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Podobnie jak przed rokiem 
klasyfikowane przez nas 
kancelarie podzieliliśmy 

na duże, średnie i małe, według 
liczby zatrudnionych prawników. 
Ten podział okazał się trafny, po-
nieważ pozwala pokazać się tym 
kancelariom mniejszym, które do 
tej pory czasem znikały nie za-
uważone na ostatnich miejscach 
rankingu ogólnego.

Tegoroczną nowością jest wy-
różnienie przyznawane za prece-
densową sprawę, którą kancela-
ria zakończyła w trakcie 2008 
roku, rzecz jasna ze skutkiem po-
zytywnym dla swojego klienta. 
Dzięki temu kancelarie są przez 
nas poddawane ocenie nie tylko 
ilościowej, ale także jakościowej.

Jaki był prawniczy rok 2008? 
Przede wszystkim choć w świato-
wej gospodarce czwarty kwartał 
ubiegłego roku przyniósł kryzys, 
którego symboliczny początek 
stanowił upadek banku Lehman 
Brothers, to w Polsce echa tego 

kryzysu nie były jeszcze odczu-
walne na masową skalę. Per 
saldo, także rynek usług praw-
nych nie ucierpiał w widoczny 
sposób z powodu kryzysu. Doty-
czy to szczególnie kancelarii du-
żych, które obsługują rynkowych 
gigantów. Ich klienci nadal są 
skłonni płacić wysokie stawki za 
możliwie najlepszą obsługę. Dla-
tego stawiają przede wszystkim 
na specjalistów z dużym do-

świadczeniem, zwłaszcza w tych 
dziedzinach, które w czasach kry-
zysu cieszą się zrozumiałym po-
wodzeniem. Myślę tu m.in. o pra-
wie upadłościowym, procesach 
restrukturyzacji przedsiębiorstw, 
obsłudze sporów pracowniczych.

Kryzys wymusił na kancela-
riach szybszy postęp specjalizacji, 
na rynku nie widać już właściwie 
kancelarii, które zajmują się 
wszystkimi dziedzinami. Specjali-
zacja to także efekt postępujących 
zmian w realiach gospodarczych. 
Istotnym, wcześniej nieistotnym 
polem działania specjalistów stał 
się więc np. problem opcji waluto-
wych, które wpędziły wiele pol-
skich przedsiębiorstw w poważne 
kłopoty. Innym nowym, a szybko 
rosnącym segmentem są sprawy 
związane z ekologią, zobowiąza-
niami klientów w sferze dostoso-
wań do nowych wymogów klima-
tycznych.

Popyt na obsługę prawną przez 
doświadczonych specjalistów ma 

jeden efekt negatywny: obniża 
możliwości rozwojowe i kariero-
we młodych prawników, którym 
o wiele trudniej jest wejść i zająć 
mocne miejsca w kancelariach. 
Dlatego właśnie w naszym ran-
kingu wyróżniamy w sposób spe-
cjalny kancelarie, które mają wła-
sne systemy wsparcia i selekcji 
młodych talentów.

Na koniec jedna tendencja, 
którą widzimy od niedawna i któ-
rej szczęśliwie kryzys nie po-
wstrzymał – a w pewnych segmen-
tach wręcz zdynamizował. W na-
szym rankingu coraz większą rolę 
odgrywają kancelarie wywodzące 
się spoza Warszawy – z Wrocławia, 
Krakowa, Gdańska, ale też z miast 
średniej wielkości. To dobry znak, 
świadczący o dojrzewaniu sektora 
i dostrzeganiu potrzeb klientów.

Zapraszam do lektury naszego 
rankingu!

Michał Kobosko
Redaktor Naczelny 

Dziennika Gazety Prawnej

Kryzysu nie widać
Oddajemy dziś w państwa ręce VI wydanie Rankingu Kancelarii Prawnych – pierwszy 

raz opracowanego i publikowanego pod szyldem „Dziennika Gazety Prawnej”, 

następcy „Gazety Prawnej”.

Kancelarie wyróżnione w VI Rankingu 
Dziennika Gazety Prawnej  
za działalność pro publico bono 

Kancelaria duże  

Koksztys – Kancelaria 
Prawa Gospodarczego 

Kancelaria od dwóch lat bierze udział w aukcjach na rzecz Fundacji 
Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową działającą przy Klinice 
Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocła-
wiu. Co roku finansowane są również materiały edukacyjne dla dzieci 
ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Ponadto Kancelaria dofinan-
sowuje badania pracowników, których celem jest wytypowanie poten-
cjalnych dawców szpiku kostnego oraz umieszczenie ich w Krajowym 
Rejestrze Dawców Szpiku Kostnego. Pracownicy kancelarii świadczą 

także nieodpłatnie pomoc prawną osobom znajdującym się w trudnej 
sytuacji życiowej.

Kancelarie średnie 

Kancelaria Prawna  
Gessel 

Kancelaria GESSEL prowadzi działania pro bono w trzech obszarach. 
Wspiera działania związane ze sztuką, udziela nieodpłatnej pomocy 
prawnej podmiotom działającym na rzecz dobra publicznego oraz 
wspiera edukację akademicką. Kancelaria jest współzałożycielem 
i głównym darczyńcą Fundacji Zbiorów Sztuki Współczesnej Muzeum 
Narodowego w Warszawie. Jej celem jest promowanie polskiej sztuki 
współczesnej. Ponadto Kancelaria wspiera Muzeum Historii Żydów Pol-
skich w zakresie doradztwa prawnego. Prowadzi również specjalny pro-
gram przeznaczony dla środowisk twórczych. Jego celem jest zapew- 4
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nienie profesjonalnej pomocy prawnej przy sporządzaniu umów, pro-
wadzeniu negocjacji czy obronie praw w sprawach spornych. Program 
jest adresowany do osób, których twórczość chronią prawa autorskie. 

Kancelarie małe 

Budzowska Fiutowski 
i Partnerzy

Kancelaria w ramach działalności pro publico bono udziela konsul-
tacji i porad dla Stowarzyszenia Pacjentów PRIMUM NON NOCERE 
i jego podopiecznych. Prawnicy kancelarii zastępowali przed Sądem 
Okręgowym w Nowym Sączu stronę w procesie o odszkodowanie i za-
dośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej. Ponadto przed Sądem Rodzin-
nym w Krakowie reprezentowali matkę trzyletniego dziecka w sprawie 
o uznanie ojcostwa. Kancelaria świadczy również doradztwo prawne 
na rzecz Fundacji Jaśka Meli  POZA HORYZONTY.  

Kancelarie wyróżnione w VI Rankingu 
Dziennika Gazety Prawnej za wspieranie 
młodych prawników

Kancelarie duże 

CMS Cameron McKenna 
Dariusz Greszta 

Kancelaria organizuje cykliczne nabory na stażystów do programu 
praktyk studenckich. W okresie praktyk mogą oni uczestniczyć w cy-
klach szkoleń prowadzonych przez praktyków danej dziedziny prawa, 
spotkaniach zespołów pracujących nad bieżącymi projektami lub szko-
leniach internetowych prowadzonych przez prawników z sieci CMS. 
Jeśli uczestnik praktyk sprawdzi się, kancelaria podpisuje z nim 
umowę o współpracę. Ponadto w ramach rozwoju najwybitniejszych 
polskich studentów i młodych absolwentów, kancelaria uczestniczy 

Dziennik Gazeta Prawna 
już po raz szósty przygo-
tował Ranking Kancelarii 

Prawnych. Jego celem było przed-
stawienie rynku usług prawnych 
w Polsce. O pozycji kancelarii za-
decydowały punkty, które zostały 
przyznane w siedmiu katego-
riach. Ponadto po raz pierwszy re-

dakcja przyznała dodatkowe 100 
punktów za prowadzenie prece-
densowej sprawy, która w 2008 r. 
zakończyła się pozytywnie dla 
klienta kancelarii.

W tegorocznej edycji rankingu 
podzieliliśmy kancelarie na trzy 
grupy: zatrudniające łącznie 
ponad 50 prawników, doradców 

podatkowych i rzeczników paten-
towych (kancelarie duże), zatrud-
niające łącznie ponad 20 prawni-
ków, doradców podatkowych 
i rzeczników patentowych (kance-
larie średnie) oraz zatrudniające 
łącznie do 20 prawników, dorad-
ców podatkowych i rzeczników pa-
tentowych (kancelarie małe). 

Kancelarie zostały ocenione 
według siedmiu kryteriów: łącz-
nej liczby prawników, doradców 
podatkowych oraz rzeczników 
patentowych, liczby aplikantów, 
osiągniętych przychodów za 
2008 r., przychodów za rok 2008 
przypadających kwotowo na 
prawnika z uprawnieniami,  licz-

Metodologia rankingu

Zwycięzcy VI Rankingu Kancelarii Prawnych (od lewej strony): 
– Kategoria Kancelarie Duże: Domański Zakrzewski Palinka 

(na zdjęciu od lewej: Józef Palinka, Krzysztof A. Zakrzewski,  
prof. Grzegorz Domański)

– Kategoria Kancelarie Średnie:  Gide Loyrette Nouel Tokarczuk, 
Jędrzejczyk i Wspólnicy Kancelaria Prawna GLN, 
(na zdjęciu: Dariusz Tokarczuk)

– Kategoria Kancelarie Małe:  Krupa Srokosz Patryas 
(na zdjęciu: Arkadiusz Patryas, Magdalena Patryas)
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w projekcie: Akademia Liderów Rynku Kapitałowego organizowanym 
przez Fundację 2065 im. Lesława A. Pagi. Innym sposobem wspierania 
młodych adeptów prawa jest pomoc studentom w uczestnictwie 
w konkursach międzynarodowych. Jednym z takich przykładów jest 
współpraca CMS Cameron McKenna z Uniwersytetem Jagiellońskim 
w ramach XVII edycji międzynarodowego konkursu arbitrażowego or-
ganizowanego w Wiedniu. 

Kancelarie średnie 

Kubas Kos Gaertner  
– Adwokaci 

Kancelaria przyjmuje studentów prawa na płatne praktyki organizo-
wane w ramach różnych inicjatyw. Jest także fundatorem stypendiów 
przyznawanych w ramach konkursu organizowanego wspólnie z Wy-
działem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kancela-
ria wspiera materialnie organizacje studenckie takie jak m.in.: Towa-
rzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ oraz ELSA przy organizacji 
Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych. 

Kancelarie małe 

Kancelaria Prawna 
Schampera, Dubis,  
Zając i Wspólnicy

Kancelaria organizuje szkolenia dla aplikantów, finansuje kursy ję-
zyków obcych i wszelkie formy doskonalenia zawodowego. Ponadto 
pomaga pokryć koszty aplikacji. Młodzi prawnicy otrzymują premie fi-
nansowe za przygotowanie fachowych publikacji

Przygotowała Małgorzata Kryszkiewicz

Precedensowe sprawy prowadzone przez 
kancelarie, za które redakcja postanowiła 
przyznać wyróżnienia  

Kancelarie duże

Domański Zakrzewski Palinka

Kancelaria doradzała w pierwszym zarejestrowanym w warszaw-
skim sądzie i najprawdopodobniej pierwszym w Polsce transgranicz-
nym połączeniu polskiej spółki ze spółką prawa luksemburskiego. Po-
łączenie to zostało zakończone zaledwie 3 miesiące po wejściu w życie 
zmiany przepisów kodeksu spółek handlowych umożliwiających łą-
czenie się spółek mających siedziby w różnych państwach. Na swoim 
koncie kancelaria ma też doradztwo prawne na rzecz kopalni węgla 
kamiennego w Europie Środkowej w zakresie polskiego prawa przy 

przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej akcji odbywającej się 
równolegle na trzech rynkach regulowanych w Unii Europejskiej. 
Akcje spółki zostały wprowadzone do obrotu na rynkach regulowa-
nych Giełdy w Londynie, Pradze oraz Giełdzie Papierów Wartościo-
wych w Warszawie.

Baker & McKenzie

Kancelaria reprezentowała polską spółkę przed Europejskim Trybu-
nałem Sprawiedliwości w Luksemburgu, który wydał orzeczenie uznają-
ce, że polskie przepisy ograniczające prawo do odliczenia podatku VAT 
w przypadku zakupu samochodów oraz paliwa do tych samochodów 
przez osoby prowadzące działalność gospodarczą są sprzeczne z pra-
wem Wspólnoty. Jest to najważniejsze do tej pory rozstrzygnięcie przed 
ETS z zakresu polskiego prawa. Wyrok może też spowodować przełom 
na polskim rynku motoryzacyjnym, gdyż oznacza faktycznie powrót do 
pełnej obliczalności VAT w odniesieniu do wielu modeli samochodów 
i paliwa do nich. Taka sytuacja może spowodować istotne zmiany w pol-
skiej gospodarce, m.in.: zmniejszenie kosztów przedsiębiorstw, które są 
opodatkowane podatkiem VAT czy większe zainteresowanie nowymi sa-
mochodami kosztem prywatnego importu używanych samochodów.

Grynhoff Woźny Maliński

Kancelaria wygrała dla swojego klienta przed Sądem Najwyższym 
sprawę dotyczącą prawa do odszkodowania za utratę wartości nieru-
chomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. Do tej pory orzecznictwo w tego typu 
sporach było skąpe. Najnowsze orzeczenie będzie więc miało istotne 
znaczenia dla kształtowania się praktyki orzeczniczej w sprawach o za-
sądzanie odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości na 
skutek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Kancelaria wygrała też przed wojewódzkim sądem administracyjnym 
w warszawie sprawię o uznanie za niezgodne z przepisami Unii Euro-
pejskiej regulacji w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych od 
aportów przedsiębiorstw oraz zorganizowanych części przedsiębiorstw.

Kancelarie średnie 

Gide Loyrette Nouel Tokarczuk, Jędrzejczyk 
i Wspólnicy

Kancelaria uczestniczyła również w pierwszej w historii sprzedaży 
spółki państwowej poprzez aukcję. Aukcja "prywatyzacyjna" trwała 3 
minuty. Prawnicy reprezentowali też jeden z banków w procesie doty-
czącym odzyskania kwot omyłkowo przekazanych dłużnikowi w prze-
lewie bankowym. Postępowanie zakończyło się sukcesem w Sądzie Naj-
wyższym, który miał rozpatrze wniosek w kwestii bezpodstawnego 
wzbogacenia. Na swoim kącie kancelaria ma także reprezentację spółki 
przeciw której byli pracownicy żądali zapłaty należnego wynagrodze-
nia z tytułu pożytków pozyskiwanych przez klientów spółki w związku 
z użytkowaniem wynalazków opracowanych przez przedmiotowych 
pracowników. Sprawa, która opierała się na zagadnieniu prawnym do-
tyczącym określenia momentu przyznania wyłącznego prawa własno-
ści przemysłowej zakończona się z sukcesem na rzecz klienta. 

LTA Doradztwo Prawne i Podatkowe 
Kancelaria pomogła jednej z dużych spółek uzyskać odszkodowanie 

za szkodę poniesioną wskutek wydania przez Inspektora Kontroli 
Skarbowej decyzji określających zobowiązania w podatku VAT, a na-

4
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stępnie utrzymanych w mocy decyzjami Izby Skarbowej oraz decyzji 
Urzędu Skarbowego. Decyzje dotyczyły odpowiedzialności Spółki jako 
osoby trzeciej za zaległości podatkowe podmiotu, który działał pod 
identyczną nazwą, a który ulegał podziałowi na skutek którego po-
wstała spółka, na którą nałożono zobowiązanie. Decyzje zostały uchy-
lone wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie jako 
niezgodne z prawem. Ten precedensowy wyrok z pewnością pomoże 
firmom, które znalazły się w podobnej sytuacji rynkowej.

Nikiel Zacharzewski 
Kancelaria reprezentuje banki oraz klientów korporacyjnych w spra-

wach należności z tytułu opcji walutowych. Sprawy mają charakter 
unikalny, gdyż problem pojawił się w Polsce po raz pierwszy w 2008 
roku. Jednym z sukcesów prawników było wynegocjowaną na rzecz 
klienta korporacyjnego ugody, na podstawie której bank zmniejszył 
sumę zobowiązań o około 25% oraz zmodyfikowano harmonogram 
spłaty pozostałej części należności. Ugoda ta opiewała na sumę powy-
żej 20 mln złotych

Kancelarie małe 

KSP Legal Krupa Srokosz Patryas
Kancelaria reprezentowała klienta w sprawie która znalazła swój finał 

przed Sądem Najwyższym, a która dotyczyła umieszczenia na dokumen-
cie akcji na okaziciela dodatkowego oznaczenia indywidualizującego ak-
cjonariusza, nieprzewidzianego przez przepisy kodeksu spółek handlo-
wych. Sąd Najwyższy wydał precedensowy wyrok uznając, iż umiesz-

czenie w dokumencie akcji na okaziciela dodatkowych informacji innych 
niż wymagane przepisami KSH w tym oznaczenie akcjonariusza nie 
czyni akcji na okaziciela nieważnymi. W innej sprawie prawnicy repre-
zentowali klienta przed organami celnymi w kilkunastu postępowaniach 
związanych z ubieganiem się o zwrot podatku akcyzowego od wyrobów 
akcyzowych z zapłaconą akcyzą, które klient dostarczał wewnątrzwspól-
notowo działając jako pośrednik. Spór z organami celnymi dotyczył do-
puszczalności ubiegania się o zwrot akcyzy przez podmiot niebędący po-
datnikiem oraz formy i rodzaju dokumentów potwierdzających zapłace-
nie lub zabezpieczenie akcyzy w kraju dostawy. Wszystkie postępowania 
zakończyły się otrzymaniem zwrotu podatku przez klienta.

R. Porwisz i Partnerzy
Kancelaria reprezentowała klienta w precedensowej sprawie przed 

Sądem Najwyższym dotyczącej zapłaty przez Skarb Państwa odszko-
dowania w postaci utraconych korzyści na skutek utraty własności nie-
ruchomości na podstawie decyzji wydanej z rażącym naruszeniem 
prawa, która wywołała nieodwracalne skutki prawne. Wcześniej Sąd 
Apelacyjny zakwestionował istnienie związku przyczynowego pomię-
dzy decyzją wywłaszczeniową a szkodą właścicieli pozbawionych bez-
prawnie własności polegającą na utracie korzyści związanych z możli-
wością korzystania z rzeczy. Prawnicy przekonali jednak Sąd Najwyż-
szy, że bezprawne pozbawienie właściciela władania nieruchomością 
w wyniku wydania wadliwej decyzji wywłaszczeniowej mogło niewąt-
pliwie spowodować szkodę w postaci utraconych korzyści z nierucho-
mości. Wyrok otwiera drogę do odszkodowania osobom, które znala-
zły się w podobnej sytuacji.

Przygotowała Daria Stojak
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Wyniki VI Rankingu Kancelarii Prawnych Dziennika Gazety Prawnej w kategorii Kancelarie Duże

Nazwa kancelarii Dane kontaktowe e-mail Prawnicy* Aplikanci*
Fachowe 

publikacje*
Przychód 
kancelarii*

Przychód 
prawnika 

z uprawnieniami*

Staż 
na rynku*

Osoby 
z tytułami 

naukowymi**

Prece-
densowa 
sprawa*

Suma 
punktów*

Domański Zakrzewski Palinka Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, tel. (22) 557 76 00 dzp@dzp.pl 100 50 17 50 12 20 42 100 391
Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy Kancelaria Prawna Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, tel. (22) 445 31 00 warsaw@bakernet.com 78 37 30 52 19 21 8 100 345
CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, tel.(22) 520 55 55 warsaw@cms-cmck.com 77 38 3 61 17 25 50 271
Grynhoff Woźny Maliński Kancelaria Prawna ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel. (22) 212 00 00 warszawa@gwmlegal.pl 63 15 8 28 10 16 8 100 248
Clifford Chance, Janicka, Namiotkiewicz, Dębowski i Wspólnicy ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa, tel. (22) 627 11 77 54 27 13 70 29 21 25 239
Salans D. Oleszczuk Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, tel. (22) 242 52 52 warsaw@salans.com 77 34 0 60 18 22 0 211
Weil, Gotshal & Manges Paweł Rymarz ul. Emilii Plater 53, p. XX, 00-113 Warszawa, tel. 520 40 00 pawel.rymarz@weil.com 40 24 2 47 30 22 33 198
White & Case W. Daniłowicz, W. Jurewicz i Wspólnicy Kancelaria Prawna ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa, tel. (22) 50 50 100 warsaw@whitecase.com 48 24 2 49 0 22 42 187
Sołtysiński Kawecki & Szlęzak ul. Wawelska 15 B, 02-034 Warszawa tel. (22) 608 70 00 office@skslegal.pl   70 31 4 45 0 22 8 180
Linklaters C. Wiśniewski i Wspólnicy ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel. (22) 526 50 00 agnieszka.piotrowicz@linklaters.com 39 11 9 51 20 30 0 160
Wierzbowski Eversheds ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa, tel. (22) 50 50 700 kancelaria@wierzbowski.pl   44 29 5 25 11 14 0 128
Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa, tel. (22) 536 00 50 chwp@chwp.pl  61 26 4 8 1 17 8 125
KOKSZTYS Kancelaria Prawa Gospodarczego Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław,  tel. (71) 335 14 96 kancelaria@koksztys.pl  74 21 0 10 2 12 0 119
Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy ul. Belwederska 23, 00-761 Warszawa, tel. (71) 797 03 06 dt@dt.com.pl 50 21 1 15 5 21 0 113
Rödl & Partner, Roedl, Jamroży, Majchrowicz – Bączyk, Smagowicz – Tokarz Kancelaria Prawna ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, tel. 022 696 28 00 warszawa@roedl.pl 43 11 0 13 7 21 17 112
Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Głuchowski Rodziewicz Zawara i Partnerzy ul. Armii Krajowej 116, 81-824 Sopot tel. (58) 555 21 11 sekretariat@kancelaria.eu 41 17 4 12 5 20 0 99
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P. J. Sowisło & Topolewski ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 231/239, 61-485 Poznań, tel. (61) 835 23 73 kancelaria@sowislo.com.pl 41 18 0 9 6 15 0 89
Chajec Don-Siemon & Żyto ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa, tel. (22) 370 07 07 kancelaria@cdz.com.pl 42 10 0 11 8 6 8 85
Lovells LLP ul. Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa, tel. (22) 529 29 00 lovells.warsaw@lovells.com 45 17 1 0 0 22 0 85
BSJP in alliance with Taylor Wessing al. Armii Ludowej 26, 00-069 Warszawa, tel. (22) 579 89 00 info@bsjp.pl  46 22 0 0 0 9 0 77
LORICA IURIS Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych T. Dąbrowski, A. Ciecierski,  
R. Chyżyński, T. Kita, P. Rak 

Al. Słowińska 10A, 01-695 Warszawa, tel. (22) 560 02 60 warszawa@locraiuris.pl  48 13 0 6 9 1 0 77

Forystek & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni ul. Armii Krajowej 16, 30-150 Kraków,tel. (12) 622 45 11 kancelaria@forystek.pl 37 15 1 3 4 15 0 75
Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, tel. (32) 207 24 24 kontakt@kancelaria-szip.pl 37 18 0 5 3 9 0 72
Siwek Gaczyński & Partners ul. Bonifraterska 17 p. X, 00-203 Warszawa, tel. (22) 246 08 00 sgp@kancelaria.sgp.pl 37 8 0 1 0 21 0 67

Wyniki VI Rankingu Kancelarii Prawnych Dziennika Gazety Prawnej w kategorii Kancelarie Średnie

Nazwa kancelarii Dane kontaktowe e-mail Prawnicy* Aplikanci*
Fachowe 

publikacje*
Przychód 
kancelarii*

Przychód 
prawnika 

z uprawnieniami*

Staż 
na rynku*

Osoby 
z tytułami 

naukowymi**

Prece-
densowa 
sprawa*

Suma 
punktów*

Gide Loyrette Nouel Tokarczuk, Jędrzejczyk i Wspólnicy Kancelaria Prawna GLN, pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa,tel. 022 344 00 00, gln.warsaw@gide.com 96 35 30 70 27 30 0 100 388

Kubas Kos Gaertner Adwokaci ul. Rakowicka 7, 31-511 Kraków, tel. 012 619 40 40 krakow@kubas.pl 83 50 24 36 20 24 17 254

Nikiel Zacharzewski Adwokaci i Radcowie Prawni Plac Alexandrowicza 6, 30-034 Kraków, tel. 012 632 71 02 office@nz.com.pl 55 7 12 16 18 22 17 100 247
ADP Popiołek Adwokaci i Doradcy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych ul. Podchorążych 1, 40-043 Katowice, tel. 032 609 39 00 adp@adplegal.pl 72 27 30 18 12 29 17 205
KPMG D.Dobkowski ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 022 528 13 00 legal@kpmg.pl 89 37 6 34 14 22 0 202
CWW S. Cetera M. Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów ul. Włodkowica 10/11, 50-072 Wrocław, tel. 071 780 76 00 kancelaria@cww.pl 79 32 6 12 5 17 50 201
Wierciński Kwieciński Baehr ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, tel. 022 201 00 00 biuro@wkb.com.pl 87 20 12 40 15 10 17 201
LTA Doradztwo Prawne Dopierała, Oliwa i Wspólnicy ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, tel. 022 621 56 56 kancelaria@lta.pl 51 35 0 9 0 5 0 100 200
Wódkiewicz Sosnowski, Adwokaci i Radcowie Prawni ul. Stoisława 2, 70-223 Szczecin, tel. 091 489 36 81 kancelaria@wodkiewicz-sosnowski.pl 92 12 0 5 4 28 50 191
Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy ul. Łowicka 62, 02-531 Warszawa, tel. 022 646 42 10 kancelaria@lsw.com.pl 94 50 0 24 0 18 0 186
Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy pl. Mickiewicza 18, 13-200 Działdowo, tel. 023 697 25 46 dzialdowo@knw.pl 89 40 0 27 7 18 0 181
GESSEL Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz i Wspólnicy ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel. 022 318 69 01 mail@gessel.com.pl 62 22 18 0 0 26 50 178
DLA Piper Wiater ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, tel. 022 540 74 00 oliwia.borzuchowska@dlapiper.com 75 25 0 39 29 5 0 173
Kancelaria Prawna Król i Partnerzy, ul. Jaworzyńska 261, 59-220 Legnica, tel. 076 722 81 81 legnica@kancelaria-krol.pl 100 27 0 8 4 24 0 163
Kancelaria Radców J. Kamieńska, B. Kazberuk, B. Niewiński, J. Wasiluk ul. Waryńskiego 6. lok. 24, 15-461 Białystok, tel. 085 744 66 59 kprawna@kprawna.com.pl 81 25 0 5 0 17 17 145
Mamiński & Wspólnicy Al. Róż 7/4, 00-556 Warszawa, tel. 022 622 99 66 recepcja@marcinmaminski@com.pl 55 22 0 24 12 22 0 135
Miller, Canfield, W. Babicki, A. Chełchowski i Wspólnicy ul. Nowogrodzka 11, 00-513 Warszawa, tel. 022 447 43 00 kontakt@pl.millercanfield.com 85 22 0 0 0 28 0 135
Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór Adwokaci ul. Dietla 50/12, 31-039 Kraków, tel. 012 431 05 99 kancelaria@kkpw.pl 51 22 6 11 12 15 17 134
Kancelaria Prawna Piszcz, Norek i Wspólnicy ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań, tel. 061 859 44 44 kancelaria@piszcz.pl 57 27 6 17 5 17 0 129
GINTOWT, Adwokaci Radcowie ul. Nowogrodzka 51 lok. 2, 00-695 Warszawa, tel. 022 622 54 80 kancelaria@gintowt-ar.pl 79 15 0 0 0 28 0 122
Trusiewicz Siwko Kancelaria Prawna ul. Wspólna 35 lok. 9, 00-519 Warszawa, tel. 022 380 34 40 sekretariat@ts-kancelaria.pl 62 17 6 7 6 5 17 120
Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy ul. Miączyńska 44, 02-637 Warszawa, tel. 022 489 34 60 kancelaria@panfil.pl 45 15 0 16 30 10 0 116
Kancelaria Prawna Krawczyk i Wspólnicy al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, tel. 022 314 90 00 kancelaria@krawczyk-legal.com 60 25 0 13 8 8 0 114
Synoradzki, Bentowska i Partnerzy Adwokaci i Radcowie, Al. Jerozolimskie 155 III p., 02-326 Warszawa, tel. 022 883 38 32 biuro@adwokaci-smk.pl 45 30 0 4 6 8 17 110
GFFK Grzybczyk Kałuża Kamiński i Partnerzy Radcy Prawni, ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice, tel. 032 731 50 67 gfkk@gfkk.pl 53 20 0 10 11 13 0 107
V. Anweiler, P. Dębski. E. Szantyr i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych CASUS IURIS ul. Buska 9/1, 53-236 Wrocław, tel. 071 338 45 50 casus@casus.wroc.pl 47 20 0 6 4 29 0 106
Kancelaria Radców Prawnych Młynarczyk Puchała, ul. Kościuszki 22/1, 44-100 Gliwice, tel. 032 231 29 82 kancelaria@mpradcy.pl 51 12 0 2 10 13 17 105
Kancelaria Prawna I. Korczyńska i Wspólnicy, ul. Świeradowska 35, 50-559 Wrocław,tel. 071 799 41 50 info@korczynska.pl 47 7 0 14 16 8 0 92
Radziejewski Wiśniewski & Partnerzy Adwokaci Radcowie Prawni i Doradca Podatkowy ul. Bohaterów Warszawy 6, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 095 737 00 30 kancelaria@rw-partners.pl 45 7 0 3 0 24 0 79
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Wyniki VI Rankingu Kancelarii Prawnych Dziennika Gazety Prawnej w kategorii Kancelarie Duże

