALNA STAWKA GODZINOWA
DLA ZLECENIOBIORCÓW I SAMOZATRUDNIONYCH

Od 1 stycznia 2017 r. po raz kolejny wzrośnie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów najniższe wynagrodzenie wyniesie 2.000,00 zł. Nowy rok przyniesie jednak jeszcze jedną zmianę dla przedsiębiorców 
zatrudniających współpracowników na podstawie umów cywilnoprawnych.

Ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw przyjęto, że 
osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o umowie 
zlecenia, muszą otrzymywać wynagrodzenie za każdą godzinę swojej pracy nie niższe niż stawka uzgodniona przez Radę Dialogu 
Społecznego lub ustalona przez Radę Ministrów. Stawka ta ma być corocznie waloryzowana o ten sam wskaźnik, który znajduje 
zastosowanie do waloryzacji minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2017 roku taka minimalna stawka godzinowa wynosić 
będzie 13 zł brutto.

Znowelizowana ustawa przewiduje kilka wyłączeń w zakresie stosowania jej przepisów. Przede wszystkim minimalna stawka 
godzinowa nie dotyczy osób świadczących usługi, które prowadząc działalność gospodarczą, zatrudniają pracowników lub 
zleceniobiorców (obejmie zatem jedynie tzw. samozatrudnionych). Ponadto, stawki tej nie stosuje się, jeżeli o miejscu i czasie 
wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje zleceniobiorca (świadczący usługi) i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie 
prowizyjne. Inne wyłączenia dotyczą osób świadczących usługi (zleceniobiorców) z zakresu szeroko pojętej opieki.

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców (świadczących usługi) wiązać się będzie z dodatkowymi 
formalnościami wymaganymi zarówno od zatrudniającego, jak i od zatrudnianego. Strony powinny bowiem w umowie ustalić 
sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług (np. poprzez prowadzenie szczególnej ewidencji). 
Jeżeli jednak nie zostanie to ustalone w umowie, to zleceniobiorca (świadczący usługi) będzie zobowiązany do informowania 
zleceniodawcy jeszcze przed terminem wypłaty wynagrodzenia o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. 
Informacja ta powinna zostać utrwalona w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. Z kolei na zleceniodawcy ciążyć 
będzie obowiązek przechowywania tych informacji przez okres 3 lat od terminu wymagalności wynagrodzenia.
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NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO 

Sąd Najwyższy, w składzie 7 sędziów Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, w dniu 28 września 2016 r. ogłosił 
uchwałę, w której potwierdził, iż wniesienie przez pracownika odwołania od wypowiedzenia (wystąpienie z roszczeniami z tytułu 
naruszającego prawo wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 45 § 1 k.p.) nie jest warunkiem zasądzenia na jego rzecz 
odszkodowania z art. 18(3d) k.p. z tytułu dyskryminującej przyczyny wypowiedzenia lub dyskryminującej przyczyny wyboru 
pracownika do zwolnienia z pracy.

We wcześniejszym orzecznictwie SN (w tym wyroku z dnia 19 czerwca 2012 r., I PK 265/11 oraz w wyroku z dnia 14 lutego 2013 r., III 
PK 31/12) rysowały się dwa przeciwstawne poglądy na wskazane powyżej zagadnienie.

Historycznie wcześniejsze (i bardziej ugruntowane) stanowisko SN przyjmowało, że niezgodność z prawem (bezprawność) 
wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę pracownik może wykazać wyłącznie przez powództwo 
przewidziane w Kodeksie pracy (o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie) 
wniesione z zachowaniem odpowiedniego terminu (art. 264 k.p.). Bez wytoczenia takiego powództwa pracownik w żadnym 
innym postępowaniu nie mógł, zgodnie z wcześniejszym orzecznictwem SN, powoływać się na bezprawność rozwiązania umowy 
o pracę jako na przesłankę roszczeń odszkodowawczych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Do 2013 r. SN stał tym samym 
na stanowisku, że brak jest podstaw, aby ww. zasady nie stosować w odniesieniu do sprawy o odszkodowanie za dyskryminację 
dochodzone na podstawie art. 18 (3d) k.p., w sytuacji, gdy okoliczność dyskryminująca została podana bezpośrednio jako przyczyna 
wypowiedzenia w piśmie wypowiadającym umowy o pracę.

Tymczasem w wyroku z dnia 14 lutego 2013 r. SN wypowiedział się krytycznie względem wcześniejszych orzeczeń, podkreślając, 
że Kodeks pracy nie zawiera regulacji wprowadzającej zależność między roszczeniem z art. 45 § 1 k.p. a roszczeniem z art. 18 (3d) 
k.p. Są to niezależne i odrębne roszczenia pracownika przysługujące z tytułu odmiennych naruszeń prawa przez pracodawcę.

Wskazana na wstępie uchwała SN przecina wątpliwości i rozbieżność w orzecznictwie. Wskazuje także, że pomimo upływu 
terminów związanych z odwołaniem się przez pracownika od wypowiedzenia umowy o pracę, pracodawca nie powinien wykluczać 
ryzyka skierowania powództwa przez pracownika na podstawie art. 18 (3d) k.p. (w toku którego niewątpliwie badane będą przez 
Sąd m. in. okoliczności i przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę).
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