Nazwa kancelarii Dane kontaktowe e-mail Prawnicy* Aplikanci*
Fachowe 

publikacje*
Przychód 
kancelarii*

Przychód 
prawnika 

z uprawnieniami*

Staż 
na rynku*

Osoby 
z tytułami 

naukowymi**

Prece-
densowa 
sprawa*

Suma 
punktów*

Domański Zakrzewski Palinka Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, tel. (22) 557 76 00 dzp@dzp.pl 100 50 17 50 12 20 42 100 391
Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy Kancelaria Prawna Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, tel. (22) 445 31 00 warsaw@bakernet.com 78 37 30 52 19 21 8 100 345
CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, tel.(22) 520 55 55 warsaw@cms-cmck.com 77 38 3 61 17 25 50 271
Grynhoff Woźny Maliński Kancelaria Prawna ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel. (22) 212 00 00 warszawa@gwmlegal.pl 63 15 8 28 10 16 8 100 248
Clifford Chance, Janicka, Namiotkiewicz, Dębowski i Wspólnicy ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa, tel. (22) 627 11 77 54 27 13 70 29 21 25 239
Salans D. Oleszczuk Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, tel. (22) 242 52 52 warsaw@salans.com 77 34 0 60 18 22 0 211
Weil, Gotshal & Manges Paweł Rymarz ul. Emilii Plater 53, p. XX, 00-113 Warszawa, tel. 520 40 00 pawel.rymarz@weil.com 40 24 2 47 30 22 33 198
White & Case W. Daniłowicz, W. Jurewicz i Wspólnicy Kancelaria Prawna ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa, tel. (22) 50 50 100 warsaw@whitecase.com 48 24 2 49 0 22 42 187
Sołtysiński Kawecki & Szlęzak ul. Wawelska 15 B, 02-034 Warszawa tel. (22) 608 70 00 office@skslegal.pl   70 31 4 45 0 22 8 180
Linklaters C. Wiśniewski i Wspólnicy ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel. (22) 526 50 00 agnieszka.piotrowicz@linklaters.com 39 11 9 51 20 30 0 160
Wierzbowski Eversheds ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa, tel. (22) 50 50 700 kancelaria@wierzbowski.pl   44 29 5 25 11 14 0 128
Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa, tel. (22) 536 00 50 chwp@chwp.pl  61 26 4 8 1 17 8 125
KOKSZTYS Kancelaria Prawa Gospodarczego Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław,  tel. (71) 335 14 96 kancelaria@koksztys.pl  74 21 0 10 2 12 0 119
Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy ul. Belwederska 23, 00-761 Warszawa, tel. (71) 797 03 06 dt@dt.com.pl 50 21 1 15 5 21 0 113
Rödl & Partner, Roedl, Jamroży, Majchrowicz – Bączyk, Smagowicz – Tokarz Kancelaria Prawna ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, tel. 022 696 28 00 warszawa@roedl.pl 43 11 0 13 7 21 17 112
Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Głuchowski Rodziewicz Zawara i Partnerzy ul. Armii Krajowej 116, 81-824 Sopot tel. (58) 555 21 11 sekretariat@kancelaria.eu 41 17 4 12 5 20 0 99
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P. J. Sowisło & Topolewski ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 231/239, 61-485 Poznań, tel. (61) 835 23 73 kancelaria@sowislo.com.pl 41 18 0 9 6 15 0 89
Chajec Don-Siemon & Żyto ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa, tel. (22) 370 07 07 kancelaria@cdz.com.pl 42 10 0 11 8 6 8 85
Lovells LLP ul. Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa, tel. (22) 529 29 00 lovells.warsaw@lovells.com 45 17 1 0 0 22 0 85
BSJP in alliance with Taylor Wessing al. Armii Ludowej 26, 00-069 Warszawa, tel. (22) 579 89 00 info@bsjp.pl  46 22 0 0 0 9 0 77
LORICA IURIS Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych T. Dąbrowski, A. Ciecierski,  
R. Chyżyński, T. Kita, P. Rak 

Al. Słowińska 10A, 01-695 Warszawa, tel. (22) 560 02 60 warszawa@locraiuris.pl  48 13 0 6 9 1 0 77

Forystek & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni ul. Armii Krajowej 16, 30-150 Kraków,tel. (12) 622 45 11 kancelaria@forystek.pl 37 15 1 3 4 15 0 75
Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, tel. (32) 207 24 24 kontakt@kancelaria-szip.pl 37 18 0 5 3 9 0 72
Siwek Gaczyński & Partners ul. Bonifraterska 17 p. X, 00-203 Warszawa, tel. (22) 246 08 00 sgp@kancelaria.sgp.pl 37 8 0 1 0 21 0 67

Wyniki VI Rankingu Kancelarii Prawnych Dziennika Gazety Prawnej w kategorii Kancelarie Średnie

Nazwa kancelarii Dane kontaktowe e-mail Prawnicy* Aplikanci*
Fachowe 

publikacje*
Przychód 
kancelarii*

Przychód 
prawnika 

z uprawnieniami*

Staż 
na rynku*

Osoby 
z tytułami 

naukowymi**

Prece-
densowa 
sprawa*

Suma 
punktów*

Gide Loyrette Nouel Tokarczuk, Jędrzejczyk i Wspólnicy Kancelaria Prawna GLN, pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa,tel. 022 344 00 00, gln.warsaw@gide.com 96 35 30 70 27 30 0 100 388

Kubas Kos Gaertner Adwokaci ul. Rakowicka 7, 31-511 Kraków, tel. 012 619 40 40 krakow@kubas.pl 83 50 24 36 20 24 17 254

Nikiel Zacharzewski Adwokaci i Radcowie Prawni Plac Alexandrowicza 6, 30-034 Kraków, tel. 012 632 71 02 office@nz.com.pl 55 7 12 16 18 22 17 100 247
ADP Popiołek Adwokaci i Doradcy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych ul. Podchorążych 1, 40-043 Katowice, tel. 032 609 39 00 adp@adplegal.pl 72 27 30 18 12 29 17 205
KPMG D.Dobkowski ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 022 528 13 00 legal@kpmg.pl 89 37 6 34 14 22 0 202
CWW S. Cetera M. Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów ul. Włodkowica 10/11, 50-072 Wrocław, tel. 071 780 76 00 kancelaria@cww.pl 79 32 6 12 5 17 50 201
Wierciński Kwieciński Baehr ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, tel. 022 201 00 00 biuro@wkb.com.pl 87 20 12 40 15 10 17 201
LTA Doradztwo Prawne Dopierała, Oliwa i Wspólnicy ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, tel. 022 621 56 56 kancelaria@lta.pl 51 35 0 9 0 5 0 100 200
Wódkiewicz Sosnowski, Adwokaci i Radcowie Prawni ul. Stoisława 2, 70-223 Szczecin, tel. 091 489 36 81 kancelaria@wodkiewicz-sosnowski.pl 92 12 0 5 4 28 50 191
Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy ul. Łowicka 62, 02-531 Warszawa, tel. 022 646 42 10 kancelaria@lsw.com.pl 94 50 0 24 0 18 0 186
Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy pl. Mickiewicza 18, 13-200 Działdowo, tel. 023 697 25 46 dzialdowo@knw.pl 89 40 0 27 7 18 0 181
GESSEL Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz i Wspólnicy ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel. 022 318 69 01 mail@gessel.com.pl 62 22 18 0 0 26 50 178
DLA Piper Wiater ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, tel. 022 540 74 00 oliwia.borzuchowska@dlapiper.com 75 25 0 39 29 5 0 173
Kancelaria Prawna Król i Partnerzy, ul. Jaworzyńska 261, 59-220 Legnica, tel. 076 722 81 81 legnica@kancelaria-krol.pl 100 27 0 8 4 24 0 163
Kancelaria Radców J. Kamieńska, B. Kazberuk, B. Niewiński, J. Wasiluk ul. Waryńskiego 6. lok. 24, 15-461 Białystok, tel. 085 744 66 59 kprawna@kprawna.com.pl 81 25 0 5 0 17 17 145
Mamiński & Wspólnicy Al. Róż 7/4, 00-556 Warszawa, tel. 022 622 99 66 recepcja@marcinmaminski@com.pl 55 22 0 24 12 22 0 135
Miller, Canfield, W. Babicki, A. Chełchowski i Wspólnicy ul. Nowogrodzka 11, 00-513 Warszawa, tel. 022 447 43 00 kontakt@pl.millercanfield.com 85 22 0 0 0 28 0 135
Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór Adwokaci ul. Dietla 50/12, 31-039 Kraków, tel. 012 431 05 99 kancelaria@kkpw.pl 51 22 6 11 12 15 17 134
Kancelaria Prawna Piszcz, Norek i Wspólnicy ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań, tel. 061 859 44 44 kancelaria@piszcz.pl 57 27 6 17 5 17 0 129
GINTOWT, Adwokaci Radcowie ul. Nowogrodzka 51 lok. 2, 00-695 Warszawa, tel. 022 622 54 80 kancelaria@gintowt-ar.pl 79 15 0 0 0 28 0 122
Trusiewicz Siwko Kancelaria Prawna ul. Wspólna 35 lok. 9, 00-519 Warszawa, tel. 022 380 34 40 sekretariat@ts-kancelaria.pl 62 17 6 7 6 5 17 120
Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy ul. Miączyńska 44, 02-637 Warszawa, tel. 022 489 34 60 kancelaria@panfil.pl 45 15 0 16 30 10 0 116
Kancelaria Prawna Krawczyk i Wspólnicy al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, tel. 022 314 90 00 kancelaria@krawczyk-legal.com 60 25 0 13 8 8 0 114
Synoradzki, Bentowska i Partnerzy Adwokaci i Radcowie, Al. Jerozolimskie 155 III p., 02-326 Warszawa, tel. 022 883 38 32 biuro@adwokaci-smk.pl 45 30 0 4 6 8 17 110
GFFK Grzybczyk Kałuża Kamiński i Partnerzy Radcy Prawni, ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice, tel. 032 731 50 67 gfkk@gfkk.pl 53 20 0 10 11 13 0 107
V. Anweiler, P. Dębski. E. Szantyr i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych CASUS IURIS ul. Buska 9/1, 53-236 Wrocław, tel. 071 338 45 50 casus@casus.wroc.pl 47 20 0 6 4 29 0 106
Kancelaria Radców Prawnych Młynarczyk Puchała, ul. Kościuszki 22/1, 44-100 Gliwice, tel. 032 231 29 82 kancelaria@mpradcy.pl 51 12 0 2 10 13 17 105
Kancelaria Prawna I. Korczyńska i Wspólnicy, ul. Świeradowska 35, 50-559 Wrocław,tel. 071 799 41 50 info@korczynska.pl 47 7 0 14 16 8 0 92
Radziejewski Wiśniewski & Partnerzy Adwokaci Radcowie Prawni i Doradca Podatkowy ul. Bohaterów Warszawy 6, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 095 737 00 30 kancelaria@rw-partners.pl 45 7 0 3 0 24 0 79

* wartość punktowa, ** nieposiadające dodatkowych uprawnień (niebędące adwokatami, radcami prawnymi czy doradcami podatkowymi)
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Wyniki VI Rankingu Kancelarii Prawnych Dziennika Gazety Prawnej w kategorii Kancelarie Małe

Nazwa kancelarii (wg. zajętych miejsc) Dane kontaktowe e-mail Prawnicy* Aplikanci*
Fachowe 

publikacje*
Przychód 
kancelarii*

Przychód 
prawnika 

z uprawnieniami*

Staż 
na rynku*

Osoby 
z tytułami 

naukowymi**

Prece-
densowa 
sprawa*

Suma 
punktów*

Krupa Srokosz Patryas ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice, tel. 032 731 68 50 kancelaria@ksplegal.pl 80 27 0 23 14 9 25 100 278
Łaszczuk i Wspólnicy plac Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa, tel. 022 351 00 67 warsaw@laszczuk.pl 95 38 7 63 26 29 0 258
J. Bieniak, A. Neuman, M. Wojnar i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, 022 420 59 00 bnww@bnww.pl 95 50 0 70 28 10 0 253
Porwisz i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni ul. Parkowa 7, 30-538 Kraków, tel. 012 29 33 600 biuro@porwisz.pl 90 50 0 0 0 11 0 100 251
FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa,tel. 022 581 44 00 kontakt@fka.pl 90 33 7 68 30 13 0 241
Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski Sobieskiego 104/44, 00-764 Warszawa, tel. 022 851 52 53 kancelaria@sm-law.eu 90 27 0 33 12 14 50 226
Budzowska Fiutowski i Partnerzy. Radcowie Prawni, ul. Sienna 11/1, 31-041 Kraków, tel. 012 428 00 70 krakow@bf.com.pl 85 44 0 15 17 7 25 193
Kancelaria Radców Prawnych Zacharczuk, Prokopowicz i Wspólnicy ul. Mickiewicza 11, 15-213 Białystok, tel. 085 743 22 88 biuro@kzpw.pl 100 44 0 14 4 27 0 189
Malinowski, Płachta i Wspólnicy Radcowie Prawni ul. A.E. Odyńca 35, 02-606 Warszawa, tel. 022 621 40 70 sekretariat@mpiw.pl 85 27 7 16 10 14 25 184
Schönherr Pietrzak Siekierczyński Bogen ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, 022 222 42 00 office@schoenherr.pl 100 44 15 0 0 16 0 175
Brzezińska, Narolski, Mariański Adwokaci Plac Komuny Paryskiej 1/1, 90-007 Łódź, tel. 042 636 27 27 kancelaria@bnmadwokaci.pl 50 16 30 12 14 26 25 173
Nowosielski, Gotkowicz i Partnerzy ul. Targ Drzewny 3/7, 80 - 886 Gdańsk, tel. 058 346 27 56 office@ng.gda.pl 75 33 15 14 6 29 0 172
Kancelaria Radców Prawnych M. Wojciechowska-Szac, G. Kotarba Al. Jerozolimskie 21, lok. 10, 00-508 Warszawa, tel. 022 622 51 00 g.kotarba@kancelariaradcow.pl 85 44 7 13 7 13 0 169
Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Plac Solny 16, 50-062 Wrocław, tel. 071 326 51 40, wroclaw@sdzlegal.pl 90 11 15 28 10 10 0 164
Kancelaria Prawna Jatczak i Wspólnicy ul. 3 Maja 47/2, 61-728 Poznań, 061 85 95 800 kancelaria@jjlegal.pl 65 27 0 0 0 16 50 158
Janusz Łomża Kancelaria Adwokacka, ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin, tel. 081 528 25 60 sekretariat@jlomza.pl 70 38 0 0 0 23 25 156
Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek, Poczobut-Odlanicki sp.p. ul. Piotra Skargi 23, 70-487 Szczecin, tel. 091 484 18 46 kancelaria@radcy.szczecin.pl 95 38 0 14 4 4 0 155
Łatała i Wspólnicy ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków,tel. 012 429 42 40 office@latala.com.pl 95 33 0 0 0 24 0 152
DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria Prawnicza ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, tel. 022 339 54 00 officewarsaw@dms.net.pl 85 33 22 0 0 7 0 147
Lis i Partnerzy Adwokaci Przemysław Lis, Dariusz Smreka, Krzysztof Lesiak, Dominik Hunek Pl. Wolności 7, 50-071 Wrocław, tel. 071 798 51 50 sekretariat@lisipartnerzy.pl 85 50 0 0 0 7 0 142
Kancelaria Prawna Domański i Wspólnicy ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. 058 308 73 45 kancelaria@kpdi.pl 80 22 0 19 7 9 0 137
Kancelaria Prawna Frączyk&Frączyk ul. Moniuszki 19/1, 31-523 Kraków, tel. 012 422 86 34 fraczykifraczyk@radca.lex.pl 45 22 0 27 20 19 0 133
Licht & Przeworska Kancelaria Radców Prawnych ul. Tuwima 27/1, 71-426 Szczecin,tel. 091 431 16 66 kancelaria@lichtprzeworska.com.pl 75 22 0 11 7 14 0 129
Chłopecki Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni ul. Kaniowska 106, 01-529 Warszawa, tel. 022 560 80 60 kancelaria@smlegal.pl 70 11 7 0 0 10 25 123
Kancelaria Radców Prawnych Żelaznowski&Głowiński ul. Abrahama 23, 81-825 Sopot, tel. 058 550 28 07 sekretariat@zg.com.pl, 45 27 22 0 0 24 0 118
BSO Prawo&Podatki Bramorski Szermach Okorowska Kancelaria Prawna ul. Rzeźnicza 32-33, 50-130 Wrocław, tel. 071 346 70 70 wroclaw@bramorski.pl 55 16 0 29 0 13 0 113
Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza ul. Krakowskie Przedmieście 4/6, 00-333 Warszawa, tel. 022 826 30 33 lwb@lwb.com.pl 80 16 0 0 0 17 0 113
Mikulski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych ul. Kielecka 19, 31-523 Kraków, tel. 012 410 77 00 kancelaria@mikulski.krakow.pl 65 16 0 7 0 24 0 112
Kancelaria Radców Prawnych Gratus ul. Czyżewskiego 8-10, 81-706 Sopot, tel. 058 551 46 02 kancelaria@gratus.pl 60 0 0 11 4 30 0 105
Tomasik Chabasiewicz i Wspólnicy ul. Sobieskiego 3/5, 31-136 Kraków, tel. 012 631 07 90 kancelaria@tc.net.pl 60 16 0 10 7 7 0 100
Kancelaria Adwokacka adw. Elżbieta Fidzińska, adw. Tomasz Fidziński pl. Kossaka 3/1, 31-106 Kraków, tel. 012 429 21 05 kancelaria@fidzinscy.pl 40 33 0 0 0 26 0 99
Bąbol, Bzowski, Klimek Kancelaria Radców Prawnych ul. Komuny Paryskiej 3/5, 97-500 Radomsko, tel. 044 685 22 55 sekretariat@bbk-radcowie.pl 45 22 0 9 9 11 0 96
Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni ul. Szkolna 5/18, 61-832 Poznań, tel. 061 852 18 15 kancelaria@kancelaria-csw.pl 30 11 0 18 8 27 0 94
M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna, ul. Podwale 3 lok. 13, 00-252 Warszawa, tel. 022 635 46 00 sekretariat@szulikowski.pl 45 22 0 7 12 7 0 93
Kancelaria Prawnicza TEBI T. Bojarski i M. Marzec ul. Długa 50/4a, 85-034 Bydgoszcz,tel. 052 348 26 70 tebi@tebi.com.pl 35 11 0 8 5 29 0 88
Łepkowski, Boszko i Wspólnicy. Firma Adwokacka al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, tel. 022 627 41 76 (77,78) sekretariat@lbw.pl 40 16 0 0 0 26 0 82
Krzysztof Sopel Kancelaria Radcy Prawnego ul. Francuska 33/2, 40-027 Katowice, tel. 031 200 04 20 kancelaria.radca@op.pl 35 16 0 2 9 4 0 66
Kancelaria Radców Prawnych Nawrocki&Czerwiński ul. Szosa Chełmińska 18/6, 87-100 Toruń, tel. 056 622 22 72 ncl@ncl.pl; ncl@post.pl 45 0 0 3 3 14 0 65

by fachowych publikacji prawni-
ków zatrudnionych w kancelarii, 
stażu kancelarii na polskim 
rynku oraz liczby osób z tytuła-
mi naukowymi. Jednakże nie 
każda z wymienionych siedmiu 
kategorii była traktowana tak 
samo. W kategorii liczba prawni-
ków można było uzyskać maksy-
malnie 100 punktów. Za najdłuż-
szy staż na polskim rynku oraz 
za liczbę publikacji książkowych 
kancelaria otrzymywała maksy-
malnie po 30 punktów. W dwóch 
kategoriach można było uzyskać 

maksimum 50 punktów (liczba 
aplikantów oraz liczba prawni-
ków posiadających tytuły nauko-
we). Natomiast za przychód uzy-
skany przez kancelarię w 2008 r. 
kancelaria mogła otrzymać mak-
symalnie 70 punktów. Z kolei za 
najwyższy przychód przypadają-
cy kwotowo na prawnika 
z uprawnieniami można było 
otrzymać maksymalnie 30 punk-
tów. W każdej kategorii maksy-
malną liczbę punktów otrzymy-
wała kancelaria, która uzyskała 
najwyższy wskaźnik, np. osią-

gnęła najwyższe przychody. Ko-
lejne kancelarie uzyskiwały sza-
cunkową liczbę punktów w od-
niesieniu do firmy najlepszej.

Przykład: w grupie kancelarii 
małych kancelarii najwyższe 
przychody osiągnęła Kancelaria 
J. Bieniak, A. Neuman, M. Woj-
nar i Wspólnicy. Uzyskała w tej 
kategorii 100 punktów. Następ-
nie obliczaliśmy dla każdej z po-
zostałych kancelarii, jaki pro-
cent osiągnęły ich przychody 
w stosunku do przychodów 
Kancelarii J. Bieniak, A. Neu-

man, M. Wojnar i Wspólnicy. 
Wysokość tego udziału stanowi-
ła liczbę punktów tej firmy.

Po określeniu punktów 
w każdej z kategorii zdobyte 
przez kancelarię punkty były 
sumowane. Ponadto w tym 
roku redakcja przyznawała do-
datkowe 100 punktów dla kan-
celarii, która w 2008 r. zakoń-
czyła ze skutkiem pozytywnym 
dla swojego klienta precedenso-
wą sprawę.  

Przygotowała  
Małgorzata Kryszkiewicz

Metodologia rankingu
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Wyniki VI Rankingu Kancelarii Prawnych Dziennika Gazety Prawnej w kategorii Kancelarie Małe

Nazwa kancelarii (wg. zajętych miejsc) Dane kontaktowe e-mail Prawnicy* Aplikanci*
Fachowe 

publikacje*
Przychód 
kancelarii*

Przychód 
prawnika 

z uprawnieniami*

Staż 
na rynku*

Osoby 
z tytułami 

naukowymi**

Prece-
densowa 
sprawa*

Suma 
punktów*

Krupa Srokosz Patryas ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice, tel. 032 731 68 50 kancelaria@ksplegal.pl 80 27 0 23 14 9 25 100 278
Łaszczuk i Wspólnicy plac Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa, tel. 022 351 00 67 warsaw@laszczuk.pl 95 38 7 63 26 29 0 258
J. Bieniak, A. Neuman, M. Wojnar i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, 022 420 59 00 bnww@bnww.pl 95 50 0 70 28 10 0 253
Porwisz i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni ul. Parkowa 7, 30-538 Kraków, tel. 012 29 33 600 biuro@porwisz.pl 90 50 0 0 0 11 0 100 251
FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa,tel. 022 581 44 00 kontakt@fka.pl 90 33 7 68 30 13 0 241
Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski Sobieskiego 104/44, 00-764 Warszawa, tel. 022 851 52 53 kancelaria@sm-law.eu 90 27 0 33 12 14 50 226
Budzowska Fiutowski i Partnerzy. Radcowie Prawni, ul. Sienna 11/1, 31-041 Kraków, tel. 012 428 00 70 krakow@bf.com.pl 85 44 0 15 17 7 25 193
Kancelaria Radców Prawnych Zacharczuk, Prokopowicz i Wspólnicy ul. Mickiewicza 11, 15-213 Białystok, tel. 085 743 22 88 biuro@kzpw.pl 100 44 0 14 4 27 0 189
Malinowski, Płachta i Wspólnicy Radcowie Prawni ul. A.E. Odyńca 35, 02-606 Warszawa, tel. 022 621 40 70 sekretariat@mpiw.pl 85 27 7 16 10 14 25 184
Schönherr Pietrzak Siekierczyński Bogen ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, 022 222 42 00 office@schoenherr.pl 100 44 15 0 0 16 0 175
Brzezińska, Narolski, Mariański Adwokaci Plac Komuny Paryskiej 1/1, 90-007 Łódź, tel. 042 636 27 27 kancelaria@bnmadwokaci.pl 50 16 30 12 14 26 25 173
Nowosielski, Gotkowicz i Partnerzy ul. Targ Drzewny 3/7, 80 - 886 Gdańsk, tel. 058 346 27 56 office@ng.gda.pl 75 33 15 14 6 29 0 172
Kancelaria Radców Prawnych M. Wojciechowska-Szac, G. Kotarba Al. Jerozolimskie 21, lok. 10, 00-508 Warszawa, tel. 022 622 51 00 g.kotarba@kancelariaradcow.pl 85 44 7 13 7 13 0 169
Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Plac Solny 16, 50-062 Wrocław, tel. 071 326 51 40, wroclaw@sdzlegal.pl 90 11 15 28 10 10 0 164
Kancelaria Prawna Jatczak i Wspólnicy ul. 3 Maja 47/2, 61-728 Poznań, 061 85 95 800 kancelaria@jjlegal.pl 65 27 0 0 0 16 50 158
Janusz Łomża Kancelaria Adwokacka, ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin, tel. 081 528 25 60 sekretariat@jlomza.pl 70 38 0 0 0 23 25 156
Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek, Poczobut-Odlanicki sp.p. ul. Piotra Skargi 23, 70-487 Szczecin, tel. 091 484 18 46 kancelaria@radcy.szczecin.pl 95 38 0 14 4 4 0 155
Łatała i Wspólnicy ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków,tel. 012 429 42 40 office@latala.com.pl 95 33 0 0 0 24 0 152
DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria Prawnicza ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, tel. 022 339 54 00 officewarsaw@dms.net.pl 85 33 22 0 0 7 0 147
Lis i Partnerzy Adwokaci Przemysław Lis, Dariusz Smreka, Krzysztof Lesiak, Dominik Hunek Pl. Wolności 7, 50-071 Wrocław, tel. 071 798 51 50 sekretariat@lisipartnerzy.pl 85 50 0 0 0 7 0 142
Kancelaria Prawna Domański i Wspólnicy ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. 058 308 73 45 kancelaria@kpdi.pl 80 22 0 19 7 9 0 137
Kancelaria Prawna Frączyk&Frączyk ul. Moniuszki 19/1, 31-523 Kraków, tel. 012 422 86 34 fraczykifraczyk@radca.lex.pl 45 22 0 27 20 19 0 133
Licht & Przeworska Kancelaria Radców Prawnych ul. Tuwima 27/1, 71-426 Szczecin,tel. 091 431 16 66 kancelaria@lichtprzeworska.com.pl 75 22 0 11 7 14 0 129
Chłopecki Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni ul. Kaniowska 106, 01-529 Warszawa, tel. 022 560 80 60 kancelaria@smlegal.pl 70 11 7 0 0 10 25 123
Kancelaria Radców Prawnych Żelaznowski&Głowiński ul. Abrahama 23, 81-825 Sopot, tel. 058 550 28 07 sekretariat@zg.com.pl, 45 27 22 0 0 24 0 118
BSO Prawo&Podatki Bramorski Szermach Okorowska Kancelaria Prawna ul. Rzeźnicza 32-33, 50-130 Wrocław, tel. 071 346 70 70 wroclaw@bramorski.pl 55 16 0 29 0 13 0 113
Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza ul. Krakowskie Przedmieście 4/6, 00-333 Warszawa, tel. 022 826 30 33 lwb@lwb.com.pl 80 16 0 0 0 17 0 113
Mikulski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych ul. Kielecka 19, 31-523 Kraków, tel. 012 410 77 00 kancelaria@mikulski.krakow.pl 65 16 0 7 0 24 0 112
Kancelaria Radców Prawnych Gratus ul. Czyżewskiego 8-10, 81-706 Sopot, tel. 058 551 46 02 kancelaria@gratus.pl 60 0 0 11 4 30 0 105
Tomasik Chabasiewicz i Wspólnicy ul. Sobieskiego 3/5, 31-136 Kraków, tel. 012 631 07 90 kancelaria@tc.net.pl 60 16 0 10 7 7 0 100
Kancelaria Adwokacka adw. Elżbieta Fidzińska, adw. Tomasz Fidziński pl. Kossaka 3/1, 31-106 Kraków, tel. 012 429 21 05 kancelaria@fidzinscy.pl 40 33 0 0 0 26 0 99
Bąbol, Bzowski, Klimek Kancelaria Radców Prawnych ul. Komuny Paryskiej 3/5, 97-500 Radomsko, tel. 044 685 22 55 sekretariat@bbk-radcowie.pl 45 22 0 9 9 11 0 96
Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni ul. Szkolna 5/18, 61-832 Poznań, tel. 061 852 18 15 kancelaria@kancelaria-csw.pl 30 11 0 18 8 27 0 94
M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna, ul. Podwale 3 lok. 13, 00-252 Warszawa, tel. 022 635 46 00 sekretariat@szulikowski.pl 45 22 0 7 12 7 0 93
Kancelaria Prawnicza TEBI T. Bojarski i M. Marzec ul. Długa 50/4a, 85-034 Bydgoszcz,tel. 052 348 26 70 tebi@tebi.com.pl 35 11 0 8 5 29 0 88
Łepkowski, Boszko i Wspólnicy. Firma Adwokacka al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, tel. 022 627 41 76 (77,78) sekretariat@lbw.pl 40 16 0 0 0 26 0 82
Krzysztof Sopel Kancelaria Radcy Prawnego ul. Francuska 33/2, 40-027 Katowice, tel. 031 200 04 20 kancelaria.radca@op.pl 35 16 0 2 9 4 0 66
Kancelaria Radców Prawnych Nawrocki&Czerwiński ul. Szosa Chełmińska 18/6, 87-100 Toruń, tel. 056 622 22 72 ncl@ncl.pl; ncl@post.pl 45 0 0 3 3 14 0 65

* wartość punktowa, ** nieposiadające dodatkowych uprawnień (niebędące adwokatami, radcami prawnymi czy doradcami podatkowymi)
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Rynek usług prawnych 
zmierza w kierunku spe-
cjalizacji. Klienci poszu-

kiwać będą prawników dysponu-
jących doświadczeniem w danej 
dziedzinie prawa. 

Czy Polacy polubią prawni-
ków ?

Pytanie sugeruje, że dziś nas 
nie lubią. To chyba jednak nie 
jest kwestia uczuć, a wiedzy. 
Choćby o tym, że prawnik może 
pomóc, poradzić lepiej niż kolega 
z wojska. I nie puści z torbami. 

 
Świat się szybko zmienia? 
Prawniczy także?

Coraz szybciej. I nie mówię tu 
tylko o projektach legislacyjnych, 
które mają urządzić nam życie po 
nowemu. Choć wydawać by się 
mogło, że dyskusja o „nowej ad-
wokaturze” czy  ustawie o pań-
stwowych egzaminach prawni-
czych dotyczy jedynie środowi-
ska prawników,  to tak przecież 
nie jest. Na tyle bowiem istnieje-
my, na tyle działamy, na ile jeste-
śmy postrzegani i potrzebni tym, 
którzy naszej pomocy oczekują. 
Świat się zmienia a prawo jeszcze 
szybciej. Roczny plon legislacyjny 
to setki aktów prawnych. Czasy, 
gdy przepisy mieściły się w jed-
nym tomie odeszły. 

No to mamy problem. Z jed-
nej strony Polacy nie chodzą 
do prawników – wynika to 
choćby z  waszych badań - 
a z drugiej prawo staje się 
coraz bardziej skomplikowa-
ne. Kwadratura koła?

Raczej paragrafu. Mówiąc jed-
nak poważnie widzę dwie drogi 
rozwiązania tego dość podstawo-
wego problemu: dokonanie 
zmian w świadomości prawnej 
obywateli oraz instrumentów, 
które mogą  ją stymulować.

W jaki sposób zmiany 
w świadomości prawnej 
obywateli wpłyną na kance-
larie?

Rozmawiamy z Maciejem Bobrowiczem, prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych

Sama wiedza prawnicza to w dzisiejszych      czasach zdecydowanie za mało
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Skomplikowanie rzeczywisto-
ści, a więc także opisującego ją 
prawa sprawi, że popyt na stan-
dardowe usługi prawne szyte na 
miarę wyraźnie się zmniejsza. 
Ten model zapewne będzie jesz-
cze przez lata funkcjonował, ale 
stanie się surowym egzaminem 
dla kancelarii, które będą chciały 
utrzymać ten kierunek. Z pew-
nością będą one musiały wdro-
żyć nowoczesne systemy zarzą-
dzania i technologie, znacznie 
udoskonalić swoją umiejętność 
komunikowania się z klientem, 
sięgnąć po wiedzę z psychologii 
i socjologii. Ale i tak nie obędzie 
się bez outsourcingu czy offsho-
ringu. Pewne zadania kancelarie 
będą zlecać na zewnątrz, gdyż  
tak będzie z pewnością efektyw-
niej i taniej. Klienci jednak coraz 
częściej będą  oczekiwali porad 
z pogranicza prawa.

Czego więc w dzisiejszych 
czasach klienci oczekują od 
prawników?

Doradztwa biznesowego, po-
mocy w podejmowaniu strate-
gicznych decyzji, precyzyjnego 
i efektywnego planowania. 

Ciągle rozmawiamy o klien-
cie biznesowym. Czy 
w świecie prawników jest 
miejsce także dla zwykłego 
Kowalskiego?

Z całą pewnością. Należy jed-
nak stworzyć system, w którym 
skorzystanie z pomocy prawnej 
będzie czymś tak oczywistym 
jak chociażby wizyta u lekarza. 
Dużo zależy też od samych 
prawników. Muszą działać ak-
tywnie, a nie wkraczać w roli 
strażaka dopiero  wówczas, gdy 
pojawił się już poważny pro-
blem. Jeżeli te dwa warunki zo-
staną spełnione, Kowalski sko-
rzysta z pomocy prawnej. Dzięki 
temu zmianie ulegnie świado-
mość prawna Polaków.
Zmiana świadomości spo-
łecznej to jednak długi pro-
ces. 

Mogłoby się tak wydawać, 
choć dziś – proszę na to zwrócić 
uwagę – wszystko odbywa się 
szybciej. Jestem przekonany, że 
dojrzewanie prawne społeczeń-
stwa także.  A katalizatorem  
zmian może być program Sku-
teczne prawo, który wdraża sa-
morząd radców prawnych czy 
także nasza propozycja zniesie-
nia egzaminów na aplikacje 
radcowskie.

Na czym polega program 
Skuteczne prawo?  ile sku-
teczne będzie „Skuteczne 
prawo”?

 Zaproponowaliśmy wprowa-
dzenie elementów prawa do 
szkół średnich. O tej kwestii roz-
mawiamy już z resortem oświaty 
narodowej. Chcemy także refor-
my nauki prawa na studiach wyż-
szych polegającej m.in. na wpro-
wadzeniu niezwykle potrzebnej 
nauki prostych czynności  i opinii 
prawnych. Rozmawiamy o tym 
z uczelniami.  Pozwoliłoby to na 
przygotowanie magistrów prawa 
do świadczenia pomocy prawnej 
w mniej skomplikowanych spra-
wach. Takie rozwiązanie z jednej 
strony poszerzyłoby rynek usług 
prawnych i  dało szansę na spo-
tkanie na tej drodze Kowalskiego. 
Z drugiej, uporządkowałoby 
rynek usług prawnych, który wy-
daje się być w naszym kraju nie-
zwykle skomplikowany. Mamy 
bowiem radców prawnych, ad-
wokatów, pewnie pojawią się do-
radcy a porad prawnych może 
także udzielać przysłowiowy 
kowal, który zarejestruje działal-
ność gospodarczą z szyldem po-
rady prawne. 

Postulowane zniesienie 
egzaminu na aplikację to ele-
ment rewolucji czy ewolucji?

Rewolucji już wystarczy. 
Umożliwienie wszystkim absol-
wentom prawa podjęcia aplikacji 
bez dodatkowej bariery w postaci 
egzaminu umożliwi, jak skomen-
tował to Jerzy Stępień, były prezes 

Trybunału Konstytucyjnego, zdo-
bycie umiejętności a także kształ-
tuje postawy. Uzupełnia więc 
zasób wiedzy teoretycznej wynie-
sionej ze studiów wyższych.

Jaką wiedzę powinien 
posiadać współczesny 
prawnik?

Po pierwsze nowoczesny 
prawnik musi wiedzieć jak naj-
więcej. Nasz samorząd realizuje 
tę zasadę konsekwentnie. Po-
wstało Centrum Kształcenia 
Ustawicznego a Fundusz Dosko-
nalenia Zawodowego, finanso-
wany ze składek naszych człon-
ków, pozwala na organizację do-
stępnych finansowo szkoleń, 
z których skorzystało już blisko 2 
tysiące radców. Realizujmy, 
razem z Helsińską Fundacją 

Praw Człowieka duży projekt 
szkoleniowy, który pozwoli rad-
com prawnym w sposób kompe-
tentny reprezentować swych 
klientów przed Europejskim Try-
bunałem Praw Człowieka. Ru-
szają  także warsztaty  z negocja-
cji i mediacji, które obejmą  parę 
tysięcy radców prawnych i będą 
finansowane ze środków UE.
Jaki będzie rynek usług 
prawnych w przyszłości?

Zbilansowany. Z jednej jego 
strony będą świadomi swych 
praw obywatele, a z drugiej  do-
stępni i kompetentni prawnicy. 
Rynek będzie zmierzał w kie-
runku specjalizacji, a klienci po-
szukiwać będą prawników dys-
ponujących doświadczeniem 
w danej dziedzinie prawa.

 Małgorzata Kryszkiewicz 

Rozmawiamy z Maciejem Bobrowiczem, prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych

Sama wiedza prawnicza to w dzisiejszych      czasach zdecydowanie za mało
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Powszechna jest opinia, że 
w Polsce mało korzystamy 
z usług prawnych. Czy przy-
czyną jest kryzys gospodar-
czy?

Rzeczywiście. Polacy nie ko-
rzystają z usług prawników, lub 
robią to bardzo rzadko. Myślę, 
że w obecnej sytuacji spowolnie-
nie gospodarcze jest tylko pre-
tekstem do takich zachowań. 
Niektórzy faktycznie mają trud-
ną sytuację, która zmusza ich do 
redukcji budżetów przeznaczo-
nych na obsługę prawną,  ale dla 
większości obecna sytuacja na 
rynku to tylko pretekst, aby re-
negocjować stawki  lub podjąć 
decyzję o zmianie na inną, tań-
szą kancelarię. 

Czy są jeszcze inne czynni-
ki, które sprawiają, że pol-
skie społeczeństwo nie-
chętnie sięga po pomoc 
prawników?

Tak, problem jest bardziej 
złożony. Z jednej strony mamy 
do czynienia z niską świadomo-
ścią przedsiębiorców,  którzy 
nie czują potrzeby posiadania 
prawnika i nie nauczyli się po-
dejścia pro - aktywnego. Z dru-
giej prawnicy stworzyli swój 
hermetyczny świat. Posługują 
się własnym językiem często 
niezrozumiałym dla klientów. 
Dodatkowo wprowadzili zasa-
dy etyki, które ograniczają ich 
działania i niejednokrotnie 
utrudniają komunikację z klien-
tem. Nie pomaga również  reak-
tywne podejście prawników do 
klientów. Ponadto obserwuję 
braki w szeroko rozumianej 
edukacji prawnej społeczeń-
stwa. Z badań Krajowej Rady 
Radców Prawnych wynika ze  
60 proc. przedsiębiorców nigdy 
nie korzystało z  jakiejkolwiek  
porady  prawnika, a tylko 3 
proc. z nich poprosiłoby radcę 
prawnego o pomoc w sporzą-
dzeniu umowy. To niewiarygod-
ne, ale prawdziwe. Jak wynika 
z raportu Banku Światowego, 

w Polsce w ogromnej większości 
menadżerowie sami sporządza-
ją umowy. Ponadto badania do-
tyczących wymiaru sprawiedli-
wości i  przeprowadzone na po-
czątku kwietnia przez TNS 
OBOP na zlecenie KIRP, pokazu-
ją, że 20 proc. społeczeństwa 
nie wie, co zrobić w przypadku 
sprawy cywilnej lub karnej. To 
z jednej strony wskazuje na bez-
radność i luki w edukacji, 
a z drugiej na brak komunikacji 
ze strony prawników.

Gdzie leży przyczyna takie-
go stanu rzeczy?

Myślę, że przyczyny są  dwie. 
Pierwsza to niedojrzałość społe-
czeństwa. Wskazuje na to m.in. 
fakt, że 60 proc. mikroprzedsię-
biorców sądzi, że z czynnościa-
mi prawnymi poradzi sobie 
sama. Wizyta u prawnika trak-
towana jest jak zło konieczne 
i maksymalnie odsuwana w cza-
sie. Gdy spór trafia do sądu, 
idziemy do prawnika i dowiadu-
jemy się, że sprawa która miała 
być prosta jest skomplikowana, 
a ta która powinna być tania, 
niestety już na takim etapie bę-
dzie kosztowna. Dodatkowo 
rynek usług prawnych jest  mało 
klarowny dla klientów, o czym 
świadczą liczby. Otóż  85 proc. 
naszego społeczeństwa nie od-
różnia radcy prawnego od ad-
wokata, 30 proc. nie wie co to 
jest pozew i nie jest w stanie roz-
różnić prawa cywilnego od kar-
nego. Polscy przedsiębiorcy wy-
dają na obsługę prawną średnio 
do 5 tysięcy złotych rocznie, a to 
stanowi jedynie pół procenta ich 
wszystkich wydatków. Jak po-
dała Gazeta Prawna, najgorzej 
w tej statystyce wypadają małe 
firmy oraz te, które się dopiero 
rozwijają. Aż 78 proc. z nich 
w ogóle nie zatrudnia prawni-
ka. Drugą przyczyną takiego 
stanu rzeczy  są luki komunika-
cyjne, a więc posługiwanie się 
niezrozumiałym językiem, nie-
dostępność prawników, zbyt po-

wolne reagowanie na zapytania 
klientów. Jednocześnie są one 
wskazywane przez klientów 
jako podstawowy powód zrywa-
nia relacji.  Dla 65 proc. z nich to 
właśnie brak zainteresowania 
ze strony prawnika jest przyczy-
ną rezygnacji z jego usług.

Co zatem zrobić, żeby to 
zmienić?

Edukować, edukować i raz 
jeszcze edukować . Klienci  nie 
mają wiedzy prawnej. Nie wie-
dzą,  jak  prawnik  może im  
pomóc w prowadzeniu firmy 
i jak może przyczynić się do roz-
woju ich biznesu. Dlatego dzisiaj 
prawnicy w Polsce powinni być 
pro-aktywni w kontaktach 
z klientami  i wychodzić naprze-
ciw  ich oczekiwaniom, tak jak to 
się dzieje na doświadczonych 
i rozwiniętych rynkach. O wybo-
rze kancelarii wcale nie decydują 
czynniki wydawałoby się oczywi-
ste jak np. cena za obsługę. Dla 
respondentów bardziej liczą się: 
przygotowanie merytoryczne, 
profesjonalizm w podejściu do 
sprawy, zrozumienie potrzeb 
klienta, inicjatywa prawnika 
i dobra komunikacja rozumiane 
także jako zaangażowanie i iden-
tyfikacja z klientem i jego proble-
mami. Dzisiaj klient kupując 

usługę prawną kupuje przede 
wszystkim spokój i poczucie bez-
pieczeństwa. Czasy prawników, 
których rola sprowadzała się 
tylko do stwierdzenia, czy coś jest 
zgodne z prawem czy też nie, już 
dawno minęły... Dziś klient 
w prawniku szuka przede wszyst-
kim biznesowego doradcy. 

Co poradziłaby Pani prawni-
kom?

Prawnicy powinni poświęcać 
więcej czasu na zastanowienie 
się, co jeszcze mogą zrobić dla 
swoich klientów i jakie dodatko-
we korzyści ze współpracy mogą 
im zaoferować. Dodatkowo pro-
ponuję, aby zadbali o to, co naj-
cenniejsze, czyli o stałych klien-
tów. Należy ich przekonać, że 
dzięki współpracy z kancelarią 
mogą zaoszczędzić nie tylko 
teraz, ale również i w przyszłości.

Natomiast zasadnicza zmiana 
podejścia prawników powinna 
polegać na skupieniu się na po-
trzebach klientów, nie zaś na po-
trzebach samych prawników. 
Przedstawiciele tego środowiska 
powinni się tak zachowywać 
w stosunku do swoich klientów 
tak, jakby świadczyli usługi dla 
swoich bliskich. Tak więc muszą 
wykazać się empatią i nie prze-
sadzać ze stawkami.

Edukacja klientów elementem  
codziennej pracy prawnika

Dorota Hołubiec, Partner, Smart Communication Group, ma 
kilkunastoletnie doświadczenie w tworzeniu strategii, budowaniu 
wizerunku kancelarii prawniczych i customer service.
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Polskie Stowarzyszenie 
Prawników Przedsię-
biorstw powołano w celu 

wymiany doświadczeń i poglą-
dów na temat najlepszych prak-
tyk wykonywania zawodu wśród 
prawników przedsiębiorstw.

2 października 2009 roku 
w Warszawie zostało powołane 
Polskie Stowarzyszenie Praw-
ników Przedsiębiorstw (PSPP). 
Rejestracja PSPP jest w toku. Po 
jej zakończeniu zarząd Stowa-
rzyszenia planuje rozpoczęcie 
akcji przyjmowania członków. 

Głównym celem nowoutwo-
rzonego PSPP jest działanie na 
rzecz środowiska zawodowego 
prawników przedsiębiorstw. 
Wśród członków założycieli Sto-
warzyszenia jest kilkudziesięciu 
szefów działów prawnych naj-
większych przedsiębiorstw 
w Polsce reprezentujących 
większość branż. 

Główne zadania PSPP to 
stworzenie i organizacja forum 

wymiany doświadczeń i poglą-
dów na temat najlepszych prak-
tyk wykonywania zawodu 
wśród prawników przedsię-
biorstw. Ideą założycieli Stowa-
rzyszenia jest wspieranie praw-
ników przedsiębiorstw w ich 
codziennej działalności zawo-
dowej, a w szczególności popu-
laryzacja nowoczesnych stan-
dardów wykonywania funkcji 
prawnika przedsiębiorstwa, 
która związana jest z odpowie-
dzialnością za prowadzenie 
spraw prawnych i za zgodne 
z prawem funkcjonowanie całej 
firmy. 

Działanie Stowarzyszenia 
opierać się będzie m.in. na orga-
nizowaniu cyklicznych spotkań 
tematycznych i szkoleń, opraco-
wywaniu raportów i opinii na 
temat rynku prawników przed-
siębiorstw oraz prowadzeniu 
działalności informacyjnej i pro-
pagatorskiej w zakresie standar-
dów właściwych dla zawodu 

prawnika przedsiębiorstwa. Sto-
warzyszenie będzie realizować 
swoje cele także poprzez współ-
pracę z podobnymi zagraniczny-
mi i krajowymi organizacjami 
zrzeszającymi prawników 
przedsiębiorstw. 

Członkami Stowarzyszenia 
będą mogli zostać jako członko-
wie zwyczajni – prawnicy, którzy 
odpowiadają w strukturze orga-
nizacyjnej przedsiębiorstwa za 
prowadzenie jego spraw praw-
nych lub za zgodność z prawem 
działania przedsiębiorstwa.

W skład Zarządu Stowarzy-
szenia weszli: Pani Agnieszka 
Gieryńska z Sanofi-Aventis Sp. 
z o.o; Pan Grzegorz Kaniecki 
z Unilever Polska S.A.; Pan Wal-
demar Koper z Kompanii Piwo-
warskiej S.A.; Pan Mariusz Ma-
detko z Barlinek S.A.; Pan Piotr 
Marucha z ABB Sp. z o.o. oraz 
Pani Iwona Mirosz z Svenska 
Handelsbanken AB S. A. jedno-
cześnie WicePrezes European 

Company Lawyers Association 
z siedzibą Brukseli. 

– Zarząd PSSP już w tej chwili 
intensywnie pracuje m.in. nad 
stworzeniem aktywnej i za-
awansowanej technologicznie 
strony internetowej, sposobem 
finansowania przedsięwzięcia 
oraz planem działalności 
w przyszłym roku. Zarząd PSPP 
planuje co roku organizować 
około dziesięciu atrakcyjnych te-
matycznie spotkań – informuje 
mec. Waldemar Koper, Prezes 
Zarządu PSPP. 

Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw powołane

Waldemar Koper, Prezes 
Zarzdu PSPP
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Prawnik powinien wspie-
rać klienta w poszukiwa-
niu rozwiązań gwarantu-

jących obu stronom transakcji 
komfort i maksymalne bezpie-
czeństwo. Prawidłowe ukształ-
towanie odpowiedzialności to 
kluczowy czynnik sukcesu 
w projektach informatycznych. 

Od przeszło 15 lat doradza 
Pan przy projektach infor-
matycznych. Jak postrzega 
Pan zadania i rolę prawnika 
w takich procesach? 

Na początku doradzania przy 
projektach w obszarze IT wyda-
wało mi się, że kluczowym czyn-
nikiem sukcesu jest bezpieczna 
dla klienta umowa. W kolejnym 
etapie podkreślałem rolę i zna-
czenie rzeczywistej dobrej 
współpracy obu stron. Teraz 
wskazuję na oba czynniki, czyli 
możliwie drobiazgową i precy-
zyjną umowę realizowaną na 
poziomie rzeczywistej, a nie po-
zorowanej współpracy. Ważne 
jest także wzajemne zrozumie-
nie założeń projektu, ról i możli-
wości stron umowy. 

Czym charakteryzują się 
umowy z obszaru IT?

W projektach informatycz-
nych podejmujemy się zadania, 
którego przy podpisywaniu 
umowy niekiedy żadna ze stron 
nie potrafi jeszcze w pełni okre-
ślić. Zdarza się, że klient ma 
tylko ogólną wizję funkcjonal-
ności systemu, dobrze, jeśli 
przynajmniej wie, jaki ma bu-
dżet. Z drugiej strony dostawca, 
by pozyskać klienta, na etapie 
oferty często jest w stanie za-
pewnić, że zrealizuje wszystko 
zgodnie z jego potrzebami, 
a nawet zaoferuje więcej niż 
w danej chwili ma. 

A więc jaka jest rola praw-
nika w tworzeniu umowy?

Rolą prawnika w negocja-
cjach jest między innymi zapew-
nienie mechanizmów, które po-

zwolą doprowadzić do sprecyzo-
wania np. specyfikacji funkcjo-
nalnej, jak i mechanizmów wzię-
cia odpowiedzialności za oferto-
we obietnice.  Choć podstawowa 
rola prawnika w negocjacjach 
polega jeszcze na czymś innym…

To dosyć niewdzięczna rola 
– prawnicy muszą twardo 
stąpać po ziemi, podczas 
gdy biznes po obu stronach 
rwie się już do wykonywa-
nia okresowych planów 
i budżetów. 

Tak, to prawda. Często praw-
nik może być postrzegany przez 
niedoświadczonych klientów 
jako element hamulcowy. Cza-
sem niedoświadczony prawnik 
może taką rolę rzeczywiście speł-
niać. Niemniej negocjując, docie-
kając, ustalając i rozmawiając 
z obiema stronami prawnik 
przede wszystkim doprowadza je 
do wspólnej płaszczyzny komuni-
kacji. Dzięki niemu strony w ten 
sam sposób rozumieją pojęcia, 
którymi się posługują, jak i klau-
zule umowne, które negocjują.

To duża odpowiedzialność – 
zarówno klienta, dostawcy 
jak i samych prawników.

Owszem. Prawnik powinien 
wspierać klienta w poszukiwa-
niu rozwiązań gwarantujących 
obu stronom transakcji komfort 
i maksymalne możliwe bezpie-
czeństwo. W dobrze przygoto-
wanej umowie jasno określona 
jest odpowiedzialność i wskaza-
ne są obszary, za które klient 
albo dostawca ją ponoszą. Moim 
zdaniem prawidłowa alokacja 
odpowiedzialności to kluczowy 
czynnik sukcesu w projektach 
informatycznych. 

Czy można wskazać inne 
czynniki powodzenia pro-
jektu IT? 

Jakkolwiek byśmy rozłożyli 
i zapisali odpowiedzialność 
w projekcie to i tak zasadnicze 
ryzyko będzie ponosił klient. To 

on – w przypadku opóźnień lub 
zatrzymania wdrożenia – ponosi 
dużo większe koszty biznesowe. 
Nie zrównoważą ich nawet 
kwoty zapisane w karach umow-
nych dla dostawcy. 

Oprócz motywatorów finan-
sowych ważne jest określenie 
procedur realizacji oraz czynni-
ków wczesnego ostrzegania na 
różnych etapach procesu. W do-
brze skonstruowanych umo-
wach zapisane są „milestones” 
czyli punkty krytyczne oraz obo-
wiązki informowania się nawza-
jem o przypadkach braku współ-
działania. Trzeba pamiętać, że 
stroną umowy nie jest jedna 
osoba ale organizacja, zespół 
ludzi, priorytetów i innych reali-
zowanych w firmie zadań.

Innymi słowy, prawnik 
powinien pełnić rolę kon-
sultanta biznesowego? 

Zależy, jaką rolę prawnik 
chce spełniać. Unikanie odpo-
wiedzialności jest jednak o tyle 
krótkowzroczne, że w razie kło-
potów klient i tak nas o nie obwi-
ni. Prawnik, który chce być me-
nedżerem procesów klienta, po-
winien pamiętać o trzech szcze-
gólnie istotnych czynnikach: ko-
munikacji, proaktywnym podej-
ściu oraz budowaniu zaufania. 
Komunikacja to jasność i prosto-
ta przekazu oraz upewnienie 
się, że przekaz dotarł do świado-
mości adresata. Proaktywne po-
dejście to rozpoznanie i wyjście 
naprzeciw rzeczywistym potrze-
bom klienta. Oznacza to, że za-

zwyczaj nie wystarczy tylko od-
powiedzieć na zadane pytanie. 
Takie działanie opiera się na 
wzajemnym kredycie zaufania. 

Wymaga Pan od prawników 
rozumienia biznesu klienta? 

Trzeba znać i rozumieć dzia-
łalność klienta. Stosując instru-
mentarium konsultingowe i pro-
cesowe podejście do rzeczywi-
stości zrozumienie działalności 
klienta jest ułatwione. Zawsze 
oczekuję jednak od ludzi, z któ-
rymi pracuję, zainteresowania 
działalnością klienta, jeśli nie 
wręcz entuzjazmu w tym kie-
runku. Wracając do poletka IT – 
usłyszałem kiedyś takie zdanie 
od prawnika specjalisty z tej 
dziedziny: My prawnicy nie ro-
zumiemy was informatyków, ale 
wy informatycy też nas komplet-
nie nie rozumiecie. To podejście 
jest całkowicie chybione.   

Zdradza Pan tajniki kuchni 
prawniczej. Nie obawia się 
Pan jak zareaguje konku-
rencja? 

Przeciwnie, na tę konkuren-
cję liczę i jej oczekuję. Chciał-
bym, by rynek prawniczy skiero-
wał się w stronę podejścia zdro-
worozsądkowego, logicznego, 
mniej spekulatywno-akademic-
kiego. Dużo łatwiej pracować 
i negocjować wśród ludzi znają-
cych praktykę biznesu i operują-
cych rachunkiem zdań.  

W dzisiejszych czasach prawnik  
musi być menedżerem procesów klienta

Trzeba znać i rozumieć 
działalność klienta. Stosując 
instrumentarium 
konsultingowe i procesowe 
podejście do rzeczywistości 
zrozumienie działalności 
klienta jest ułatwione

Maciej Gawroński  
szef polskiego biura kancelarii 
Bird & Bird
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Umiejętność doboru od-
powiednich środków 
ochrony prawnej stano-

wi jeden z podstawowych wa-
runków sukcesu biznesowego 
przedsięwzięć związanych z ko-
rzystaniem lub komercjalizacją 
własności intelektualnej. Rów-
nie przydatna okaże się ona w 
wyborze właściwej strategii do-
chodzenia roszczeń z tytułu na-
ruszenia praw na dobrach nie-
materialnych.

W zależności od specyfiki da-
nego przypadku ochrona dóbr 
intelektualnych może być reali-
zowana przy zastosowaniu prze-
pisów cywilnych lub karnych. 
Dokonanie prawidłowej oceny 
prawnej konkretnego przypad-
ku wymaga wiedzy i doświad-
czenia. Korzystanie z każdego 
środka ochrony prawnej wiąże 
się bowiem ze szczególnymi ry-
gorami. Ich nieznajomość może 
skutkować poniesieniem nieko-

rzystnych konsekwencji praw-
nych, w tym strat finansowych. 
Ponadto wiedza i doświadczenie 
będą przydatne na etapie nego-
cjacji przedsądowych oraz w 
toku dochodzenia roszczeń 
przed sądem. Na wstępnym eta-
pie odegrają także dużą rolę w 
negocjowaniu umów, ich formu-
łowaniu oraz wykonywaniu.

Niepowodzenia w tym zakre-
sie mogą wynikać z nieświado-
mości różnorodności regulacji 
lub niezrozumienia zasad, który-
mi się one rządzą. Inne są bo-
wiem przesłanki ochrony praw-
nej przysługującej na gruncie 
prawa autorskiego, a inne w 
przypadku prawa własności 
przemysłowej. Ponadto jeszcze 
inną specyfiką wykazują się re-
gulacje ustawy o zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji lub kodek-
su cywilnego. W zależności od 
sytuacji możliwe będzie zastoso-
wanie przepisów jednej z wy-

mienionych regulacji prawnych 
lub łączne oparcie się na dwóch, 
a nawet kilku z nich. Różnorod-
ność środków ochrony wynika z 
niejednorodności dóbr własności 
intelektualnej. Należą do nich 
bowiem m.in. utwory - powstałe 
w ramach działalności twórczej, 
jak i wynalazki, wzory przemy-
słowe, znaki towarowe, bazy da-
nych, renoma przedsiębiorcy, in-
formacje poufne. Ustawy regulu-
jące ochronę poszczególnych ka-
tegorii dóbr intelektualnych sta-
rają się uwzględniać specyfikę 
każdego z nich. Funkcję uzupeł-
niającą system ochrony prawnej 
spełniają przepisy prawa konku-
rencji. Ich zadaniem jest czuwa-
nie nad zachowaniem dobrych 
obyczajów w obrocie gospodar-
czym. Posługując się nimi można 
zwalczać takie zachowania jak 
tzw. pasożytnicze naśladownic-
two, skutkujące czerpaniem nie-
uzasadnionych korzyści z cudzej 

renomy, wprowadzanie konsu-
mentów w błąd co do pochodze-
nia towarów lub usług, rozpo-
wszechnianie nieprawdziwych 
informacji o przedsiębiorcy. Pod-
sumowując, tematyka dotycząca 
prawa własności intelektualnej 
jest niezwykle złożona i wysoce 
specjalistyczna, o czym należy 
szczególnie pamiętać podejmu-
jąc się przedsięwzięć w tej dzie-
dzinie.

Wadliwa umowa z za-
kresu własności inte-
lektualnej może 

istotnie utrudnić lub wręcz 
uniemożliwić korzystanie z za-
mówionego utworu czy innego 
dobra intelektualnego. Niezro-
zumienie znaczenia postano-
wień umownych prowadzi do 
podpisywania kontraktów, 
które nie gwarantują przedsię-
biorcy odpowiednich upraw-
nień.  

Każdy przedsiębiorca  w swo-
jej działalności gospodarczej 
w mniejszym lub większym za-
kresie ma do czynienia z prawa-
mi własności intelektualnej.  Ge-
nerują one w praktyce szereg 
problemów prawnych, głównie 
w zakresie konstruowania 
umów oraz należytej ochrony 
dóbr intelektualnych, takich jak 
utwory, znaki towarowe, wyna-
lazki czy bazy danych. Przedsię-
biorcy coraz częściej dostrzegają 
potrzebę profesjonalnego podej-
ścia do tych zagadnień. Są także 

zainteresowani wdrażaniem no-
wych rozwiązań prawnych, ko-
niecznych z uwagi na postęp 
technologiczny i wymogi rynko-
we. 

Niezwykle ważne jest po-
prawne konstruowanie umów 
dotyczących korzystania z dóbr 
intelektualnych oraz rozporzą-
dzania prawami do nich. Jest to 
podstawowy warunek zapew-
niający bezpieczeństwo obrotu 
gospodarczego. Zasada ta, po-
zornie oczywista, nie znajduje 
jednak odzwierciedlenia w rze-
czywistości. W mojej praktyce 
prawniczej zbyt często mam do 
czynienia z umowami, które nie 
spełniają minimalnych standar-
dów prawnych i biznesowych. 
Prowadzi to często do nieodwra-
calnych skutków prawnych ta-
kich jak np. nieważność umowy. 
Ponadto może rodzić zasadnicze 
trudności zarówno w wykładni 
postanowień, jak i w praktycz-
nym ich wykonywaniu, a także 
w dochodzeniu roszczeń.

Najczęstszą przyczyną niepo-
rozumień i wątpliwości co do za-
kresu udzielonych lub przenie-
sionych praw jest niezrozumie-
nie znaczenia klauzul umow-
nych.  Z kolei niestaranność na-
bywcy praw czy licencjobiorcy 
w przygotowaniu lub weryfika-
cji projektu umowy stanowi czę-
stą przyczynę wiązania się umo-
wami nie gwarantującymi ocze-
kiwanego zakresu praw. Jako 
przykład można podać sytuację, 
w której przedsiębiorca korzysta 
z programu komputerowego, 
gdyż jest przekonany, że nabył 
do niego prawa autorskie. Tym-
czasem umowa nie zawiera po-
stanowień o przeniesieniu praw 
czy chociażby klauzul licencyj-
nych. W takim przypadku korzy-
stanie przez przedsiębiorcę 
z programu jest obarczone ryzy-
kiem prawnym. Analogiczne, 
niekorzystne dla zamawiającego 
skutki może spowodować 
umowa, która zawiera wadliwie 
sformułowane klauzule autor-

skie. Jeżeli wady te są bardzo po-
ważne, to w efekcie takie klau-
zule nie mogą być podstawą eks-
ploatacji utworu w oczekiwa-
nym przez nabywcę zakresie. To 
tylko przykłady, które wskazują, 
jak ważna jest dbałość o należy-
te sformułowanie projektów 
umów, których przedmiotem są 
dobra własności intelektualnej.

Własność intelektualną można chronić na wiele sposobów

Ważna jest dbałość o poprawne sformułowanie umowy 

Agnieszka Malczewska  
Adwokat w Kancelarii  
Prawnej Bukowski  
i Wspólnicy z Krakowa

Dr Marek Bukowski 
Radca prawny i wspólnik  
w Kancelarii Prawnej Bukowski 
i Wspólnicy z Krakowa
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Producent leków musi za-
dbać przede wszystkim o  
zorganizowanie sprawne-

go systemu dystrybucji produktu. 
Wymaga to umiejętności skon-
struowania korzystnej umowy za-
wieranej z hurtowniami oraz in-
nymi odbiorcami. 

Harmonizacja prawa 
Polski rynek produktów leczni-

czych przeszedł przez jedną z naj-
trudniejszych faz swojego istnie-
nia. W latach 2004–2008 prze-
prowadzony został bowiem pro-
ces tzw. harmonizacji. Polegał on 
na dostosowaniu dokumentacji 
produktów leczniczych do wymo-
gów nałożonych przez Unię Euro-
pejską. Mowa tutaj o tzw. proce-
durach europejskich (MPR 
i DCP). Dzięki temu, obecnie 
dużo łatwiej jest polskim produ-
centom wchodzić na rynki za-
chodnie, a jednocześnie nasz 
rynek leków stał się atrakcyjniej-
szy dla zachodnich koncernów 
farmaceutycznych inwestujących 
w Europie Środkowej. Rozwój tej 
branży zależy jednak w dużej 
mierzy od środowiska prawnego, 
w ramach którego producenci, 
dystrybutorzy, hurtownicy, czy 
osoby prowadzące obrót detalicz-
ny będą się poruszać. 

Wiedza pod ochroną 
Zanim lek trafi do odbiorcy 

przechodzi długi, kosztowny, pra-
cochłonny i skomplikowany tech-
nologicznie proces. Wiedza, inno-
wacja oraz kreatywność stanowią 
wielką wartość w prowadzeniu in-
teresów. Z tego względu wymaga-
ją one szczególnej ochrony praw-
nej. Służą temu zarówno instru-
menty prawne, jak i doświadcze-
nie prawników. Ich zadaniem jest 
przede wszystkim skuteczne zmi-
nimalizowanie ryzyka poprzez za-
bezpieczenie know–how. Dodat-
kowo prawnicy powinni swoim 
klientom wskazywać konieczność 
podpisywania umów o poufności, 
oceniać odpowiedzialność. Nie-
rzadko muszą także w celu zabez-
pieczenia ich interesów korzystać 
z narzędzi prawnych, jakie daje im 
ustawa – prawo własności prze-

mysłowej. Prawnik musi umieć 
uzyskać patent, ochronę wynalaz-
ku, zarejestrować znak towarowy, 
zapewnić wyłączność danych, czy 
wyłączność rynkową dla produk-
tu. Ponadto działalność prowa-
dzona na rynku farmaceutycznym 
wymaga zawierania umów licen-
cyjnych oraz zagwarantowania 
ochrony praw autorskich. Należy 
także pamiętać, że wiele aspektów 
własności przemysłowej ma cha-
rakter transgraniczny, jak np.  im-
port równoległy, i jest powiąza-
nych bezpośrednio z regulacjami 
wspólnotowymi. Szczególnie do-
tyczy to farmaceutyków, które są 
obecne na rynkach we wszystkich 
lub w wielu państwach członkow-
skich UE. W takiej sytuacji przed-
siębiorca zmuszony jest poruszać 
się w gąszczu dyrektyw, rozporzą-
dzeń, czy wytycznych unijnych. 
O sukcesie na rynku decydują po-
mysł na produkt, czas jego wpro-
wadzenia do obrotu, odpowiednia 
reklama oraz umowy handlowe 
zawierane pomiędzy producen-
tem, hurtownikiem i aptekarzem. 
Dlatego też muszą one być dobrze 
sformułowane, odpowiednio wy-
negocjowane oraz dostosowane 
do aktualnej sytuacji na rynku. 
Wiele firm farmaceutycznych dba 
także, aby ich produkty były obec-
ne na listach produktów refundo-
wanych. Wymaga to przejścia dłu-
gotrwałej i żmudnej procedury 
określonej przepisami prawa.

Kluczowa dystrybucja 
Jedną z kluczowych kwestii, 

które zajmują czołowe miejsce 
w rozważaniach przedsiębiorców 
zajmujących się produktami lecz-
niczymi, jest zorganizowanie naj-
lepszego systemu dystrybucji 
leków. Podstawowym zadaniem 
jest właściwe sporządzenie umów 
dystrybucyjnych, które producenci 
muszą podpisać z podmiotami 
hurtowymi oraz innymi odbiorca-
mi leków. Aby taka umowa jak naj-
lepiej zabezpieczała interesy 
przedsiębiorcy, często koniecznym 
jest zamieszczenie w niej różnego 
rodzaju klauzul wyłączności. Przy 
konstruowaniu jej treści należy za-
projektować bardzo szczegółowe 

uregulowania dotyczące składania 
zamówień, cen, rabatów, transpor-
tu. Należy także pamiętać, że 
w umowie można zamieścić 
uzgodnienia dotyczące klauzul po-
ufności i zakazu konkurencji. 

Kontrowersyjne rozwiązania 
W ramach obowiązującego 

prawa możliwe jest wprowadze-
nie nowych, niestosowanych do-
tychczas w Polsce rozwiązań dys-
trybucyjnych. Jednym z nich jest 
np. system bezpośredniej dystry-
bucji producenta leków. Polega on 
na tym, że dystrybutorzy pełnią je-
dynie funkcje logistyczne, zaś tra-
dycyjny łańcuch producent – hur-
townia farmaceutyczna – apteka 
zostaje skrócony przez wyelimino-
wanie pośrednictwa handlowego 
hurtowni. W takim przypadku 
pełni ona jedynie funkcję operato-
ra logistycznego. Dopuszczalność 
pod względem prawnym takiej 
formy dystrybucji jest jednak aktu-
alnie badana przez Głównego In-
spektora Farmaceutycznego, 
który zajmuje się obrotem lekami 
oraz przez prezesa Urzędu Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów, 
który bada konkurencyjność 
rynku. Innym rozwiązaniem 
prawnym, które także budzi kon-
trowersje jest współdziałanie hur-
towni farmaceutycznych i aptek, 
w ramach którego hurtownie po-
zyskują produkty lecznicze 
z aptek, gdzie są one dostępne 
w niższych cenach, a następnie 

zbywają je do innych odbiorców 
detalicznych po cenie wyższej. 

Nowelizacje prawa 
Na etapie prac rządowych two-

rzone są obecnie projekty noweli-
zujące ustawy regulujące rynek 
farmaceutyczny, które będą miały 
wpływ przede wszystkim na dys-
trybucję leków. Projekt noweliza-
cji z przełomu 2008 i 2009 roku, 
przewiduje m.in. nowy zakaz dla 
podmiotów zależnych i grup kapi-
tałowych, ustalając, że przedsię-
biorcy należący do jednej grupy 
kapitałowej nie mogą jednocze-
śnie prowadzić hurtowni farma-
ceutycznej oraz apteki lub punktu 
aptecznego. Ponadto w projekcie 
zaplanowano wprowadzenie no-
wych przepisów, które spowodują, 
że na terenie jednego wojewódz-
twa jeden przedsiębiorca lub 
jedna grupa kapitałowa skupiają-
ca wielu przedsiębiorców nie bę-
dzie mogła prowadzić więcej niż 1 
proc. aptek. Przedstawiciele bizne-
su powinni aktywnie uczestniczyć 
w pracach legislacyjnych zgłasza-
jąc uwagi do poszczególnych pro-
pozycji, a także biorąc udział 
w ostatecznych pracach parla-
mentarnych dotyczących regulacji 
branżowej. Wspólna ocena projek-
towanych przepisów z pewnością 
zwiększa szanse uzyskania ko-
rzystnych rozwiązań.

Umowa z dystrybutorem leku to połowa sukcesu 

Marcin Barycki – Rzecznik 
Patentowy – wspiera zespół 
prawa farmaceutycznego od 
strony prawa własności inte-
lektualnej, znaków towarowych 
oraz patentów w Kancelarii 
Prawnej Chałas i Wspólnicy

Rafał Pelc – Szef Departa-
mentu – współautor rozporzą-
dzeń wykonawczych do usta-
wy Prawo farmaceutyczne, 
wieloletni Kierownik Wydziału 
Prawnego Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych
Kancelaria Prawna Chałas  
i Wspólnicy
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Przed branżą kapitałową 
stoją spore wyzwania. 
Wtórny, pierwotny rynek 

akcji oraz rynek funduszy inwesty-
cyjnych to segmenty rynku kapita-
łowego, które zostały najbardziej 
dotknięte krachem finansowym. 
Jednak od kilku miesięcy wkra-
czają one w tendencję wzrostową. 
Wpływ na to mają m.in. informa-
cje o planowanych miliardowych 
prywatyzacjach spółek Skarbu 
Państwa, w tym samej GPW oraz 
widoczne odbicie gospodarek za-
chodnich. Rodzi to pozytywne 
skutki w postaci przypływu duże-
go kapitału z zagranicy i pełnego 
ożywienia segmentu IPO.

Ożywienia oczekuje także 
rynek venture capital/private 
equity. Jego rola, jako istotnego 
ogniwa rynku kapitałowego sta-
nowiącego bezpośrednie zaple-
cze rynku publicznego, powinna 
wraz ze słabnięciem kryzysu zna-
cząco wzrastać.

Unijne rozwiązania
Jednak nie tylko kwestie eko-

nomiczne stanowią wyzwanie 
dla polskiego rynku kapitałowe-
go. Równie ważne są zagadnienia 
związane z  implementacją no-
wych rozwiązań regulacyjnych 
oraz ich praktycznym zastosowa-
niem.

W październiku br. weszła w 
życie długo oczekiwana ustawa o 
obrocie instrumentami finanso-
wymi. Po wydaniu stosownych 
rozporządzeń oraz po dostosowa-
niu się firm inwestycyjnych oraz 
banków świadczących tego typu 
usługi do nowych rozwiązań, na-
stąpi pełna implementacja Dyrek-
tywy w sprawie rynków instru-
mentów finansowych MiFID 
(Markets in Financial Instru-
ments Directive).

MiFID ustanawia spójne ramy 
prawne dla usług inwestycyjnych 
oraz rynków finansowych w pań-
stwach Unii Europejskiej. Jej 
celem jest zwiększenie przejrzy-
stości działania firm inwestycyj-
nych oraz podwyższenie stopnia 
harmonizacji usług. Ma to zagwa-
rantować wyższy poziom ochro-
ny inwestycji. Przepisy MiFID 

mają zastosowanie w odniesieniu 
do wszystkich podmiotów świad-
czących usługi lub zajmujących 
się doradztwem w zakresie inwe-
stycji. Tak więc do jej wymogów 
będą musiały dostosować się 
domy maklerskie, towarzystwa 
funduszy inwestycyjnych oraz 
dystrybutorzy produktów finan-
sowych.

Kategoryzacja klientów
Dyrektywa wprowadza bo-

wiem w tym zakresie kategoryza-
cję na klientów detalicznych, pro-
fesjonalnych i uprawnionych kon-
trahentów. Obowiązywać będzie 
zasada najlepszego wykonania 
zlecenia klienta (best execution). 
Istotne zmiany dotyczą koniecz-
ności wprowadzenia nowej jako-
ści obsługi klientów, którzy będą 
informowani m.in. o tzw. zachę-
tach otrzymywanych przez firmy 
inwestycyjne w związku ze 
świadczeniem usług. Ponadto, 
przed zaoferowaniem usługi, 
otrzymają oni do wypełnia, w za-
leżności od rodzaju usługi bądź 
typu oferowanego instrumentu 
finansowego, test adekwatności 
lub odpowiedniości. Pozwoli to 
na uzyskanie informacji o stanie 
wiedzy i doświadczeniu klienta 
oraz o sytuacji finansowej i jego 
celach inwestycyjnych. Wypełnie-
nie przez klienta takiego testu 
umożliwi firmie ocenę, czy dany 
produkt jest dla niego odpowied-
ni.  W skrajnym przypadku – 
w odniesieniu do usługi doradz-
twa inwestycyjnego i zarządzania 
portfelem instrumentów finanso-
wych – może spowodować odmó-
wienie przez firmę świadczenia 
usługi. Same zaś informacje adre-
sowane do obecnych, jak i poten-
cjalnych klientów, powinny być 
rzetelne, nie budzące wątpliwości 
i nie wprowadzające w błąd.  

Kontrola wewnętrzna   
Podmioty objęte regulacjami 

MiFID stoją też przed konieczno-
ścią stworzenia nowych mechani-
zmów analizy ryzyk związanych 
z ich działalnością oraz przygoto-
wania i wprowadzenia w życie 
odpowiednich systemów zarzą-

dzania tym ryzykiem. Istotnym 
wyzwaniem jest także wdrożenie 
funkcji compliance i audytu we-
wnętrznego oraz przygotowanie 
nowych procedur wewnętrznych 
w zakresie wykonywanej działal-
ności. W szczególności zwraca 
uwagę wyeksponowanie wymo-
gu zatrudniania w każdej takiej 
instytucji osoby/komórki odpo-
wiedzialnej za kontrolę zgodno-
ści jej działalności z prawem, czyli 
tzw. compliance officer’a. Osoby 
pełniące tę funkcję oraz biorące 
udział w pracach komórki muszą 
mieć niezależną pozycję i odpo-
wiednią rangę w strukturze orga-
nizacyjnej. 

Zmiany w kodeksie 
Druga istotna kwestia to świe-

żo wprowadzone do kodeksu 
spółek handlowych zmiany zwią-
zane z implementacją unijnej dy-
rektywy w sprawie wykonywania 
niektórych praw akcjonariuszy 
spółek notowanych na rynku re-
gulowanym. Z tą nowością będą 
musiały się zmierzyć również 
emitenci i sami akcjonariusze. 
Zmiany te zasadniczo dotyczą 
spółek publicznych i polegają na 
włączeniu ich do podstawowego 
aktu regulującego kwestie korpo-
racyjne. Wskazuje to na rosnąca 
rolę tych spółek. Nowe przepisy 
m.in. zlikwidowały obowiązek 
ogłaszania zwołania walnego 
zgromadzenia w Monitorze Sądo-
wym i Gospodarczym. Jednocze-

śnie nowe przepisy wprowadzają 
dotychczas nieznane pojęcia i re-
gulacje, takie jak np. dzień reje-
stracji (record date). Będzie on 
przypadać na szesnaście dni 
przed terminem walnego zgro-
madzenia. Co więcej akcjonariusz 
zarejestrowany może po tym 
dniu, lecz przed terminem odby-
cia walnego zgromadzenia, sprze-
dać akcje. Fakt ten nie wpłynie na 
jego prawo do czynnego udziału 
w walnym zgromadzeniu.  

Zmiany kodeksu spółek han-
dlowych wyznaczyły nową rolę 
dla KDPW, który będzie teraz 
nowym podmiotem uczestniczą-
cym w procesie obsługi walnych 
zgromadzeń. KDPW, poza udo-
stępnieniem wykazu akcjonariu-
szy zarejestrowanych na walnym 
zgromadzeniu, udostępni emi-
tentowi interfejs służący do prze-
kazywania informacji związa-
nych z walnym zgromadzeniem. 
Jest to zupełnie nowy model ko-
munikacji, gdzie emitent jest stro-
ną inicjującą przepływ informa-
cji, która poprzez pośredników 
trafia do właściwego akcjonariu-
sza. Przekaz informacji o emiten-
cie następuje zaś w odwrotnej ko-
lejności. Szybka adaptacja przed-
stawionych zmian powinna pozy-
tywnie wpłynąć na rynek kapita-
łowy, a przez to na rozwój polskiej 
gospodarki.

Dobro klienta pozwoli odmówić wykonania usługi  

Rafał Dajczer – prawnik 
z wieloletnim doświadczeniem  
w KPWiG oraz w domach ma-
klerskich. Specjalizuje się  
w transakcjach IPO oraz w ob-
słudze prawnej działalności ma-
klerskiej. Kancelaria Prawna 
Chałas i Wspólnicy

Dr Piotr Zapadka – posiada 
wieloletnie doświadczenie 
związane z obsługą instytucji 
finansowych; Doradca Preze-
sa NBP, ekspert w General-
nym Inspektoracie Nadzoru 
Bankowego oraz na GPW.
Kancelaria Prawna Chałas  
i Wspólnicy
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Doradztwo prawno-biz-
nesowe wykracza poza 
sztywne ramy praw-

nych zagadnień. Celem takich 
usług jest zagwarantowanie 
klientowi wielu ułatwień 
i wsparcie go w procesach decy-
zyjnych.

Obrót gospodarczy jest coraz 
bardziej złożony i zróżnicowany. 
Na proces ten mają wpływ nowe 
możliwości płynące ze zmian 
politycznych, rozwój oczekiwań 
społecznych oraz dopływ do biz-
nesu nowych technologii.  Wie-
dza i aktywność ludzka w nie-
unikniony sposób podążają 
w kierunku specjalizacji. Doty-
czy to wszystkich obszarów 
życia gospodarczego, nie wyłą-
czając sfery prawnej.

Specjalizacja prawników
Zjawisko to może mieć pozy-

tywny lub negatywny skutek. 
Specjalizacja pozytywna przeja-
wia się tym, że prawnicy mogą 
wybrać interesujący ich obszar 
i w jego ramach się rozwijać. Na-
tomiast negatywna powoduje, że 
np. eksperci w problematyce 
handlowej de facto nie mają do-
stępu do zagadnień wynikają-
cych z prawa rodzinnego. Takie 
procesy specjalizacji są dyna-
miczne i postępujące. Bez wąt-
pienia prawnicy, którzy zajmują 
się danym wycinkiem systemu 
prawnego, a w dodatku zawęża-
ją go do określonego sektora 
rynku, mogą zaoferować swoim 
klientom unikatową, bo eksperc-
ką wiedzę. Minusem jest jednak 
to, że wyłączne skupienie uwagi 
na jednym obszarze często od-
biera możliwość kontaktu z inny-
mi zagadnieniami prawnymi, 
a tym samym ogranicza rozu-
mienie wynikających z nich pro-
cesów biznesowych. W konse-
kwencji taki specjalista może 
bardzo dobrze wykonać dla 
klienta wycinek pracy, ale nie za-
gwarantuje pełnego doradztwa. 

Zintegrowane produkty
Dlatego kancelarie oferują 

zintegrowane produkty prawni-
cze, które tę potrzebę mogą za-

spokajać. Jednym z pierwszych 
takich rozwiązań, które łączy 
wiedzę kilku specjalistów, jest ba-
danie due diligence. By mogło 
dostarczać rzetelnej i przekrojo-
wej wiedzy o całym zakresie 
działalności potencjalnie przej-
mowanego podmiotu, musi 
uwzględniać więcej niż jeden ob-
szar prawny, np. umowy z od-
biorcami i podwykonawcami, ale 
również umowy leasingu, kon-
trakty menadżerskie czy posiada-
ne prawa własności przemysło-
wej. Takie produkty prawne sta-
nowią zintegrowane, gotowe roz-
wiązanie. I to zarówno w sferze 
samych efektów (raportów, wzo-
rów umów, etc.), jak również 
struktury czy sposobu ich wyce-
ny. Kancelaria, na zamówienie 
klienta, może po nie sięgnąć 
w każdej chwili. W ramach okre-
ślonej kategorii produkty prawne 
są stale rozwijane i ulepszane. 

Wartość dodana
Jednak najlepsze kancelarie 

oferują swoim klientom doradz-
two prawno-biznesowe, które 
wykracza poza sztywne ramy da-
nego zagadnienia, czy produktu 
prawnego. Zaangażowani praw-
nicy, doradcy podatkowi czy 
rzecznicy patentowi koncentrują 
się na problemie bądź też sposo-
bie zbudowania dla klienta biz-
nesowej wartości dodanej. Ten 
model doradztwa wymaga po-
głębionej wiedzy ekonomicznej 
oraz know-how prowadzenia da-
nego typu działalności gospodar-
czej. Indywidualne kompetencje 
muszą wykraczać poza stricte 
prawniczą edukację, tak by do-
radca mógł ocenić w pełni kon-
tekst i skutki rynkowe podejmo-
wanych działań, a nie jedynie 
warunki formalne. Celem takich 
usług jest zagwarantowanie 
klientowi wielu ułatwień i wspar-
cie go w procesach decyzyjnych, 
czy planowania strategicznego. 
Prawnik staje się wówczas zaufa-
nym doradcą, który pomoże tak 
skonstruować poszczególny ele-
menty składowe umowy, czy 
struktury prawnej danej jednost-
ki organizacyjnej, by zabezpie-

czały aktualne i przyszłe interesy 
firmy oraz nadawały właściwy 
kierunek jej działalności.

Kompleksowa obsługa 
Doradztwo prawno – bizneso-

we oferuje klientowi o wiele wię-
cej niż produkt zintegrowany. 
Posłużmy się przykładem due di-
ligence. W jego ramach klient za-
miast gotowego dokumentu od-
powiadającego wyłącznie na 
jego zapytanie, otrzyma naj-
pierw propozycję, jak skonstru-
ować kryteria oceny ryzyka pla-
nowanej inwestycji. Przedsta-
wiona mu zostanie analiza, które 
obszary ze względu na specyfikę 
danego podmiotu czy też sektora 
rynku wymagają szczególnego 
zbadania. Prawnik wskaże klien-
towi nawet obszary ryzyka poli-
tycznego i prawnego związane-
go z planowaniem inwestycji 
w innej jurysdykcji. Gdy proces 
ten poprzedzony jest opracowa-
niem dedykowanej struktury 
optymalnej podatkowo, może 
już na wstępnym etapie zagwa-
rantować wyższą efektywność fi-
nansową planowanych transak-
cji. Dodatkowo, silna praktyka fi-
skalna wzmacnia zespół prawny 
i wzbogaca go o niezbędną eko-
nomiczną wiedzę. Przy fuzjach 
i akwizycjach, dla doradcy praw-
no-biznesowego ich końcem nie 
jest formalne przekształcenie, 
zlikwidowanie lub przejęcie da-
nego podmiotu. Etapem kluczo-
wym jest proces następującej 
później integracji (PMI - Post 
Merger Integration). Prawnik 
zadba o to, by nowa spółka po-
siadała wszelkie funkcjonalno-

ści, ujednolici systemy prawne, 
czy przykładowo opracuje rów-
nież te same zasady zatrudnia-
nia pracowników. Taka forma 
pełnego doradztwa zaczyna na-
bierać znaczenia zwłaszcza 
w obliczu rosnących apetytów 
polskich spółek na rozwój już nie 
tylko lokalny, ale również global-
ny. Przy inwestycjach w innych 
jurysdykcjach klient oczekuje ta-
kiej samej jakości i standardów 
komunikacji. Doradca, który za-
pewni to niezależnie od kraju 
transakcji, skoordynuje wszyst-
kie zaangażowane podmioty 
i dodatkowo, będzie jedyną 
osobą do bezpośredniego kon-
taktu (SPC - Single Point of Con-
tact) sprawi, że transakcja bę-
dzie o wiele mniej obciążająca 
i efektywniejsza dla klienta. Kan-
celarie prawne, które rozwijają 
się w kierunku usług prawno-
biznesowych muszą posiadać 
również inną istotną cechę - ła-
twość współpracy z pozostałymi 
doradcami, np. bankami inwe-
stycyjnymi, doradcami finanso-
wymi, agencjami PR czy lobbin-
gowymi. Dopiero połączenie 
wiedzy tych wszystkich specjali-
zacji może zapewnić klientowi 
bezpieczne i efektywne bizneso-
wo realizowanie swoich planów 
rozwoju, niezależnie czy opar-
tych na agresywnych przejęciach 
czy organicznym rozwoju.

Prawnik musi być dla klienta zaufanym doradcą 

Najlepsze kancelarie oferują 
klientom doradztwo prawno-
biznesowe, które wykracza 
poza ramy danego tematu, 
czy produktu prawnego. 
Zaangażowani prawnicy  
czy doradcy podatkowi 
koncentrują się na problemie 
lub sposobie zbudowania  
dla klienta biznesowej 
wartości dodanej

Dr Krzysztof Wiater
Radca prawny
Partner Zarządzający  
DLA Piper Wiater sp. k. 
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Władze podatkowe 
coraz częściej przyj-
mują rozbieżne sta-

nowiska dotyczące cen transfe-
rowych, co powoduje wzrost ry-
zyka dla międzynarodowych 
spółek w tym zakresie. To wnio-
ski z najnowszego raportu Ernst 
& Young 2009 Global Transfer 
Pricing Survey, porównującego 
podejście władz podatkowych 
w 49 krajach.

Raport obejmuje informacje 
uzyskane od konsultantów Ernst 
& Young specjalizujących się 
w cenach transferowych oraz 
przedstawicieli władz podatko-
wych. Okazuje się, że poszerza 
się zakres wymaganej dokumen-
tacji cen transferowych. Ponadto 
wyraźnie rysuje się dążenie do 
podniesienia poziomu i często-
tliwości nakładania kar na spółki 
międzynarodowe w przypadku 
niespełnienia wymagań.

Wiele władz podatkowych wy-
korzystuje kryzys do zwiększenia 
nacisku na kontrolę przestrzega-
nia przepisów i ich egzekwowanie. 
Przepisy dotyczące cen transfero-
wych, kiedyś funkcjonujące jedy-
nie w kilku rozwiniętych pań-
stwach, bardzo szybko pojawiają 
się w kolejnych krajach. Między-
narodowe spółki muszą liczyć się 
więc ze wzmożonymi kontrolami 
w tym zakresie, gdyż rządy szuka-
ją sposobów na łatanie uszczuplo-
nych budżetów. Jak uniknąć kon-
troli? Spółki muszą właściwie za-
rządzać procesem tworzenia 
zasad ustalania cen transferowych 
i postępować zgodnie z najlepszą 
praktyką w tym zakresie.

Więcej kontroli
Potrzeba zwiększenia przy-

chodów państw w sytuacji kry-
zysu i zmian przepisów przełoży 
się na wzrost liczby prowadzo-
nych w przyszłości postępowań. 
Świadczy o tym niemal po-
wszechne dążenie do zwiększe-
nia liczebności urzędników za-
angażowanych w kontrolę cen 
transferowych. 

Okazuje się, że kraje od nie-
dawna regulujące zasady ustala-
nia cen transferowych szybko 
nadrabiają zaległości. Przykła-
dem są: Finlandia, gdzie w ciągu 
zaledwie dwóch lat liczba eksper-
tów do spraw cen transferowych 
sięgnęła 45, oraz Norwegia i Sło-
wenia, które pomimo że są sto-
sunkowo niewielkimi krajami 
mają odpowiednio – 30 oraz 100 
inspektorów (wobec 50 osób dwa 
lata wcześniej) wyspecjalizowa-
nych w cenach transferowych. 

W wielu państwach powstają 
zespoły do spraw badania cen 
transferowych (m.in. w Austrii, 
Indonezji i Słowenii), co sprzyja 
specjalizacji i ukierunkowaniu 
działań. Przykładowo, w Wiel-
kiej Brytanii została utworzona 
grupa 60 osób, dedykowana wy-
łącznie do kontroli cen transfe-
rowych.

Różne stanowiska fiskusa
Mimo że większość państw 

deklaruje stosowanie wytycz-
nych OECD w obszarze cen 
transferowych, występują duże 
różnice w ich lokalnym wdraża-
niu. Zdarza się, że władze podat-
kowe dwóch państw zaangażo-
wanych w postępowanie docho-
dzą do zupełnie odmiennych 
wniosków na temat właściwej 
wyceny i sposobu rozwiązania 
problemu. Dotyczy to również 
oczekiwań w zakresie danych 
porównawczych przedstawia-
nych przez podatników, np. wła-
dze skarbowe Słowacji – co do 
zasady – akceptują jedynie lokal-
ne (słowackie) dane porównaw-
cze, podczas, gdy w przypadku 
krajów skandynawskich akcep-
towane są dane dotyczące 
wszystkich tych krajów (czyli 
dane regionalne), a w Holandii 
również dane z całej Europy. 

Spółki międzynarodowe zna-
lazły się zatem w sytuacji, gdy 
ich zasady dotyczące cen trans-
ferowych są akceptowane w jed-
nym państwie i kwestionowane 
w innych.

Branże, kraje i transakcje
W niemal połowie krajów ob-

jętych badaniem przedmiotem 
szczególnego zainteresowania 
władz podatkowych są określo-
ne branże. Są to najczęściej: mo-
toryzacja (w Czechach), dobra 
konsumpcyjne (w USA i Norwe-
gii), usługi finansowe, sektor 
naftowo-gazowy (Norwegia 
oraz Rosja), przemysł farmaceu-
tyczny (w USA i Turcji), branża 
telekomunikacyjna i medialna 
(USA).

Raport ujawnił również 
szczególne zainteresowanie 
władz podatkowych z licznych 
krajów (m.in. Francji, Szwecji, 
Szwajcarii i Holandii) transak-
cjami z tzw. rajami podatkowy-
mi i innymi krajami na cenzuro-
wanym. 

Zarządzanie ryzykiem
Nie da się całkowicie wyelimi-

nować ryzyka związanego z ce-
nami transferowymi, ponieważ 
każda międzynarodowa trans-
akcja wewnątrzgrupowa obej-
muje przynajmniej dwa systemy 
podatkowe, które mogą zupeł-
nie inaczej ją oceniać. Można je 
jednak ograniczyć, stosując sku-
teczne zasady zarządzania ryzy-
kiem. 

Raport pokazuje również po-
wszechnie rosnące zaintereso-
wanie uprzednimi porozumie-
niami cenowymi (tzw. APA), co 
należy odczytywać jako próbę 
uporządkowania chaosu ze stro-
ny zarówno spółek, jak i władz 
podatkowych. APA to umowa 

między spółką międzynarodową 
i administracją podatkową, za-
wierana w celu wyznaczenia 
właściwej metody ustalania cen 
transferowych w transakcjach 
wewnątrzgrupowych. 

APA dostępne są w coraz 
większej liczbie krajów, jednak 
proces negocjacyjny jest  dość 
czasochłonny (w Polsce trwa 
nawet do dwóch lat) i brak jest 
gwarancji sukcesu negocjacji. 
Z drugiej strony pozytywnym 
przykładem jest Holandia, gdzie 
proces zawierania APA trwa 
średnio 54 dni, a liczba składa-
nych wniosków o zawarcie poro-
zumień rocznie sięga 230 – 280. 
W wielu krajach z naszego regio-
nu (m.in. na Słowacji i na Litwie) 
podatnicy nadal nie mają szansy 
na uzyskanie uprzedniego poro-
zumienia cenowego. Niemniej, 
sam brak formalnej procedury 
w zakresie APA nie jest równo-
znaczny z brakiem możliwości 
uzyskania potwierdzenia po-
prawności stosowanej metodolo-
gii ustalania cen transferowych – 
możliwe jest to np. poprzez pro-
cedurę wzajemnego porozumie-
wania się (tzw. MAP) pomiędzy 
państwami – stronami umów 
o unikaniu podwójnego opodat-
kowania (taka możliwość jest 
dostępna m.in. w Norwegii, 
Szwecji czy Szwajcarii) lub po-
przez wyjaśnienia uzyskane od 
władz skarbowych (np. w Rosji).

Fiskus wykorzystuje recesję  
do nasilenia kontroli cen transferowych

Rosnące zainteresowanie 
władz podatkowych cenami 
transferowymi oraz tworzenie 
lokalnych przepisów w tym 
zakresie oznacza, że 
dyrektorzy finansowi i 
podatkowi muszą być 
szczególnie wyczuleni na 
punkcie oceny ryzyka w tym 
zakresie i zarządzania nim

Aneta Błażejewska-Gaczyńska, 
Partner w Dziale Doradztwa  
Podatkowego Ernst & Young
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Od 1 stycznia z rynku 
może zniknąć wiele su-
plementów diety, które 

jednocześnie spełniają kryteria 
produktu leczniczego. 

 Regulacja prawna dotycząca 
obrotu suplementami diety ule-
gła zakłóceniu wskutek uchwale-
nia nowelizacji ustawy Prawo far-
maceutyczne (PF). Od dnia 1 
maja 2007 r. obowiązuje zasada, 
że do produktu spełniającego jed-
nocześnie kryteria produktu lecz-
niczego oraz kryteria suplementu 
diety, stosuje się przepisy PF. 
W konsekwencji tego typu suple-
menty zostały objęte regulacjami 
odnoszącymi się do produktów 
leczniczych. Nowelizacja przewi-
duje jednak okres przejściowy. 
Polega on na tym, że produkty, 
które w dniu 1 maja 2007 r. speł-
niały jednocześnie kryteria pro-
duktu leczniczego oraz kryteria 
suplementu diety, mogą pozosta-
wać w obrocie na dotychczaso-
wych zasadach do dnia 31 grud-
nia 2009 r.  Z unormowania tego 
jednoznacznie zatem wynika, iż 
z dniem 1 stycznia 2010 r. wiele 
spośród obecnych suplementów 
diety może zostać wycofanych 

z rynku,  jeżeli nie zostaną do 
tego czasu zarejestrowane jako 
produkty lecznicze.

Nie ma jednak przepisów 
określających kryteria i procedu-
ry prawne według których okre-
ślone produkty, dopuszczone do 
obrotu jako suplementy diety 
miałyby od 1 stycznia 2010 r. zo-
stać zakwalifikowane jako pro-
dukty lecznicze i tym samym, 
wobec niespełnienia wymogów, 
wycofane z rynku. Takich roz-
wiązań nie znajdziemy w oma-
wianej  nowelizacji. Nie zawarto 
ich również w PF oraz w ustawie 
o bezpieczeństwie żywności. 
W żadnym z tych aktów praw-
nych nie określono również 
trybu i zasad, w myśl których 
kwalifikacja taka miałaby zostać 
przeprowadzona. Za kilka tygo-
dni upłynie okres przejściowy. 
Mimo tego nadal brak przepisów 
prawa powszechnie obowiązują-
cego, które ustanawiałyby jasne 
i precyzyjne kryteria takiej klasy-
fikacji. Wskutek braku przepi-
sów zawierających stosowną re-
gulację, de facto nie wiadomo, 
kto w ogóle jest adresatem 
normy prawnej, która ustanawia 

obowiązek wycofania z rynku 
produktów dotąd kwalifikowa-
nych jako suplementy diety. 

W obecnej praktyce kwalifika-
cja suplementów diety odbywa 
się w oparciu o opinie wydawane 
przez Urząd Rejestracji Produk-
tów Leczniczych (URPL). Urząd 
ten posługuje się wykazami sub-
stancji roślinnych, które mogą 
albo nie mogą być stosowane 
w suplementach diety. Wykazy te 
nie są wydawane na podstawie 
jakiejkolwiek normy prawnej, zaś 
sam URPL określa je jako infor-
macyjne, nie stanowiące obowią-
zujących wytycznych i mogące 
podlegać zmianie. Nadto meto-
dologia przyjmowana przez 
URPL przy redagowaniu wspo-
mnianych wyżej wykazów, pro-
wadząca do zakreślenia obszaru 
znaczeniowego przedmiotowych 
pojęć „suplementu diety” i „pro-
duktu leczniczego” odwołuje się 
do kryteriów, których popraw-
ność i adekwatność przy stosowa-
niu oceny zostały zakwestiono-
wane w orzecznictwie ETS. Jako 
przykład można wskazać kryte-
rium samej obecności określone-
go składnika roślinnego w danym 
produkcie, bez uwzględniania 
stężenia tego składnika i jego od-
działywania  fizjologicznego. Tak 
więc wykazy URPL jako wydane 
bez jakiejkolwiek podstawy praw-
nej,  nie mają  żadnej mocy praw-
nej. W konsekwencji nie mogą 
stanowić dla organów admini-
stracji publicznej podstawy do 
wydawania jakichkolwiek decyzji 
w przedmiocie kwalifikacji pro-
duktów jako suplementów diety 
albo produktów leczniczych. Tym 

bardziej nie mogą więc stanowić 
oparcia dla podejmowania dzia-
łań faktycznych, które w jakikol-
wiek sposób zakłócałyby obrót 
określonymi kategoriami produk-
tów, wcześniej dopuszczonymi do 
obrotu zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami prawa. Dokonywa-
nie przez organy administracji 
publicznej, w oparciu o powołane 
wykazy, jakichkolwiek wiążących 
kwalifikacji produktów, oznacza-
łoby działanie bez podstawy 
prawnej i poza granicami prawa. 
W ten sposób doszłoby do naru-
szenia zasady legalności działa-
nia organów władzy publicznej. 

Z drugiej strony ewentualne 
działania organów administracji 
państwowej, wykraczające poza 
fundamentalną w demokratycz-
nym państwie prawa zasadę  le-
galizmu, mogą w konsekwencji 
skutkować cywilnoprawną od-
powiedzialnością odszkodo-
wawczą  Skarbu  Państwa z tytu-
łu niezgodnego z prawem wyko-
nywania władzy publicznej. 

Jedynym rozwiązaniem 
w obecnej sytuacji jest nie-
zwłoczne poddanie przedmioto-
wej materii dodatkowej regulacji 
prawnej. Droga do tego wiedzie 
przez wydłużenie w/w okresu 
przejściowego o czas potrzebny 
do stworzenia przepisów regulu-
jących zasady i tryb kwalifikacji 
określonych produktów jako su-
plementy diety albo produkty 
lecznicze. Nowa regulacja po-
winna obejmować kryteria kwa-
lifikacji produktów, odzwiercie-
dlające zasady zawarte w prawie 
wspólnotowym, w szczególności 
te, które ustalił ETS. 

Suplementy diety  jak (na) lekarstwo 

Prof. nadzw. dr hab. Tomasz 
Siemiątkowski, adwokat, senior 
partner w Kancelarii Głuchowski 
Rodziewicz Zwara i Partnerzy

Dr Andrzej Burzak, radca 
prawny, senior partner  
w Kancelarii Głuchowski 
Rodziewicz Zwara i Partnerzy

Głuchowski Rodziewicz Zwara i Partnerzy 
Mamy przyjemność poinformować,

że do grona naszych partnerów dołączył
prof. SGH dr hab. Tomasz Siemiątkowski,

który będzie zajmował się doradztwem korporacyjnym 
oraz procesowym, a także doradztwem w zakresie prawa 
farmaceutycznego i prawa rynku kapitałowego.
adw. Tomasz Siemiątkowski od kilkunastu lat doradza 
podmiotom krajowym i zagranicznym, a także z sukcesami 
prowadzi postępowania przed sądami powszechnymi 
i Trybunałem Konstytucyjnym. 

Głuchowski Rodziewicz Zwara i Partnerzy Członek 
Avrio-Advocati - International Network 

of Law Firms

Centrum Zielna 
budynek A,

00-108 Warszawa 
tel. ++48 22 338 63 65

ul. Armii Krajowej 116, 
81-824 Sopot,

tel. ++48 58 555 21 11

www.kancelaria.eu
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Usunięcie barier utrud-
niających podejmowa-
nie i wykonywanie dzia-

łalności w zakresie geologii i gór-
nictwa, pobudzenie przedsię-
biorczości oraz zwiększenie 
pewności inwestowania. Takie są 
główne cele nowego projektu 
prawa geologicznego i górnicze-
go, nad którym obecnie pracuje 
Sejm. 

Usunięcie barier 
Projektodawcy słusznie uzna-

li, że dokonywanie kolejnej no-
welizacji nie jest celowe. Nad-
rzędnym celem proponowanych 
zmian jest usunięcie barier 
utrudniających podejmowanie 
i wykonywanie działalności w za-
kresie geologii i górnictwa, pobu-
dzenie przedsiębiorczości oraz 
zwiększenie pewności inwesto-
wania. Założono również znacz-
ną liberalizację wymagań w od-
niesieniu do górnictwa odkryw-
kowego. Dodatkowym argumen-
tem przemawiającym za stwo-
rzeniem nowego aktu prawnego 
jest konieczność transponowania 
do polskiego porządku prawne-
go przepisów prawa wspólnoto-
wego. Przykładem takich przepi-
sów jest Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
geologicznego składowania 
dwutlenku węgla (…), zwana 
dyrektywą CSS. Jej uchwalenie 
związane jest z przyjęciem przez 
Unię Europejską zobowiązania 
do redukcji emisji dwutlenku 
węgla, powstającego przy spala-
niu paliw kopalnych. Jest to 
próba ograniczenia efektu cie-
plarnianego. Dyrektywa jest za-
razem pierwszym unijnym aktem 
prawnym, który reguluje zagad-
nienia związane z podziemnym 
składowaniem dwutlenku węgla. 
Zobowiązała ona państwa człon-
kowskie do wprowadzenia prze-
pisów ustawowych, wykonaw-
czych i administracyjnych w tym 
zakresie do dnia 25 czerwca 2011 
r. Prawidłowa implementacja tej 
dyrektywy jest szansą na wdro-
żenie technologii wychwytywa-
nia dwutlenku węgla oraz jego 
izolacji w formacji geologicznej 

w Polsce. Z tej przyczyny projekt 
ustawy Prawo geologiczne i gór-
nicze określa również zasady 
i warunki podejmowania, wyko-
nywania i zakończenia działalno-
ści polegającej na podziemnym 
składowaniu dwutlenku węgla.

Własność górnicza 
Z prawnego punktu widzenia 

konieczne było również zróżnico-
wanie prawa własności nieru-
chomości ze względów przed-
miotowo–funkcjonalnych. W od-
niesieniu do działalności geolo-
gicznej i górniczej projekt wpro-
wadza specyficzny reżim prawny 
własności górniczej. Dodać nale-
ży, że instytucja ta funkcjonowa-
ła w okresie międzywojennym, 
natomiast wyzwaniem dla 
współczesnego ustawodawcy jest 
jej wkomponowanie w ogólny 
system własnościowy. Musi tego 
dokonać w taki sposób, aby nie 
naruszyć podstawowych stan-
dardów ochrony własności, wy-
znaczonych nie tylko przez 
prawo krajowe, lecz również 
przez prawo wspólnotowe. Wy-
maga podkreślenia, że instytucja 
własności górniczej prowadzi do 
rozerwania tradycyjnej więzi 
prawnej pomiędzy prawem wła-
sności nieruchomości gruntowej 
a złożem kopaliny. W konse-
kwencji złoża strategicznych dla 
gospodarki kopalin, takich jak 
między innymi węgiel kamienny, 
węgiel brunatny, rudy metali, 
złoża siarki, soli kamiennej czy 
kamieni szlachetnych, bez wzglę-

du na miejsce ich występowania, 
będą objęte własnością górniczą. 
Nawet więc wtedy, jeżeli stano-
wią w rozumieniu Kodeksu cy-
wilnego część składową nieru-
chomości gruntowej, to z punktu 
widzenia reżimu nowej ustawy 
nie będą własnością właściciela 
nieruchomości, ale wyłącznie 
własnością Skarbu Państwa. 

Wyrobiska górnicze 
Projekt ustawy rozwiązuje 

również problem statusu praw-
nego wyrobisk górniczych. Już 
w latach dziewięćdziesiątych 
gminy górnicze podejmowały 
próby opodatkowania podziem-
nych wyrobisk górniczych podat-
kiem od nieruchomości. W tym 
celu przyjmowały, że stanowią 
one budowle w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych. Wątpliwo-
ści w tej kwestii pogłębiły się 
jeszcze po nowelizacji tej ustawy, 
która weszła w życie z dniem 1 
stycznia 2003 r. Roszczenia 
gmin górniczych doprowadziły 
do wydania przez Naczelny Sąd 
Administracyjny wyroku (II FSK 
656/05). Uznano w nim, że po 1 
stycznia 2003 r. wyrobisko gór-
nicze stanowi budowlę w rozu-
mieniu przepisów ustawy o po-
datkach i opłatach lokalnych 
i podlega opodatkowaniu podat-
kiem od nieruchomości. Orze-
czenie to zostało poddane kryty-
ce w doktrynie zarówno prawa 
podatkowego, cywilnego, jak 

i konstytucyjnego. Zaaprobować 
więc należy rozwiązanie przyję-
te w art. 6 ust. 2 projektu zgod-
nie z którym podziemne wyrobi-
ska górnicze oraz znajdujące się 
w nich instalacje i urządzenia nie 
są budowlami, ani urządzeniami 
budowlanymi w rozumieniu 
przepisów prawa budowlanego.

Ochrona poszkodowanych
Projekt wprowadza również 

zmiany w zakresie odpowie-
dzialności za szkody górnicze. 
W większym zakresie niż dotych-
czas podstawą tej odpowiedzial-
ności będą przepisy kodeksu cy-
wilnego. Przede wszystkim 
o sposobie naprawienia szkody, 
spowodowanej ruchem zakładu 
górniczego, decydować będzie 
wola poszkodowanego, zgodnie 
z postanowieniami art. 363 ko-
deksu cywilnego. Aby usunąć 
wątpliwości interpretacyjne, 
określono termin dochodzenia 
roszczeń z tytułu tych szkód na 5 
lat od dnia ujawnienia się szko-
dy. Rozwiązanie to w większym 
stopniu chroni interesy poten-
cjalnych poszkodowanych.

Projekt jest przedmiotem in-
tensywnych prac legislacyjnych 
i mamy nadzieję, że realny wy-
daje się przewidywany termin 
wejścia w życie nowej ustawy 
w dniu 01 stycznia 2010 r.

Projekt nowego prawa geologicznego i górniczego

Złoża kluczowych dla 
gospodarki kopalin, takich 
jak węgiel kamienny, węgiel 
brunatny czy kamienie 
szlachetne, bez względu na 
miejsce ich występowania, 
będą objęte własnością 
górniczą. Oznacza to, że nie 
będą częścią składową 
nieruchomości, a co za tym 
idzie, nie będą stanowiły 
własności właściciela 
nieruchomości. 

Gabriela Morawska-Stanecka
radca prawny, Partner w Kancelarii  
Radców Prawnych  
G.Morawska-Stanecka M.Stańko
Spółka Partnerska  w Katowicach

Dr Marek Stańko – adiunkt, Wydział 
Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Śląskiego, radca prawny, Partner 
w Kancelarii Radców Prawnych  
G.Morawska-Stanecka M.Stańko 
Spółka Partnerska  w Katowicach
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Sejm uchwalił dwie noweli-
zacje Prawa zamówień pu-
blicznych, które zasadni-

czo zmieniają kształt środków od-
woławczych służących wykonaw-
com. Zmiany mają przyczynić się 
do skrócenia procedur odwoław-
czych i doprowadzić do szybsze-
go rozstrzygania przetargów.

Należy uznać, że  obie noweli-
zacje niezwykle utrudniły wyko-
nawcom ochronę interesów 
w toku postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego. Do tej 
pory pierwszym środkiem ochro-
ny prawnej wykonawcy był pro-
test wnoszony do zamawiające-
go. Dopiero od oddalenia prote-
stu lub braku jego rozstrzygnięcia 
w terminie, wykonawca wnosił 
odwołanie do Prezesa Urzędu Za-
mówień Publicznych. Rozpozna-
wała je Krajowa Izba Odwoław-
cza. Protest nie podlegał żadnej 
opłacie, był po prostu reklamacją 
składaną do zamawiającego. Peł-
nił on funkcję swego rodzaju 

ostrzeżenia, które wskazywało 
zamawiającemu błędy popełnio-
ne w trakcie procedury. Jego zale-
tą była taniość i prostota. Protest 
pozwalał bowiem szybko i bez 
uruchamiania organu publiczne-
go rozstrzygnąć spór pomiędzy 
zamawiającym i wykonawcą. 

W nowym stanie prawnym 
pierwszym środkiem ochrony 
praw wykonawców będzie od-
wołanie składane bezpośrednio 
do Prezesa KIO. Odwołanie jed-
nak jest środkiem wysoce sfor-
malizowanym. Jego wniesienie 
jest obwarowane nie tylko ko-
niecznością dotrzymania termi-
nu, lecz także innych warunków 
formalnych, takich jak chociaż-
by odpowiednie przekazanie 
kopii odwołania zamawiające-
mu. Odwołanie przede wszyst-
kim jednak podlega opłaceniu 
wpisem, a ten nie jest niski. 
W zależności od rodzaju i warto-
ści zamówienia wahać się będzie 
od 7,5 tys. zł do 20 tys. zł. Przy-

jęcie odwołania do rozpoznania 
przez skład orzekający KIO 
i samo rozpoznanie odwołania 
jest procedurą quasi-sądową. 
Oznacza to, że w trakcie tego po-
stępowania niemal tak samo 
ważne są elementy formalne, 
jak ocena zasadności żądań 
ubiegającego się o udzielenie za-
mówienia. Przeprowadzane jest, 
tak jak w sądzie, postępowanie 
dowodowe. Jeżeli strona postę-
powania chce wywieźć z pewne-
go faktu skutki prawne, to na 
niej spoczywa ciężar dowodu. 
Co do zasady stroną tą będzie 
zazwyczaj wykonawca. 

Utrudnione będzie także od-
woływanie się od rozstrzygnięć 
KIO. Do tej pory skarga na jej 
orzeczenie podlegała opłaceniu 
opłatą stałą w kwocie 3 tys. zł. 
Po wejściu w życie nowych prze-
pisów wpis ten będzie drastycz-
nie wyższy. Wynosić będzie pię-
ciokrotność wpisu wniesionego 
od odwołania w sprawie. Jeżeli 

jednak skarga dotyczyć będzie 
czynności w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia pu-
blicznego podjętych po otwarciu 
ofert, opłata od skargi będzie 
wynosiła 5 proc. wartości przed-
miotu zamówienia w postępo-
waniu, którego skarga dotyczy. 
Jej wysokość nie będzie mogła 
przekroczyć 5 mln złotych. 

Wykonawcy będzie trudniej udowodnić swoje racje 

Jarosław Jerzykowski  
radca prawny, 
komplementariusz w kancelarii 
Jerzykowski i Wspólnicy 
Spółka komandytowa 

Ustawa o ochronie kon-
kurencji i konsumen-
tów zastosowanie ma 

wyłącznie do spraw naruszają-
cych interes publiczny. Kryte-
rium publicznoprawnego cha-
rakteru spraw zdefiniowane jest 
w niej niejednolicie. 

Sprawy dotyczące kontroli 
koncentracji, aby podlegały usta-
wie antymonopolowej, spełniać 
muszą na etapie ich wszczynania 
wyłącznie kryteria wartościowe - 
obrotu przedsiębiorców uczest-
niczących w koncentracji. W tej 
fazie nie następuje badanie naru-
szenia interesu publicznego. Ko-
nieczność jego ochrony jest nato-
miast brana pod uwagę  przy wy-
dawaniu decyzji dotyczącej kon-
centracji. Interes ten decyduje 
o zasadności podjęcia stosownej 
decyzji, w najlepszym stopniu 
służącej konkurencji, a więc 
także i interesowi publicznemu. 

W sprawach zakazanych prak-
tyk do ingerencji Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsu-

mentów wystarczające a zarazem 
konieczne jest spełnienie prze-
słanki naruszenia interesu pu-
blicznego, identyfikowanego za 
pomocą kryteriów jakościowych. 
Pojęcie interesu publicznego we-
dług kryteriów jakościowych jest 
niejednoznaczne. W rezultacie 
interes publiczny w orzecznic-
twie w sprawach praktyk nie jest 
pojęciem jednolitym. Tak więc 
w każdej sprawie winien być 
ustalony i konkretyzowany przez 
Prezesa UOKiK. 

W Polsce interpretacja intere-
su publicznego w orzecznictwie 
podlegała ewolucji. Już we wcze-
snych wyrokach Sąd Antymono-
polowy przyjmował, iż narusze-
nie interesu publicznoprawnego 
ma miejsce wówczas, gdy skutka-
mi działań sprzecznych z przepi-
sami prawa antymonopolowego 
dotknięty jest szerszy krąg uczest-
ników rynku, lub gdy działania te 
wywołują na rynku niekorzystne 
zjawiska. W późniejszym okresie 
orzecznictwo stało na stanowi-

sku, że ustawa chroni konkuren-
cję wyłącznie jako zjawisko insty-
tucjonalne. Stanowisko to budzi-
ło wątpliwości, w związku z czym 
uległo modyfikacji.

Obecnie podejście judykatury 
do pojęcia interesu publicznego 
jest trafne. Praktyki ograniczające 
konkurencję obejmują bowiem 
dwie kategorie praktyk: antykon-
kurencyjne oraz eksploatacyjne. 
W przypadku tych pierwszych 
celem lub skutkiem działań jest 
ograniczenie lub wyeliminowa-
nie konkurencji. Natomiast do-
brem chronionym ustawą jest 
konkurencja jako taka, zaś ochro-
na konkurentów jest efektem po-
średnim ochrony konkurencji. 
Wobec tego naruszenie interesu 
publicznego stwierdzane winno 
być w sytuacji, gdy praktyka od-
działuje na otoczenie konkuren-
cyjne. I to wówczas, jeżeli nega-
tywny wpływ na konkurencję jest 
rezultatem działań skierowanych 
choćby tylko przeciw jednemu 
konkurentowi. 

Inaczej w przypadku praktyk 
eksploatacyjnych. Ich istotą jest 
uzyskanie przez stosujących ko-
rzyści kosztem innych podmio-
tów, w tym nieprowadzących 
działalności gospodarczej. 
W takim przypadku ustawa anty-
monopolowa gwarantować po-
winna ochronę wszelkim pod-
miotom, które ucier-
piały, także wów-
czas, gdy zakazane 
działania mają cha-
rakter jednostkowy. 

Interes publiczny w prawie antymonopolowym

Elżbieta  
Modzelewska-Wąchal, 
Radca Prawny, Kancelaria 
Centrum Prawa Konkurencji
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Grupy kapitałowe stosu-
jąc odpowiednie meto-
dy zarządzania ryzy-

kiem przy cenach transfero-
wych przy relatywnie niskim 
koszcie całej operacji, ograni-
czają istotnie ryzyka związane 
z tym obszarem.

Zapobieganie uszczupleniom 
dochodów podatkowych pań-
stwa jest tradycyjnie jednym 
z kluczowych zadań fiskusa. Ob-
szar zagadnień związanych 
z transferem dochodów pomię-
dzy podmiotami powiązanymi, 
czy też obszar tzw. cen transfero-
wych, cieszy się w związku z tym 
od dawna szczególnym zaintere-
sowaniem ustawodawcy.

Coraz liczniejsze kontrole 
w obszarze cen transferowych 
oraz coraz lepsze przygotowanie 
kontrolujących do analizy tej 
złożonej tematyki, prowadzi do 
konkluzji, że kto zaniedbuje za-
rządzanie ryzykiem cen transfe-
rowych, naraża się na realne - 
potencjalnie bardzo dotkliwe 
konsekwencje.

Praktyczne problemy
Dokonując przeglądu prakty-

ki w zakresie zarządzania kwe-
stią cen transferowych przez 
grupy kapitałowe (zarówno pol-
skie, jak i międzynarodowe), 
można zidentyfikować pewne 
typowe problemy, z jakimi sty-
kają się one przy próbie porząd-
kowania tego obszaru.

Jednym z najczęstszych pro-
blemów jest niezasadne przeko-
nanie podatników, że wszystko 
robią rynkowo. Przekonanie to 
jest niestety często niepodparte 
odpowiednio wnikliwymi anali-
zami (z zastosowaniem odpo-
wiedniej, preferowanej przez 
ustawodawcę metodologii). 
Szczegółowa analiza transakcji 
zawieranych z podmiotami po-
wiązanymi, połączona z analizą 
porównawczą oraz zastosowa-
niem jednej z preferowanych 
przez ustawodawcę metod ana-
lizy daje niejednokrotnie wynik 

odmienny od intuicyjnego, pier-
wotnego przeświadczenia.

Możliwe sankcje
Sankcje związane z nierynko-

wym kształtowaniem warunków 
transakcji z podmiotami powią-
zanymi oraz z niewypełnianiem 
obowiązków w zakresie sporzą-
dzania dokumentacji cen transfe-
rowych utożsamiane są często 
przez podatników wyłącznie z ry-
zykiem finansowym w postaci 
sankcyjnej, 50-proc. stawki po-
datku od oszacowanego dochodu 
oraz odsetek od zaległości podat-
kowych. Dość rzadko zarządzają-
cy podmiotem świadomi są 
ryzyk, jakie ciążą na nich osobi-
ście w związku z dokonywaniem 
transakcji z podmiotami powią-
zanymi i obowiązkiem prowadze-
nia odpowiedniej dokumentacji 
do takich transakcji. Często do-
piero uświadomienie sobie przez 
zarządzających występowania 
tych istotnych osobistych ryzyk 
karno – skarbowych, powoduje 
wdrożenie przez spółkę/grupę 
kapitałową odpowiednich proce-
dur i działań w zakresie zarządza-
nia obszarem cen transferowych.

Dokumentacja podatkowa
W praktyce podatnicy identy-

fikują bez większego problemu 
najbardziej oczywistą kategorię 
powiązań, jaką są powiązania 
o charakterze kapitałowym i to 
zarówno powiązania bezpośred-
nie, jak i pośrednie. Często jed-
nak pierwsza, inicjalnie przygo-
towana lista podmiotów powią-
zanych jest niekompletna. Pro-
blemy pojawiają się w trakcie 
próby identyfikacji powiązań 
bardziej złożonych, takich jak 
powiązania o charakterze osobo-
wym w tym w szczególności ro-
dzinnym oraz powiązań mająt-
kowych. Dla właściwej identyfi-
kacji tego rodzaju powiązań nie-
zbędne jest przygotowanie oraz 
wdrożenie niezbędnych narzę-
dzi i procedur obiegu informacji 
w grupie kapitałowej, wsparte 

odpowiednio szczegółową anali-
zą. Należy tu podkreślić, że 
z uwagi na nie dość precyzyjne 
brzmienie przepisów w tym za-
kresie, analiza ta daje często nie-
jednoznaczne rezultaty.

Kolejnym problemem jest 
sama procedura identyfikacji 
transakcji. Proces ten podlega 
zwykle licznym uproszczeniom, 
niosącym ryzyko niekompletnej 
identyfikacji obowiązku przez, 
np. nadmierną agregację transak-
cji w jednej dokumentacji, identy-
fikację prowadzoną wyłącznie na 
podstawie danych księgowych - 
bez uwzględnienia uregulowań 
wynikających z umów, a także 
pomijanie w analizie transakcji 
pozabilansowych (nie posiadają-
cych odzwierciedlenia w księ-
gach rachunkowych) - jak w przy-
padku poręczenia lub nieodpłat-
nego udostępnienia znaku towa-
rowego.

Zarządzanie procesem
Rozproszenie źródeł informa-

cji o transakcjach zawieranych 
z podmiotami powiązanymi po-
woduje konieczność wdrożenia 
odpowiednich procedur obiegu 
i archiwizacji informacji oraz 
dokumentów. Dane te i doku-
menty często wykraczają swoim 
zakresem poza charter stricte 
księgowy. Cennymi źródłami in-
formacji w procesie zarządzania 
ryzykiem cen transferowych są 
takie dokumenty, jak korespon-
dencja handlowa, kalkulacje 
działów technicznych, czy zapy-
tania ofertowe i cenniki firm 

konkurencyjnych. Złożoność 
procesu wymaga jednocześnie 
zastosowania rozwiązań infor-
matycznych, które pozwalają go 
uporządkować i usprawnić.

Obowiązujący termin przedło-
żenia dokumentacji podatko-
wych na żądanie organów kon-
trolujących jest krótki i wynosi je-
dynie siedem dni. Należy przy 
tym pamiętać, że obowiązek spo-
rządzenia dokumentacji podat-
kowych aktualizuje się w mo-
mencie dokonania transakcji 
o odpowiedniej wartości, stąd 
dokumentacje powinny powsta-
wać na bieżąco a siedmiodniowy 
termin ustawowy ma w założe-
niu jedynie pozwolić podatniko-
wi zebrać i przedstawić wcześniej 
przygotowane dokumentacje.

Grupa 10 spółek powiązanych 
będzie rocznie sporządzać zwy-
kle przynajmniej kilkadziesiąt 
dokumentacji podatkowych. 
Biorąc pod uwagę stopień kom-
plikacji tego procesu, trudno 
sobie wyobrazić jego sprawną 
realizację bez wdrożonych wcze-
śniej odpowiednich rozwiązań 
organizacyjnych. Szczególnie 
cennym rozwiązaniem może być 
tu wdrożenie specjalistycznych 
rozwiązań informatycznych, ta-
kich jak program Transfer Pri-
cing Manager - wspomagający 
tworzenie dokumentacji podat-
kowych i zarządzanie rykiem 
cen transferowych.

Ceny transferowe – efektywne zarządzanie  
ryzykiem podatkowym w grupach kapitałowych

Przedsiębiorca musi w ciągu 
siedmiu dni przedstawić 
dokumentację dotyczącą 
cen transferowych organom 
podatkowym na ich żądanie.

Małgorzata Mańkowska
menedżer w HLB  
Sarnowski & Wiśniewski
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Przedsiębiorstwa działa-
jące na skalę ogólnopol-
ską, takie jak sieci han-

dlowe, oddziały firm produ-
cenckich lub importerów, czy 
banki, decydując się na wyna-
jęcie zewnętrznej obsługi 
prawnej, preferują firmy praw-
nicze, które są w stanie świad-
czyć usługi ponadregionalnie.

O zlecenia klientów działa-
jących na szeroką skalę wal-
czą kancelarie, posiadające 
w swych szeregach doświad-
czonych prawników wyspecja-
lizowanych w wąskich dziedzi-
nach prawa. Dzięki takim 
umiejętnościom zespoły praw-
ników mogą świadczyć usługi 
w pełnym zakresie. Nagrodą 
w przypadku sukcesu, jest 
aprobata i uznanie przedsię-
biorstw o zasięgu ogólnopol-
skim. Ma to decydujące zna-
czenie w procesie budowania 
mocnych, ugruntowanych opi-
nii klientów, które gwarantują 
wysokie miejsca w rankingach 
firm prawniczych.

Przyczyny sukcesu
Te firmy, które budując 

i rozwijając przez lata pozycje 
na rynku kancelarii prawni-
czych, zaproponowały klien-
tom usługi w pełnym zakresie 
i świadczyły je na stałym, wy-
sokim poziomie, stanowią ak-
tualnie grupę wiodących, no-
wocześnie zaprojektowanych 
i najlepiej zorganizowanych 
przedsiębiorstw prawniczych 
w Polsce. Wpływ na ich sukces 
miały także takie czynniki jak  
rozwijanie umiejętności praw-
ników i oferowanie tych 
wszystkich wartości doda-
nych, które cenią sobie klienci 
prowadzący działalność zakro-
joną na szeroką skalę. Ponadto 
najlepsze polskie kancelarie 
były w stanie zbudować sieć 
biur w innych niż warszawski 

regionach kraju. Część firm 
prawniczych rozbudowując 
skład osobowy i praktykę 
firmy, uzyskała doświadczenia 
w liczących się specjalizacjach 
i w wielu dziedzinach prawa. 
Dodatkowo ich atutem jest 
fakt, że dbały o rozwój poten-
cjału językowego oraz stoso-
wały nowoczesne techniki 
pracy i technologie pozwalają-
ce na stałe komunikowanie się 
prawników między sobą 
i z klientami. Takie kancelarie 
wykazują rozumienie potrzeb 
klientów nie tylko w kontek-
ście specyfiki branż lub proble-
mów prawnych, ale także, ze 
względu na rozumienie wymo-
gów współczesnego businessu. 
Mogą one liczyć na uznanie 
i nowe zlecenia.

Niższe koszty
Obecnie, w czasach oszczęd-

ności, uczestnicy obrotu gospo-
darczego zmuszeni są do  skru-
pulatnych analiz efektów 
i kosztów usług, które dostęp-
ne są na coraz bardziej konku-
rencyjnym polskim rynku. Dzi-
siaj jest już jasne, że obok pro-
fesjonalizmu i wielości warto-
ści dodanych, klienci wymaga-
ją od kancelarii także łatwości 
w dostępności do prawników 
prowadzących ich sprawy. Po-
nadto chcą mieć szybki dostęp 
do własnych materiałów profe-
sjonalnych tworzonych i archi-
wizowanych w kancelariach. 
Wymagają również, aby praw-
nik rozumiał specyfikę regio-
nalną. Zgromadzenie tych 
wszystkich cech pod szyldem 
jednej firmy prawniczej przy-
niesie także w końcowym ra-
chunku oszczędności. Takie 
możliwości dla swoich klien-
tów, polskie firmy prawnicze 
oferują aktualnie coraz częściej 
i organizują swoje biura w in-
nych regionach kraju, poza do-

tychczasowym, tradycyjnym 
centrum polskiego businessu, 
a więc poza Warszawą.

Bezpośredni dostęp
Klienci działający na skalę 

ogólnopolską, udzielając zlece-
nia firmie prawniczej działają-
cej ponadregionalnie, otrzy-
mują usługi na wysokim pozio-
mie, kontrolowanym przez 
Centrum.  Mają oni zapewnio-
ny łatwiejszy, bezpośredni do-
stęp do prawników kancelarii 
w różnych polskich miastach, 
bez konieczności odbywania 
podróży i spotkań z prawnika-
mi w Warszawie. Prawnicy 
biur regionalnych, oferują z re-
guły lepszą znajomość rynków 
lokalnych. Ponadto często zda-
rza się, że mają oni więcej 
czasu na doszkalanie się i pod-
noszenie jakości swoich usług. 
Wynika to z faktu, że czynności 
zawodowe prawników spoza 
Warszawy są mniej intensyw-
ne. W efekcie prawnicy w cen-
trach poza stolicą oferują za-
skakująco wysokie umiejętno-
ści profesjonalne. Pracując 
w zespołach działających w ra-
mach jednej, ponadregionalnej 
firmy prawniczej, często kiero-

wani są oni przez uznane auto-
rytety prawnicze, które prowa-
dzą działalność w Warszawie, 
Krakowie, lub w innym więk-
szym mieście polskim. Możli-
wość konsultowania się z auto-
rytetami zawodowymi z cen-
trów, dla prawników z regio-
nalnych biur firm prawniczych, 
podnosi kreatywność, dynami-
kę, a tym samym jakość usług 
firmy dla klienta.

Klienci działający na skalę 
ogólnopolską, zlecający swoje 
sprawy ponadregionalnym fir-
mom prawniczym, otrzymują 
w zamian usługi prawne o wyż-
szej sumie łącznych wartości. 

Korzyści z ponadregionalnej praktyki firmy  
prawniczej dla klientów działających  
na skalę ogólnopolską

Prawnicy biur regionalnych, 
oferują z reguły lepszą 
znajomość rynków lokalnych. 
Ponadto często zdarza się, że 
mają oni więcej czasu na 
doszkalanie się i podnoszenie 
jakości swoich usług

Piotr Kochański,  
Adwokat, Partner Zarządzający, 
Kochański Zięba Rąpała  
i Partnerzy Sp.J.
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Spółka komandytowa, 
w której komplementa-
riuszem jest spółka 

z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią, łączy w sobie zalety spółek 
kapitałowych i osobowych. Fak-
tyczne ograniczenie odpowie-
dzialności wspólnika zarządzają-
cego spółką komandytową oraz  
uniknięcie podwójnego opodat-
kowania odchodów z udziału 
w spółce, przemawiają za wybo-
rem takiej formy prowadzenia 
działalności gospodarczej.   

Krótka charakterystyka
Spółka komandytowa jest 

spółką osobową prawa handlo-
wego, nie posiadającą osobowo-
ści prawnej. Zawarcie umowy sp. 
k. wymaga zaangażowania przy-
najmniej dwóch przyszłych 
wspólników. Jeden z nich będzie 
ponosił nieograniczoną odpo-
wiedzialność za zobowiązania 
spółki (kompelmentariusz) a od-
powiedzialność drugiego będzie 
ograniczona do wysokości usta-
lonej sumy komandytowej (ko-
mandytariusz). Komplementa-
riusze posiadają, co do zasady, 
prawo i obowiązek prowadzenia 
spraw i reprezentowania spółki. 
Natomiast uprawnienia koman-
dytariuszy ograniczone są do 
kontroli rzetelności prowadzenia 
ksiąg i dokumentów finanso-
wych spółki. 

Sp. k. nie podlega opodatko-
waniu podatkiem dochodowym 
i nie ciążą na niej żadne zobo-
wiązania z tego tytułu. To wspól-
nicy sp. k., z tytułu udziału 
w spółce, są podatnikami podat-
ku dochodowego od osób fizycz-
nych. Tym samym dochód wspól-
nika podlega wyłącznie jednora-
zowemu opodatkowaniu.  

Ograniczone ryzyko 
Forma sp. k. wymaga, aby 

jeden ze wspólników ponosił nie-
ograniczoną odpowiedzialność 
majątkiem osobistym za jej zobo-
wiązania. Ryzyko to rekompenso-
wane jest osobistym wpływem na 

prowadzenie spraw i reprezento-
wanie spółki. Istnieje możliwość 
ograniczenia tego ryzyka w przy-
padku, gdy komplementariu-
szem zostanie sp. z o. o. Nie ma 
również przeszkód, aby udzia-
łowcy sp. z o. o. byli jednocześnie 
komandytariuszami w sp. k. Za-
angażowanie w spółkę kapitało-
wą, jaką jest sp. z o. o., wiąże się 
przede wszystkim z limitowa-
niem ryzyka gospodarczego 
wspólników. Jest ono ograniczo-
ne do wysokości kapitału zainwe-
stowanego, tj. wniesionego do 
spółki w postaci wkładów. W kon-
sekwencji skutkiem przyjęcia za-
proponowanej konstrukcji będzie 
de facto ograniczenie odpowie-
dzialności wszystkich wspólni-
ków sp. k. Mimo, iż sp. z o. o. bę-
dzie ponosić nieograniczoną od-
powiedzialność za zobowiązania 
spółki komandytowej, odpowie-
dzialność faktyczna wspólników 
sp. k. ograniczona będzie do wy-
sokości zadeklarowanych wkła-
dów, przy równoczesnym bezpo-
średnim opodatkowaniu docho-
dów osiągniętych w tej spółce.    

Praktyczne wskazania
Pierwszym krokiem do reali-

zacji powyższej konstrukcji jest 
zawarcie umowy sp. z o. o., a na-
stępnie jej rejestracja w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Re-
jestru Sądowego. 

W momencie, gdy sp. z o. o. 
zostanie zarejestrowana, umowa 
sp. k. może zostać zawarta. Kom-
plementariuszem w spółce ko-
mandytowej będzie nowozawią-
zana sp. z o. o. Natomiast ko-
mandytariuszami zostaną udzia-
łowcy tej spółki (bądź też dodat-
kowo osoby trzecie). 

Należy zwrócić szczególną 
uwagę na zasady reprezentacji 
obowiązujące w sp. z o. o. 
W przypadku, gdy przyszli ko-
mandytariusze są jednocześnie 
członkami zarządu, przy zawie-
raniu umowy sp. k., spółka z o. o. 
powinna być reprezentowana 
przez pełnomocnika powołanego 

uchwałą zgromadzenia wspólni-
ków. Mając na uwadze, iż umowa 
sp. k. wymaga formy aktu nota-
rialnego, uchwała zgromadzenia 
wspólników sp. z o. o. w przed-
miocie ustanowienia pełnomoc-
nika powinna zostać zaprotoko-
łowana przez notariusza. 

Reprezentacja sp. k.      
Spółka komandytowa repre-

zentowana jest przez komple-
mentariusza. W przypadku gdy 
komplementariuszem jest osoba 
prawna, w omawianym przypad-
ku sp. z o. o., zarząd tej spółki po-
siada kompetencje do reprezen-
towania zarówno sp. z o. o., jak 
i sp. k. Dlatego też istotnym za-
gadnieniem jest określenie spo-
sobu reprezentacji, w przypadku 
gdy stronami czynności prawnej 
będzie spółka komandytowa 
z jednej strony oraz jej komple-
mentariusz z drugiej strony. Jest 
to przykład czynności dokonywa-
nych z samym sobą, stąd też po-
winny być one oceniane zgodnie 
z postanowieniami przepisu art. 
108 Kodeksu Cywilnego. Ich do-
puszczalność zależy od szczegó-
łowych postanowień umowy sp. 
k., bądź też od wystąpienia ryzy-
ka naruszenia interesów spółki. 
Umowa sp. k. może przewidy-
wać, iż komplemenatriusz 
uprawniony jest do dokonywania 
w imieniu spółki czynności, któ-
rych jest drugą stroną.    

Zakaz konkurencji
Prowadzenie przez członków 

zarządu sp. z o. o. interesów kon-

kurencyjnych w stosunku do 
spółki może podlegać wielu ogra-
niczeniom. W szczególności czło-
nek zarządu nie może, bez zgody 
spółki, uczestniczyć w osobowej 
spółce konkurencyjnej, jako jej 
wspólnik. W omawianej kon-
strukcji organizacyjnej może 
zajść sytuacja, iż sp. k. i sp. z o. o. 
prowadzą działalność konkuren-
cyjną, a komandytariusze spk k. 
są jednocześnie członkami zarzą-
du sp. z o. o., będącej komple-
mentariuszem. Stąd też niezwy-
kle ważne jest, aby osoby te uzy-
skały zgodę organu uprawnione-
go do powołania zarządu w sp. 
z o. o. na prowadzenie interesów 
konkurencyjnych.

Podobny zakaz dotyczy 
wspólników sp. k., którzy zobo-
wiązani są do powstrzymania 
się od wszelkiej działalności 
sprzecznej z interesami spółki, 
a w szczególności od zajmowa-
nia się interesami konkurencyj-
nymi. Pełnienie funkcji w orga-
nie spółki prowadzącej działal-
ność konkurencyjną wymaga 
uzyskania zgody pozostałych 
wspólników. Naruszenie powyż-
szego zakazu może prowadzić 
do odpowiedzialności odszko-
dowawczej za szkodę wyrządzo-
ną spółce lub do obowiązku 
zwrotu korzyści uzyskanej 
wskutek naruszenia zakazu kon-
kurencji.  

Spółka komandytowa z udziałem  
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka komandytowa stanowi 
atrakcyjną alternatywę 
prowadzenia działalności 
gospodarczej w stosunku do 
spółki z o. o. Jej forma pozwala 
na uwzględnienie interesów 
osób, które chcą 
zainwestować nie tylko kapitał, 
ale również wykorzystać 
własne umiejętności. 

Mariusz Grzesiuk, Radca 
Prawny, Partner Associate  
w KPMG D. Dobkowski 
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Optymalizacja podatku 
od nieruchomości po-
może przedsiębiorcy 

w zmniejszeniu kosztów prowa-
dzenia działalności. 

Podatek od nieruchomości to 
danina publicznoprawna. Obo-
wiązek jej ponoszenia dotyczy 
przeważającej części podmiotów 
prowadzących działalność go-
spodarczą. Większość przedsię-
biorców szukając oszczędności 
zastanawia się nad różnymi for-
mami optymalizacji w zakresie 
podatków dochodowych, czy po-
datku od towarów i usług. Pomi-
jają oni zazwyczaj w swych po-
czynaniach podatek od nieru-
chomości. Warto jednak nie ba-
gatelizować tego podatku jako 
źródła możliwych oszczędności. 
W dalszej części przyjrzymy się 
tym regulacjom ustawy o podat-
kach i opłatach lokalnych (u.p.o-
.l.), które stwarzają przedsię-
biorcy możliwości do zmniejsze-
nia wymiaru podatku od nieru-
chomości.

Zły stan techniczny 
Sam fakt posiadania danego 

gruntu, budynku lub budowli 
przez przedsiębiorcę lub inny 
podmiot prowadzący działal-
ność gospodarczą, co do zasady, 
kwalifikuje takie składniki ma-
jątku jako „związane z działal-
nością gospodarczą”. Wynika to 
z art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. Taka 
kwalifikacja skutkuje obowiąz-
kiem stosowania najwyższych 
stawek przy wyliczaniu podatku 
od nieruchomości (grunty i bu-
dynki), zaś w przypadku bu-
dowli obowiązkiem ich opodat-
kowania. Sytuacją, w której 
w odniesieniu do w/w gruntów, 
budynków lub budowli możliwe 
będzie traktowanie ich jako nie-
związanych z działalnością go-
spodarczą jest stwierdzenie ich 
złego stanu technicznego, który 
uniemożliwia ich wykorzysty-
wanie do prowadzenia tej dzia-
łalności. W celu ustalenia złego 
stanu technicznego najbezpiecz-
niejszym rozwiązaniem byłoby 
pozyskanie opinii, ekspertyzy 
od niezależnego organu. 

Budynki mieszkalne
W myśl art. 1a ust. 1 pkt 3 

u.p.o.l. nie są traktowane jako 
związane z działalnością gospo-
darczą budynki mieszkalne i za-
jęte pod nie grunty, nawet jeżeli 
znajdują się w posiadaniu przed-
siębiorcy. Zajęcie części budynku 
mieszkalnego na prowadzenie 
działalności gospodarczej skut-
kuje podwyższeniem stawki po-
datkowej. Będzie ona opodatko-
wana najwyższymi stawkami, 
tak jak pozostałe budynki znaj-
dujące się w posiadaniu przed-
siębiorcy, które są traktowane 
jako związane z działalnością go-
spodarczą. Zajęcie części budyn-
ku mieszkalnego na prowadze-
nie działalności gospodarczej nie 
będzie jednak implikować zmia-
ny stawki podatkowej dla grun-
tów pod takim budynkiem. 
Przedsiębiorca, prowadząc 
w części budynku mieszkalnego 
działalność gospodarczą powi-
nien zawsze opodatkowywać 
grunt pod takim budynkiem we-
dług stawek najniższych, tj. sta-
wek dla gruntów pozostałych. 

Kwalifikacja gruntów 
Przedsiębiorcy nie przywiązu-

ją odpowiedniej uwagi do klasy-
fikacji gruntów w ewidencji 
gruntów i budynków. Prowadzi 
to często do sytuacji, w których 
nie korzystają oni z wyłączeń 
spod opodatkowania podatkiem 
od nieruchomości, czy też z przy-
sługujących im zwolnień. Woje-
wódzki Sąd Administracyjny 
w Olsztynie w wyroku z dnia 13 
lipca 2009 r. (sygn. I SA/Ol 
401/09) podkreślił, że użytki 

rolne, lasy oraz grunty zadrze-
wione i zakrzewione będą opo-
datkowane podatkiem od nieru-
chomości tylko, gdy są zajęte na 
prowadzenie działalności gospo-
darczej. O klasyfikacji gruntu 
rozstrzyga ewidencja gruntu. 
A zatem przedsiębiorca, posiada-
jąc przykładowo grunty sklasyfi-
kowane w ewidencji gruntów 
i budynków jako użytki rolne nie 
powinien wykazywać ich do opo-
datkowania podatkiem od nieru-
chomości. Grunty takie będą, co 
do zasady, podlegać podatkowi 
rolnemu, który jest niższy niż po-
datek od nieruchomości.  

Nieamortyzowane budowle
Niejednokrotnie zdarzają się 

przypadki, kiedy przedsiębiorcy 
posiadają budowle, od których 
nie dokonują odpisów amorty-
zacyjnych. Należy pamiętać, że 
od takich obiektów ustawodaw-
ca nakazuje uiszczać podatek, 
którego wysokość jest uzależ-
niona od ich wartości rynkowej 
określonej na dzień powstania 
obowiązku podatkowego. Czę-
sto przedsiębiorcy stawiają takie 
budowle na równi z tymi, od 
których dokonują odpisów 
amortyzacyjnych i jako podsta-
wę opodatkowania przyjmują 
ich wartość początkową. Taka 
praktyka jest niezgodna z prze-
pisami ustawy, a także wiąże się, 
co do zasady, z większym obcią-
żeniem finansowym dla przed-
siębiorcy. Wartość rynkowa 
przedmiotowych budowli jest 
zazwyczaj niższa niż ich wartość 
początkowa ustalona przez po-
datnika. 

Rozbudowa budynków 
Przedsiębiorcy dokonujący 

rozbudowy bądź nadbudowy 
budynków winni zwrócić uwagę 
na przepis art. 6 ust. 2 analizo-
wanej ustawy. Zgodnie z nim, je-
żeli okolicznością od której jest 
uzależniony obowiązek podat-
kowy, jest istnienie budowli albo 
budynku lub ich części, to obo-
wiązek podatkowy powstaje 
z dniem 1 stycznia roku nastę-
pującego po roku, w którym bu-
dowa została zakończona albo 
w którym rozpoczęto użytkowa-
nie budowli albo budynku lub 
ich części przed ich ostatecznym 
wykończeniem. Przez budowę 
zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy – 
Prawo budowlane rozumie się 
wykonanie obiektu budowlane-
go w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę 
oraz nadbudowę obiektu bu-
dowlanego. Przedsiębiorcy, któ-
rzy przykładowo dokonali 
w ciągu roku podatkowego roz-
budowy budynku, która skutku-
je zwiększeniem jego po-
wierzchni użytkowej, muszą 
uiszczać podatek od rozbudo-
wanej części budynku dopiero 
od dnia 1 stycznia roku następu-
jącego po roku, w którym rozbu-
dowa została zakończona albo 
w którym rozpoczęto użytkowa-
nie rozbudowanej części przed 
ostatecznym wykończeniem.

Nie zawsze trzeba płacić podatek od nieruchomości 

Większość przedsiębiorców 
szukając oszczędności 
pomija w swych 
poczynaniach podatek od 
nieruchomości. Warto 
jednak nie bagatelizować 
tego podatku jako źródła 
możliwych oszczędności Marek Kwinta

Prezes MISP, biegły rewident
Justyna Zając-Wysocka
Dyrektor Departamentu  
Doradztwa Podatkowego MISP, 
radca prawny 
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Ustawodawca powinien 
rozważyć uregulowa-
nie zalecanej treści 

umowy deweloperskiej oraz na-
łożenie na dewelopera obowiąz-
ku ostrzegania klienta przed 
niestandardowymi postanowie-
niami zawartymi w takiej umo-
wie. Klient każdorazowo mu-
siałby wyraźnie zaakceptować 
umieszczenie w umowie każdej 
tego typu klauzuli. 

Kryzys ekonomiczny obna-
żył słabość wielu przedsiębior-
ców. Mocno odczuwają jego 
skutki deweloperzy i banki, 
a zatem podmioty odgrywające 
kluczową rolę w procesie inwe-
stycyjnym na rynku nierucho-
mości. Upadłości firm dewelo-
perskich oraz faktyczne zaprze-
stanie działalności przez część 
z nich oczyściło rynek z pod-
miotów najsłabszych, ale też 
przyczyniło się do zmiany poli-
tyki kredytowej banków. 
W chwili, gdy rodzi się nadzieja 
na zakończenie „okresu turbu-
lencji”, wypada odnotować, że 
w branży deweloperskiej może-
my mieć do czynienia z ujaw-
nieniem się dodatkowych za-
grożeń.

Ryzykowne zabezpieczenie
Deweloperzy w relacjach 

z nabywcami nieruchomości 
mieszkaniowych posługują się 
wzorcami umownymi. Niestety, 
często zawierają one postano-
wienia, które zostały uznane za 
niedozwolone (tzw. klauzule 
abuzywne). Cywilnoprawną 
sankcją podniesienia przez kon-
sumenta skutecznego zarzutu 
abuzywności klauzuli umownej 
jest dla niego brak skutków 
prawnych dokonanej z dewelo-
perem czynności w zakresie re-
gulowanym takim postanowie-
niem. W efekcie konsument 
może uzyskać prawo do odstą-
pienia od umowy deweloper-
skiej lub żądania odszkodowa-
nia. Skutkiem może być także 
wygaśnięcie stosunku prawne-
go. Może to ograniczać lub wy-
łączać możliwość dochodzenia 
przez dewelopera wykonania 

umowy. Wierzytelności z umów 
deweloperskich są często cedo-
wane na bank w celu zabezpie-
czenia kredytu udzielonego de-
weloperowi. Przy wskazanych 
powyżej wadach umów dewelo-
perskich takie cesje są zabezpie-
czeniem obarczonym ryzykiem 
prawnym. Dla banków może to 
oznaczać pojawienie się kolejnej 
grupy kredytów o podwyższo-
nym ryzyku.

Zagrożeń tych można byłoby, 
przynajmniej w części, uniknąć, 
regulując ustawowo kształt 
umowy deweloperskiej. Obo-
wiązująca bowiem szczątkowa 
wypowiedź ustawodawcy w art. 
9 Ustawy o własności lokali nie 
spełnia wymogu kompletności 
i w praktyce nie ma istotnego 
wpływu na zachowania uczest-
ników rynku.

Propozycje regulacji
Doświadczenia ostatnich 

dwóch lat są dobrą podstawą do 
ponownego rozpoczęcia dysku-
sji o potrzebie uregulowania 
stosunków prawnych łączących 
nabywcę nieruchomości miesz-
kaniowej i dewelopera. W tym 
celu można sięgnąć po rozwią-
zania przyjęte przez inne kraje. 
Analiza prawnoporównawcza 
wskazuje na stosowanie takich 
instytucji jak:
- powiązanie płatności z po-

stępem prac (Francja, Niem-
cy, Szwecja), 

- ubezpieczenie niewykonania 
zobowiązań przez dewelope-
ra (Francja, Szwecja, Bel-
gia),

- przejście własności na na-
bywcę już w chwili zawarcia 
umowy deweloperskiej 
(Francja),

- rachunek powierniczy z al-
ternatywą gwarancji zwrotu 
wpłat (Austria), 

- notarialna weryfikacja zgod-
ności kontraktu z prawem 
(Niemcy), 

- obligatoryjny wpis do reje-
stru gruntów (Niemcy), 

- brak prawa odstąpienia po 
stronie dewelopera (Niem-
cy).

W Polsce nadal trwają dysku-
sje na temat uregulowania 
umowy deweloperskiej. Na 
uwagę zasługują dwie propozy-
cje rozwiązania tej kwestii. 
Pierwsza przewiduje, że umowa 
deweloperska będzie regulowa-
na przepisami bezwzględnie 
obowiązującymi i  zawierana 
w formie aktu notarialnego. Jej 
zwolennicy proponują także 
ustanowienie obowiązkowego 
rachunku powierniczego. De-
weloper mógłby dokonywać 
z niego wypłat, których wyso-
kość byłaby zależna od stanu za-
awansowania robót. Druga kon-
cepcja ogranicza się do nałoże-
nia na dewelopera obowiązku 
informacyjnego. Polegałby on 
na doręczeniu klientowi pro-
spektu z danymi o deweloperze, 
nieruchomości i zabezpiecze-
niach. Ponadto taki dokument 
zawierałby opis inwestycji 
i wskazywał odpowiednie prze-
pisy prawa. Ustawodawca powi-
nien jednak zastanowić się nad 
celem, jaki chce osiągnąć. Wy-
bierając maksymalną ochronę 
prawną nabywcy nieruchomo-
ści może doprowadzić do za-
chwiania równowagi rynkowej 
i ewentualnego wzrostu cen. 
Natomiast jeżeli ustawodawca – 
uwzględniając skutki ekono-
miczne – nie będzie ingerował 
w treść umowy deweloperskiej, 
może to oznaczać większe ryzy-
ko prawne dla konsumenta.

Wady i zalety 
Obowiązek przedstawienia 

klientowi pełnej informacji na 
temat inwestycji może nie za-

pewniać wystarczającej ochro-
ny konsumenta.  Nie eliminuje 
bowiem ryzyka, że deweloper 
wykorzystując swoją silniejszą 
pozycję, przedstawi klientowi 
niekorzystną dla niego umowę. 
Warto zastanowić się, czy naj-
lepszym rozwiązaniem nie by-
łoby nałożenie na dewelopera 
obowiązku wyraźnego ostrze-
gania klienta przed niestandar-
dowymi rozwiązaniami zawar-
tymi w umowie deweloper-
skiej. Można więc rozważyć 
propozycję uregulowania 
w sposób ustawowy zalecanej 
treści umowy deweloperskiej 
przepisem o charakterze 
względnie obowiązującym. Po-
nadto ustawodawca powinien 
zobowiązać dewelopera do 
wskazywania w kontrakcie po-
stanowień odbiegających od 
standardu i związanych z tym 
zagrożeń. Klient musiałby każ-
dorazowo wyraźnie zaakcepto-
wać każdą tego typu klauzulę. 
Deweloper byłby zmuszony 
albo stosować ograniczające go 
przepisy, albo narazić się na 
wyjaśnienie nabywcy, w jakim 
zakresie proponowany wzorzec 
został niekorzystnie dla niego 
zmodyfikowany. Wybierając 
ten drugi wariant, ryzykowałby 
utratę klienta. Rozwiązanie to 
mogłoby zarówno istotnie 
zwiększyć ochronę interesów 
prawnych i ekonomicznych na-
bywców mieszkań, jak i zmniej-
szyć ryzyko prawne banku fi-
nansującego.

Umowa deweloperska - informować czy regulować?

Aleksandra Widziewicz
Partner, LEXdirekt Widziewicz, 
Szepietowski Kancelaria  
Radców Prawnych sp.p.

Sławomir Szepietowski
Partner, LEXdirekt Widziewicz, 
Szepietowski Kancelaria  
Radców Prawnych sp.p.
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Od nowego roku podat-
nicy będą musieli skła-
dać informacje podsu-

mowujące do 15 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, za 
który jest ona składana. Dziś 
mają na to czas do 25 dnia. To 
przesunięcie terminu znacząco 
pogorszy sytuację podatników. 

Nowelizacja ustawy o VAT, 
która wejdzie w życie 1 stycznia 
2010, jest implementacją unij-
nych dyrektyw.  Zmiany dotyczą 
trzech obszarów – opodatkowa-
nia usług świadczonych na rzecz 
lub kupowanych od podmiotów 
z innych państw, obowiązków 
sprawozdawczych w związku 
z transakcjami wewnątrzwspól-
notowymi oraz procedury zwro-
tu podatku zapłaconego w jed-
nym państwie członkowskim 
przez podmioty z innych państw. 

Najważniejsze są zmiany do-
tyczące zasad opodatkowania 
usług świadczonych przez pol-
skiego podatnika na rzecz pod-
miotów zagranicznych i nabywa-
nych przez polskiego podatnika 
od podmiotów obcych. Ustawa 
wyraźnie rozróżnia konsekwen-
cje świadczenia usług na rzecz 
podatników rozumianych jako 
podmioty prowadzące działal-
ność gospodarczą, względnie 
osoby prawne zarejestrowane 
jako podatnicy VAT oraz na rzecz 
podmiotów nieprowadzących 
działalności. W przypadku tych 
ostatnich regułą jest, iż miejscem 
opodatkowania usług będzie 
miejsce siedziby świadczącego. 
Ustawa jednak wprowadza kilka 
wyjątków od tej zasady. Z punk-
tu widzenia chęci zapobieżenia 
unikaniu opodatkowania, jest to 
dosyć oczywiste rozwiązanie. 

Jednak szczególnie istotne 
zmiany dotyczyć będą usług 
świadczonych przez podatników 
dla podatników. Z punktu widze-
nia zasad opodatkowania usług 
transgranicznych dochodzi bo-
wiem do fundamentalnej zmiany 
reguły podstawowej. Dziś usta-
wodawca przewiduje, iż w przy-
padku usług wykonywanych na 
rzecz podatników z innych 
państw regułą podstawową jest 

ich opodatkowanie w miejscu sie-
dziby świadczącego usługę, acz-
kolwiek od tej reguły ustawa 
przewiduje szereg wyjątków. 
A zatem zastosowanie reguły ge-
neralnej powoduje, że w przypad-
ku, gdy usługa np. administracyj-
na jest wykonywana przez firmę 
polską na rzecz firmy niemieckiej, 
wówczas miejscem jej opodatko-
wania jest Polska. To sprawia, że 
polski podatnik ma obowiązek 
doliczyć do usługi polski VAT. 

Od 1 stycznia 2010 w przy-
padku usług świadczonych na 
rzecz podatników, dla których to 
usług ustawodawca nie wprowa-
dził żadnego szczególnego roz-
wiązania, regułą podstawową 
będzie opodatkowanie ich 
w miejscu siedziby nabywcy. 
A zatem jeżeli polski podatnik 
będzie wciąż świadczył usługę 
na rzecz podatnika niemieckie-
go, to w nowym roku polski po-
datnik nie obciąży tej usługi pol-
skim VATem. Natomiast niemiec-
ki nabywca będzie zobowiązany 
do samoopodatkowania nabytej 
usługi VATem niemieckim.  

Jest to rozwiązanie korzystne 
dla podatników. W przypadku 
polskich usługodawców, oznacza 
bowiem, że nie będą musieli doli-
czać do wartości usługi polskiego 
VATu, który jeśli nie został ścią-
gnięty od usługobiorcy obciążał, 
de facto, usługodawcę. Polscy 
usługobiorcy będą z kolei zado-
woleni z tego względu, że dosta-
ną faktury bez obcego VAT Będą 
jednak musieli samoopodatko-
wać nabytą usługę. Należy zazna-
czyć, że w przypadku podatników 
mających pełne prawo do odlicze-
nia podatku naliczonego, jest to 
zabieg wyłącznie dokumentacyj-
ny. Podatek jest bowiem zarówno 
należny jak i naliczony. 

Mniej czasu
Jest jednak pewien koszt. 

Ustawodawca wprowadza bo-
wiem obowiązek raportowania 
usług świadczonych na rzecz po-
datników mających siedzibę na 
terytorium innego państwa 
członkowskiego, podlegających 
opodatkowaniu zgodnie z regułą 

podstawową. Raport będzie za-
mieszczany w informacji podsu-
mowującej. To nie jedyna zmia-
na w zakresie informacji podsu-
mowujących. Ważne jest to, iż 
w zależności od poziomu obro-
tów podatnicy będą składali in-
formacje podsumowujące mie-
sięcznie lub kwartalnie. Można 
przyjąć, iż większość podatni-
ków dziś składających informa-
cje podsumowujące kwartalnie 
będzie zobowiązana do przejścia 
na okresy miesięczne począwszy 
od nowego roku. Co więcej, po-
datnicy będą zobowiązani do 
składania informacji podsumo-
wujących w terminie do 15 dnia 
miesiąca następującego po mie-
siącu (kwartale), za który skła-
dana jest informacja. To rozwią-
zanie znacząco pogarszające sy-
tuację podatników. Dzisiaj infor-
macja podsumowująca składana 
jest w terminie do 25 dnia mie-
siąca następującego po kwartale, 
za który jest składana. To zna-
czące utrudnienie dla podatni-
ków jest trudne do uzasadnienia. 
Dyrektywa przewiduje, że infor-
macja powinna zostać złożona 
w miesiącu następującym po 
okresie, za który jest składana. 
A zatem nic nie stało na prze-
szkodzie, aby ustawodawca po 
prostu pozostał przy terminie 
dotychczas stosowanym, tym 
bardziej, że termin ten był tożsa-
my z terminem składania dekla-
racji podatkowych. To z kolei 
w znakomity sposób upraszczało 
podatnikom przygotowanie oby-
dwu dokumentów. Warto także 
podkreślić, iż ustawa wprowa-
dza jeden wyjątek od reguły 
składania deklaracji do 15 dnia. 
Otóż w przypadku, gdy  podat-

nik będzie składał informację 
w drodze elektronicznej, wów-
czas termin ten jest dłuższy – do 
25 dnia kolejnego miesiąca. 

Zwrot podatku
I wreszcie zmiana dotycząca 

zwrotu podatku zapłaconego 
w innych państwach. Jej celem 
jest usprawnienie procesu zwro-
tu. Najważniejszym elementem 
zmiany jest to, iż polski podat-
nik, który chce odzyskać VAT 
zapłacony w cenie nabytego to-
waru lub usługi np. we Francji, 
wniosek o zwrot podatku fran-
cuskiego złoży w swoim urzę-
dzie skarbowym. 

Zmiany są więc w dużym 
stopniu korzystne dla podatni-
ków. Wprowadzają jednak także 
dodatkowe, zbędne i uciążliwe 
obowiązki administracyjne. Per 
saldo jednak podatnicy powinni 
być z tych zmian zadowoleni. 

Dochodowy bez zmian
Tak znaczących zmian dla po-

datników na 2010 r. nie ma w za-
kresie podatku dochodowego od 
osób prawnych. Ustawodawca 
postanowił przełożyć wejście 
w życie przepisów, przewidują-
cych obowiązek zapłaty ostatniej 
zaliczki do 20 dnia pierwszego 
miesiąca (kwartału) następnego 
roku od faktycznie uzyskanego 
dochodu za grudzień (względ-
nie IV kwartał). 

Nowe zbędne obowiązki podatników 

Większość podatników dziś 
składających informacje 
podsumowujące kwartalnie 
będzie zobowiązana do 
przejścia na okresy miesięczne 
począwszy od nowego roku. 

Tomasz Michalik, 
partner w firmie doradczej MDDP
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Jednym z najskuteczniej-
szych sposobów utrzyma-
nia dotychczasowych 

klientów i zachęcenia do współ-
pracy nowych odbiorców jest 
oferowanie produktów i usług 
po atrakcyjnych cenach. Dlate-
go przedsiębiorcy, stosują w ra-
mach swoich polityk cenowych 
mniej lub bardziej złożone sys-
temy rabatowe. 

Zakazane rabaty 
Rabatem budzącym najmniej 

wątpliwości w świetle regulacji 
prawa konkurencji jest rabat 
ustalony na takim samym pozio-
mie dla każdej jednostki sprze-
dawanego towaru lub usługi. 
Udzielany jest on odbiorcy nieza-
leżnie od wielkości zakupionych 
przez niego towarów czy usług. 
Jedynie w sytuacji, w której cena 
sprzedaży oferowana przez do-
stawcę po uwzględnieniu rabatu 
byłaby ceną poniżej kosztów, 
rabat bezwarunkowy może zo-
stać uznany za zakazaną prakty-
kę stosowania cen drapieżnych. 

Na przeciwnym krańcu skali 
szkodliwości rabatów dla kon-
kurencji rynkowej orzecznictwo 
antymonopolowe umieszcza ra-
baty udzielane od całości zaku-
pionych towarów czy usług, wy-
płacane jednak dopiero po prze-
kroczeniu limitu ilościowego 
wyznaczonego przez dostawcę. 
W przeszłości było to bez-
względnie zakazane. Aby sko-
rzystać z takiego rabatu, odbior-
ca będzie podejmował liczne 
starania zwiększenia sprzedaży 
produktów objętych rabatem. 
Z reguły działania te będą pole-
gały na podnoszeniu cen towa-
rów substytucyjnych, dostarcza-
nych odbiorcy przez konkuren-
tów hojnego dostawcy.  

Praktyka biznesowa wykształ-
ciła także cały szereg innych 
schematów rabatowych. Jako 
przykłady można wymienić: 
1. rabat udzielany w przypadku 

sprzedaży określonej przez 
dostawcę, stosunkowo wyso-
kiej, ilości danego towaru lub 
usługi w określonym okresie. 
Im dłuższy ten okres, tym 

większe ryzyko naruszenia 
prawa konkurencji,  

2. rabat od sprzedaży towarów 
lub usług stanowiących nad-
wyżkę ponad limit ilościowy 
określony przez dostawcę, 

3. rabat udzielany pod warun-
kiem, że całość bądź więk-
szość (powyżej 80 proc.) za-
potrzebowania na dany towar 
lub usługę odbiorca będzie 
kupował wyłącznie od dane-
go dostawcy,

4. rabat pomniejszany w przy-
padku, gdy odbiorca składa 
zamówienie jedynie na towar 
główny i nie nabywa towaru 
komplementarnego, umożli-
wiającego korzystanie z to-
waru głównego,

5. rabaty ustalane indywidual-
nie dla poszczególnych od-
biorców poprzez określenie 
dla każdego z nich limitu ilo-
ściowego zakupów, po prze-
kroczeniu którego wypłacany 
jest rabat. Próg ilościowy 
ustalany jest dla danego od-
biorcy w oparciu o wielkość 
zakupów zrealizowanych 
przez niego w ubiegłym roku 
lub w innym, wskazanym 
przez dostawcę, okresie refe-
rencyjnym. 

6. rabat udzielany w przypadku 
zakupu przez odbiorcę róż-
nych produktów oferowanych 
przez danego dostawcę w ilo-
ściach przekraczających mini-
malne limity określone przez 
dostawcę. 

Przyczyny wątpliwości 
Wątpliwości organów anty-

monopolowych budziły te roz-
wiązania, które prowadziły lub 
mogły prowadzić do wyłączenia 
z rynku konkurentów dostawcy 
lub utrudniały bądź uniemożli-
wiały wejście na rynek nowego 
gracza. Osiągnięcie takiego 
skutku umożliwiał wpisany 
w przedstawione powyżej przy-
kłady systemów rabatowych 
obowiązek zachowania przez 
odbiorcę lojalności wobec do-
stawcy Na bardzo atrakcyjne ra-
baty mógł bowiem liczyć tylko 
wówczas, gdy zrezygnował ze 

swobody w wyborze partnerów 
biznesowych. 

W praktyce obowiązek lojal-
ności mogą skutecznie nakładać 
na odbiorców przedsiębiorcy po-
siadający bardzo silną pozycję 
rynkową, która umożliwia im 
prowadzenie działalności niemal 
zupełnie niezależnie od działań 
podejmowanych przez ich kon-
kurentów, odbiorców i ostatecz-
nie - konsumentów (tzw. domi-
nująca pozycja rynkowa). 

Obrona rabatów 
Czy zatem stwierdzenie, że 

dany system rabatowy może 
prowadzić do wyłączania kon-
kurentów z rynku lub stworze-
nia barier wejścia na rynek dla 
nowych podmiotów jest wystar-
czające do uznania, że doszło do 
naruszenia prawa konkurencji? 
Orzecznictwo Komisji Europej-
skiej i trybunałów wspólnoto-
wych wymaga dodatkowo wy-
kazania, że stosowanie takiego 
systemu rabatowego nie jest 
ekonomicznie obiektywnie uza-
sadnione i/lub, że nie istnieją 
korzyści wynikające ze wzrostu 
efektywności działań rynko-
wych kontrahentów, które przy-
nosiłyby pozytywne skutki dla 
konsumentów. 

Najbardziej wymiernym i ak-
ceptowanym przez organy 
ochrony konkurencji przykła-
dem ekonomicznie obiektywne-
go uzasadnienia jest wykazanie 
powiązania pomiędzy przyję-
tym systemem rabatowym 
a strukturą kosztów dostawcy. 
W szczególności będą to systemy 
rabatowe, które umożliwiają do-

stawcy obniżenie kosztów sta-
łych, logistycznych czy admini-
stracyjnych. 

Przykłady pozakosztowych 
pro-konkurencyjnych skutków 
rabatów lojalnościowych wska-
zują ekonomiści analizujący 
wpływ praktyk handlowych 
przedsiębiorców na konkurencję 
rynkową. W ocenie tych eksper-
tów rabaty lojalnościowe mogą 
przyczyniać się do obniżania cen 
detalicznych, a co za tym idzie - 
wzrostu poziomu konsumpcji. 
Równocześnie specjaliści ostrze-
gają, że wprowadzenie bez-
względnego zakazu stosowania 
rabatów lojalnościowych może 
doprowadzić do tworzenia 
przez dominantów rynkowych 
własnych kanałów dystrybucji. 
To z kolei może doprowadzić do 
zamknięcia rynku dla ich rywali. 

Dotychczasowa praktyka 
orzecznicza organów antymono-
polowych i sądów wskazuje, że 
udowodnienie istnienia korzyści 
dla konkurencji i konsumentów 
przewyższających negatywne 
skutki rynkowe rabatów lojalno-
ściowych jest niezwykle trudne. 
Komisja Europejska zadeklaro-
wała przeprowadzanie oceny 
praktyk przedsiębiorców posia-
dających dominującą pozycję 
rynkową w oparciu o ekonomicz-
ną analizę ich rzeczywistych oraz 
prawdopodobnych skutków. 
Czas pokaże, czy pozwoli to na 
rozszerzenie katalogu dopusz-
czalnych argumentów obrony ra-
batów lojalnościowych. 

Nie wszystkie rabaty są szkodliwe dla konkurencji 

Udowodnienie istnienia 
korzyści dla konkurencji 
i konsumentów 
przewyższających 
negatywne skutki rynkowe 
rabatów lojalnościowych jest 
niezwykle trudne.

Justyna Michalik
Prawnik w dziale doradztwa  
podatkowego i prawnego 
PwC Legal  
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W Polsce selektywnie 
zbiera się poniżej 5 
proc. masy odpa-

dów komunalnych. Jeżeli nie 
zmniejszymy poziomu składo-
wania odpadów biodegrado-
walnych, Komisja Europejska 
nałoży na nasz kraj kary finan-
sowe.

Polska wraz z przystąpie-
niem do UE została zobowiąza-
na do osiągnięcia określonych 
poziomów odzysku odpadów 
oraz ograniczenia ilości odpa-
dów biodegradowlanych kiero-
wanych na składowiska. Pozio-
my te zostały określone procen-
towo:
- do 31 grudnia 2010r. – nie 

więcej niż 75 proc.,
- do 31 grudnia 2013r. – nie 

więcej niż 50 proc.,
- do 31 grudnia 2020r. – nie 

więcej niż 35 proc. całkowi-
tej masy odpadów komunal-
nych ulegających biodegra-
dacji w stosunku do tych 
wytworzonych w Polsce 
w 1995 r. 
Ponadto unijna dyrektywa 

wymaga urealnienia kosztów 
składowania odpadów. Ozna-
cza to, że należy zrównoważyć 
koszty składowania odpadów 
z kosztami innych metod ich 
zagospodarowania. Dotyczy to 
w szczególności recyklingu ma-
teriałowego i energetycznego, 
kompostowania i spalania. 
Z urealnianiem kosztów nasz 
ustawodawca próbuje sobie 
jakoś radzić poprzez sukcesyw-
ne podnoszenie stawek opłat za 
korzystanie ze środowiska z ty-
tułu składowania odpadów. 
Nadal jednak brak jest innych 
skutecznych instrumentów 
prawno-ekonomicznych, które 
umożliwiłyby rozwój instalacji 
do zagospodarowania odpa-
dów.

Rządowy plan 
W 2006 r. Rada Ministrów 

uchwaliła Krajowy Plan Gospo-
darki Odpadami 2010 (KPGO 

2010). Plan ten zakładał stwo-
rzenie takiego systemu gospo-
darki odpadami, który 
uwzględniałby hierarchię go-
spodarki odpadami. Zgodnie 
z nią postępowanie z odpadami 
powinno polegać po pierwsze 
na zapobieganiu i minimaliza-
cja ilości wytwarzanych odpa-
dów, a po drugie na wykorzy-
stywaniu właściwości materia-
łowych i energetycznych odpa-
dów. Natomiast w przypadku 
gdy odpadów nie można pod-
dać procesom odzysku należy 
je unieszkodliwiać. Trudno 
mówić o choćby minimalnym 
urzeczywistnieniu tych zało-
żeń, jeżeli z badań wynika, że 
selektywnie zbiera się poniżej 5 
proc. masy odpadów komunal-
nych. A jest to w istocie pierw-
szy i wydawałoby się najprost-
szy krok, który znajduje swe 
umocowanie w przepisach  
ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. Jeżeli 
odpady komunalne nie będą 
segregowane, nie da się uzy-
skać określonych w dyrekty-
wach poziomu odpadów skła-
dowanych. To nie budzi wątpli-
wości. 

Ustawowe zakazy  
Od 1 stycznia 2010 ustawo-

dawca proponuje wprowadze-
nie zakazu składowania odpa-
dów palnych selektywnie ze-
branych. Od początku 2013 r. 
taki zakaz ma także obowiązy-
wać w stosunku do odpadów 
selektywnie zebranych ulegają-
cych biodegradacji. Wejście 
w życie wskazanego przepisu 
wymusi więc stosowanie in-
nych niż składowanie metod 
zagospodarowywania tej grupy 
odpadów. W praktyce oznaczać 
to będzie konieczność podda-
wania ich recyklingowi orga-
nicznemu lub obróbce termicz-
nej. Powstaje jednak pytanie, 
jak to osiągnąć bez odpowied-
nich instalacji. Optymistycznie 
zakłada się, że okres realizacji 

projektów budowy spalarni bę-
dzie trwał pięć, sześć lat. Trze-
ba jednak pamiętać, że przed 
rozpoczęciem budowy należy 
jeszcze uzyskać akceptację spo-
łeczną oraz niezbędne decyzje 
administracyjne. 

Realizacja opisanych zało-
żeń budzi obawy - kto i w co ma 
inwestować? Doświadczenia 
Niemiec pokazują, że w przy-
padku spalarni istnieje ryzyko 
niewykonania zadań z powodu 
potrzebnej ilości i jakości odpa-
dów. Nabiera to szczególnego 
znaczenia przy obowiązku za-
pewnienia recyklingu 55 proc. 
masy odpadów opakowanio-
wych. Potencjalni inwestorzy 
mają więc poważny problem, 
jak zapewnić dopływ odpadów, 
w szczególności komunalnych, 
zapewniający opłacalność in-
stalacji. Ustawodawca planuje 
rozwiązać ten problem, przeka-
zując władztwo na odpadami 
komunalnymi gminom powy-
żej 500 tys. mieszkańców lub 
związkom (porozumieniom) 
mniejszych gmin. Uzyskają one 
prawo do wskazywania instala-
cji, do których mają trafić od-
pady z ich obszaru. Instalacja 
taka musi być jednak wpisana 
do wojewódzkiego planu go-
spodarki odpadami. To do nich 
będzie również należało doko-
nanie wyboru przedsiębiorcy, 
który będzie odbierał odpady 
od właścicieli nieruchomości 
i przewoził je do wskazanej in-
stalacji. Dyskusja nad założe-

niami systemu gospodarki od-
padami komunalnymi trwa. 

Luki w prawie 
Cieszy, że polski ustawodaw-

ca dostrzega niedostatek obo-
wiązujących regulacji. I to także 
w zakresie stworzenia warun-
ków do budowy instalacji nie-
zbędnych do ograniczenia ilości 
składowanych odpadów biode-
gradowlanych. Nadal jednak nie 
stworzono projektu aktu praw-
nego, który w sposób komplek-
sowy określałby wymagania dla 
procesów kompostowania, me-
chaniczno-biologicznego prze-
kształcania odpadów czy me-
chaniczno-biologicznej stabili-
zacji odpadów. Instalacje budo-
wane są zależnie od zapotrzebo-
wania zleceniodawcy. Ale kto 
nim będzie? Niestety w ostat-
nich latach możemy się wyka-
zać niewielkim postępem w za-
kresie poprawy gospodarki od-
padami, w szczególności odpa-
dami komunalnymi. Tym 
samym raczej nie unikniemy 
kar, jakie na nasz kraj może na-
łożyć Komisja Europejska 
w przypadku niewywiązania się 
z poziomów ograniczania skła-
dowania odpadów biodegrado-
walnych. Problem nie tkwi jed-
nak wyłącznie w braku rozwią-
zań systemowych, ale także, 
a może przede wszystkim, 
w braku świadomości społecz-
nej. Społeczeństwem recyklin-
gu, jak widać, szybko nie zosta-
niemy.

Grożą nam ogromne kary  
za składowanie odpadów biodegradowalnych

W Polsce selektywnie 
zbiera się poniżej 5 proc. 
masy odpadów 
komunalnych. Jeżeli nie 
zmniejszymy poziomu 
składowania odpadów 
biodegradowalnych, 
Komisja Europejska nałoży 
na nasz kraj kary 
finansowe.

Anna Specht – Schampera, 
radca prawny, wspólnik w Kance-
larii Prawnej Schampera Dubis 
Zając i Wspólnicy  
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Wykonawcy będą 
mieli za mało czasu 
na zadawanie pytań 

dotyczących postanowień spe-
cyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Likwidacji ule-
gnie instytucja protestu. Zbyt 
wysoka opłata od skargi pozba-
wi wykonawców prawa do 
sądu.   

W prawie zamówień pu-
blicznych (dalej „Pzp”) nad-
szedł czas na kolejne zmiany. 
Pierwsza nowelizacja, jak wy-
nika z uzasadnienia, ma za-
pewnić uwzględnienie przez 
system zamówień publicznych 
wyzwań związanych z aktualną 
sytuacją gospodarczą. Nato-
miast druga ma na celu imple-
mentację postanowień dyrek-
tywy odwoławczej z dnia 11 
grudnia 2007 r. Zmiany te 
wprowadzają jednak wiele 
istotnych ograniczeń dla wyko-
nawców ubiegających o udzie-
lenie zamówienia publicznego. 
I nie są one związane z powoła-
nym uzasadnieniem noweliza-
cji. Oto przykłady.

Za mało czasu
Obecnie obowiązujące pzp 

pozwala wykonawcom zada-
wać pytania dotyczące posta-
nowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ) 
nie później niż na 6 lub 4 dni 
(w zależności od procedury) 
przed upływem terminu skła-
dania ofert w zależności od 
procedury. Po nowelizacji ter-
min ten ulega znacznemu skró-
ceniu. Wniosek wykonawcy 
o wyjaśnienie treści SIWZ musi 
bowiem wpłynąć do zamawia-
jącego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składa-
nia ofert. Zadawanie pytań 
przez wykonawców, jak zauwa-
ża sam ustawodawca, jest co do 
zasady rozwiązaniem korzyst-
nym zarówno dla zamawiają-
cych, jak i samych wykonaw-
ców. Pozwala bowiem zama-

wiającym poprawić ewentual-
ne błędy w dokumentacji po-
stępowania, a wykonawcy uzy-
skują pewność co do zasad, na 
jakich będzie realizowane za-
mówienie publiczne. Dzięki 
temu mogą złożyć właściwą 
ofertę w postępowaniu. Złoże-
nie oferty nie jest bowiem 
celem samym w sobie. Dlatego 
niezwykle ważna jest analiza 
zaproponowanych przez zama-
wiającego postanowień 
umowy, które kształtują prze-
cież obowiązki wykonawcy. 
Skrócenie terminu związanego 
z wyjaśnianiem SIWZ w istocie 
skraca wykonawcom czas na 
dogłębne zapoznanie się z ich 
treścią. Nabiera to szczególne-
go znaczenia przy przetargach 
na roboty budowlane, gdzie 
przedmiotem analizy wyko-
nawców musi być dokumenta-
cja projektowa. Zdaniem usta-
wodawcy, należało wyelimino-
wać sytuację przedłużania ter-
minu składania ofert w związ-
ku z koniecznością udzielenia 
odpowiedzi na zapytania wpły-
wające na krótko przed jego 
upływem. Należy jednak zadać 
sobie pytanie, co jest celem 
procedury. Czy jest nim szybkie 
jej zakończenie, czy może 
wybór wykonawcy dającego rę-
kojmię należytego wykonania 
zamówienia? Niestety ustawo-
dawca nie zadaje sobie pytania, 
dlaczego pojawia się tyle pytań 
ze strony wykonawców. 

Bez protestu
Z pzp znika instytucja prote-

stu. Zdaniem ustawodawcy, 
nadmierne wydłużenie okresu 
prowadzenia postępowania 
w trybach otwartych na skutek 
korzystania ze środków ochro-
ny prawnej zniechęca zama-
wiających do ich stosowania. 
To z kolei stanowi istotne za-
grożenie dla prawidłowości 
stosowania procedur. Wyliczo-
no, że eliminacja protestów ma 
skrócić czas przetargów nawet 

o 20 dni. Trzeba jednak zasta-
nowić się, czy tak się rzeczywi-
ście stanie. 

Wykonawcy starający się 
o uzyskanie zamówienia będą 
mogli wnieść od razu odwoła-
nie do Krajowej Izby Odwoław-
czej (KIO) na każdą czynność 
zamawiającego. Przy zamówie-
niach poniżej tzw. progów unij-
nych prawo to jest ograniczone 
do kilku czynności. 

Odwołanie rozpoznaje KIO 
w składzie jednoosobowym. Je-
dynie w sprawach szczególnie 
zawiłych lub precedensowych 
możliwy jest skład trzyosobo-
wy. Co ciekawe, sami członko-
wie KIO protestowali przeciw-
ko temu rozwiązaniu. Zmiana 
ta ma pewnie służyć szybkiemu 
wydawaniu wyroków. W ostat-
nich miesiącach KIO nie było 
bowiem w stanie dotrzymać 
ustawowego piętnastodniowe-
go terminu na rozpoznanie od-
wołania. 

Zbyt wysoka opłata
Wykonawcom niezadowolo-

nym z orzeczenia KIO nadal 
przysługuje skarga do sądu 
okręgowego. Dotychczasowa 
opłata od skargi w wysokości 3 
tys. zł ulega jednak drastyczne-
mu podwyższeniu i przyjmuje 
formę opłaty stosunkowej. Wy-
nosić będzie pięciokrotność 
wniesionego wpisu od odwoła-
nia. Jednak opłata od skargi 
dotyczącej czynności podjętych 
przez zamawiającego po otwar-

ciu ofert wynosić będzie aż 5 
proc. wartości przedmiotu za-
mówienia, nie więcej niż 5 mln 
zł. Taka zmiana jest w istocie 
pozbawieniem prawa do sądu. 
Ustawodawca uznał, że opłata 
w dotychczasowej kwocie rela-
tywnie zachęca wykonawców 
do wnoszenia skarg. Postano-
wił więc relatywnie ich znie-
chęcić. Zapewne ustawodawca 
osiągnie swój cel. Wątpliwym 
jest bowiem, czy wykonawcy 
zdecydują się na poniesienie ta-
kiego ryzyka. Możliwe, że prze-
pisem tym zainteresuje się Try-
bunał Konstytucyjny. 

Analizując kolejne noweliza-
cje pzp pozostaje tylko żało-
wać, że ustawodawca zamó-
wienia publiczne potraktował 
jako pole walki uczestników 
postępowań przetargowych, 
zaś składanie środków zaskar-
żenia przez wykonawców jako 
pieniactwo, a tym samym jako 
główną przyczynę przewlekło-
ści procedur. Pan Jacek Sado-
wy, prezes Urzędu Zamówień 
Publicznych, nie ukrywał na ła-
mach prasy, że liczy na rzadsze 
korzystanie przez wykonaw-
ców ze środków ochrony praw-
nej. I to się prezesowi udało. 
Należy jednak zastanowić się, 
czy jest to skuteczna i jedyna 
droga do walki z kryzysem. 

Niekorzystne dla wykonawców 
nowelizacje prawa zamówień publicznych 

Analizując kolejne 
nowelizacje pozostaje tylko 
żałować, że zamówienia 
publiczne ustawodawca 
potraktował jako pole walki 
uczestników postępowań 
przetargowych, zaś 
składanie środków 
zaskarżenia przez 
wykonawców jako 
pieniactwo

Anna Specht – Schampera, 
radca prawny, wspólnik w Kance-
larii Prawnej Schampera Dubis 
Zając i Wspólnicy  



www.gazetaprawna.pl34 R a P o R t y   k a n c e l a R i i

W ciągu dwóch tygodni 
od niewypłacalności 
dłużnik musi ogłosić 

upadłość. Niezrealizowanie tego 
obowiązku może spowodować 
odpowiedzialność za powstałą 
szkodę, a w przypadku spółek 
z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią konieczność zaspokojenia 
przez członków zarządu wszyst-
kich roszczeń z ich majątku. 

Jednym z największych za-
grożeń dla przedsiębiorców jest 
niewypłacalność kontrahen-
tów. Nie regulowanie należno-
ści przez partnerów handlo-
wych może spowodować szyb-
ką utratę płynności finansowej. 
Skutecznym rozwiązaniem 
trudnej sytuacji – zarówno dla 
wierzyciela, jak i dłużnika – 
może być wszczęcie postępo-
wania upadłościowego. 

Należy zaznaczyć, że w ter-
minie dwóch tygodni od wystą-
pienia stanu niewypłacalności 
dłużnik jest zobowiązany zgło-
sić w sądzie skuteczny wniosek 
o ogłoszenie upadłości. Niezre-
alizowanie tego obowiązku 
może spowodować odpowie-
dzialność za powstałą szkodę, 
a w przypadku spółek z ograni-
czoną odpowiedzialnością 
nawet konieczność zaspokoje-
nia przez członków zarządu 
wszystkich wymagalnych rosz-
czeń z ich własnego majątku. 

Zalety upadłości 
Praktyka wskazuje jednak, że 

przedsiębiorcy, mając nadzieję 
na poprawę sytuacji finansowej 
w nieodległej przyszłości, nie 
zgłaszają wniosków o ogłoszenie 
upadłości. Takie decyzje należy 
ocenić negatywnie. Ogłoszenie 
upadłości nie musi być bowiem 
równoznaczne z likwidacją 
przedsiębiorstwa. W przypadku 
skutecznego prowadzenia nego-
cjacji z wierzycielami możliwe 
jest zawarcie układu, na mocy 
którego część zobowiązań zosta-
nie umorzona, a pozostała część 

rozłożona na raty. Nadto sąd 
może w ramach zabezpieczenia 
zawiesić egzekucje komornicze. 
To z kolei zapobiega niebezpie-
czeństwu utraty składników ma-
jątku niezbędnych do prowadze-
nia działalności gospodarczej. 
Postępowanie upadłościowe 
daje także szansę na skuteczne 
przeprowadzenie restrukturyza-
cji przedsiębiorstwa.

Dla przedsiębiorców prowa-
dzących indywidualną działal-
ność gospodarczą lub wspólni-
ków spółek osobowych korzystna 
może być także upadłość obej-
mująca likwidację majątku upa-
dłego. W uzasadnionych przy-
padkach sąd może bowiem orzec 
o umorzeniu zobowiązań, które 
nie zostały zaspokojone w postę-
powaniu upadłościowym. 

Wszczęcie postępowania 
upadłościowego może okazać 
się skutecznym sposobem do-
chodzenia roszczeń dla wierzy-
cieli. Dłużnicy często spłacają 
bowiem swoje wierzytelności 
dopiero wtedy, gdy grozi im 
upadłość.

Postępowanie upadłościowe, 
mimo niewątpliwych korzyści 
dla jego uczestników, jest po-
stępowaniem niezwykle skom-
plikowanym i sformalizowa-
nym. Niewykonywanie obo-
wiązków przez upadłego może 
nadto skutkować orzeczeniem 
przez sąd szczególnie dotkliwe-
go środka w postaci zakazu 
prowadzenia działalności go-
spodarczej. Stąd też zalecane 
jest prowadzenie tego rodzaju 

spraw za pośrednictwem profe-
sjonalnych pełnomocników 
i korzystanie z fachowego do-
radztwa prawnego przy podej-
mowaniu decyzji.

Potrzeba restrukturyzacji 
Przedsiębiorca, jeżeli zatrud-

nia pracowników, jest zobowią-
zany do realizowania uprawnień 
pracowniczych wynikających 
z przepisów kodeksu pracy. I to 
bez względu na to, jaka jest jego 
sytuacja materialna, ile osób za-
trudnia i jaki jest rodzaj podej-
mowanej przez niego działalno-
ści gospodarczej. U podstaw de-
cyzji  o uprzywilejowaniu pra-
cowników, w tym również w po-
stępowaniu w sprawach z zakre-
su prawa pracy, leżało przekona-
nie ustawodawcy o silniejszej po-
zycji pracodawcy i konieczności 
zapobieżenia jej wykorzystywa-
niu w stosunkach z zatrudniany-
mi pracownikami. Oczekiwa-
niom  tym pracodawca nie za-
wsze może jednak sprostać. 
W szczególności problem ten 
ujawnia się w czasach kryzysu 
gospodarczego, który wymusza 
poszukiwanie rozwiązań mają-
cych na celu zminimalizowanie 
kosztów prowadzonej działalno-
ści. W takiej sytuacji niejedno-
krotnie przedsiębiorca jest zmu-
szony do dokonania wyboru po-
między interesem przedsiębior-
stwa, a interesami zatrudnio-
nych pracowników. Wyjście 
z impasu umożliwiają między in-
nymi rozwiązania wynikające 
z przepisów nowej ustawy anty-

kryzysowej adresowanej dla pra-
codawców znajdujących się 
w przejściowych trudnościach fi-
nansowych. Zakres ich stosowa-
nia każdorazowo uzależniony 
jest jednak od sytuacji przedsię-
biorstwa, jego indywidualnych 
potrzeb i planów związanych 
z dalszym funkcjonowaniem. Je-
dynie przyjęcie optymalnych dla 
danego przedsiębiorcy rozwią-
zań warunkuje osiągnięcie ko-
rzyści wynikających z zastoso-
wania obowiązujących od nie-
dawna przepisów prawnych. 

Spadek koniunktury gospo-
darczej niejednokrotnie wymu-
sza na pracodawcach koniecz-
ność podjęcia kroków zmierza-
jących do przyjęcia ostatecz-
nych rozwiązań takich jak przy-
musowy przestój w podejmo-
wanej działalności gospodar-
czej czy też zmniejszenie liczby 
zatrudnionych pracowników. 
W przypadku dużych przedsię-
biorstw działania tego rodzaju 
związane są często z koniecz-
nością przeprowadzenia tzw. 
zwolnień grupowych, w ra-
mach których pracodawca jest 
zobowiązany do podjęcia dialo-
gu ze związkami zawodowymi 
oraz sprostania innym wymo-
gom przewidzianym prawem. 

Ogłoszenie upadłości nie zawsze oznacza  
likwidację przedsiębiorstwa  

Postępowanie upadłościowe 
jest niezwykle skomplikowane 
i sformalizowane. 
Niewykonywanie obowiązków 
przez upadłego może 
skutkować orzeczeniem przez 
sąd zakazu prowadzenia 
działalności gospodarczej. Krzysztof Topolewski,  

adwokat, wspólnik 
Paweł Sowisło, adwokat,
wspólnik 
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Żyjemy w dobie biznesu 
skoncentrowanego na 
innowacji, jednak wciąż 

brakuje wiedzy, jak najlepiej za-
robić na nowatorskich rozwią-
zaniach. Jedną z recept jest na 
pewno skuteczna i racjonalna 
ochrona własności intelektual-
nej i przemysłowej. 

Najczęściej o ochronie wła-
sności intelektualnej i przemy-
słowej myślimy, gdy dochodzi do 
naruszenia naszych praw, gdy 
konkurencja w nieuczciwy spo-
sób podszywa się pod naszą ko-
lorystykę, hasło, wizerunek. 
Walka z nieuczciwą konkuren-
cją jest trudna. Dlatego też 
warto wcześniej zainwestować 
w ochronę swoich dóbr niemate-
rialnych. Dzięki temu przedsię-
biorca będzie mieć silniejszą 
broń na wypadek walki z konku-
rencją. Zyska także silniejszą po-
zycję negocjacyjną i rynkową. 

- Właściwa ochrona praw 
własności intelektualnej daje 
możliwość uzyskania unikalnej 
pozycji wśród konkurencji oraz 
czerpania zysków z tytułu niepo-
wtarzalności własnej idei. 
Ochrona własności intelektual-
nej w połączeniu z rozsądną 
strategią marketingową stanowi 
klucz do rynkowego sukcesu. 
Nieprzemyślane i źle rozplano-
wane strategie biznesowe, brak 
starań w kierunku promocji wła-
snej marki, to pozbawienie moż-
liwości zaistnienia na rynku – 
mówi Helena Prusińska, rzecz-
nik patentowy z kancelarii JWP. 

Rejestracja domen 
Coraz częstszym problemem 

jest kradzież własności intelek-
tualnej w sieci, blokowanie kon-
kurencji poprzez rejestrację 
domen internetowych zawiera-
jących nazwy marek czy kampa-
nii promocyjnych podmiotów 
konkurencyjnych, celowe wpro-
wadzanie klientów w błąd po-
przez sprzedaż przez Internet 
podróbek towarów, które łudzą-
co przypominają produkty ory-
ginalne. W sieci złodzieje czują 
się jeszcze bardziej bezkarni niż 
w realnym świecie. Coraz czę-

ściej sprawy sporne związane 
z nadużyciami w Internecie roz-
strzygane są na drodze sądowej.

Obowiązująca przy rejestracji 
domen zasada kto pierwszy ten 
lepszy oraz brak przeprowadza-
nia przez rejestratorów weryfi-
kacji domen, skutkuje licznymi 
sporami. Najczęściej spotykany-
mi zarzutami w sprawach o do-
meny internetowe są zarzuty na-
ruszenia prawa do znaków towa-
rowych, prawa do firmy czy też 
zarzuty oparte o ustawę o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji. 

- Rejestrację domeny interne-
towej warto poprzedzić bada-
niem baz danych znaków krajo-
wych i wspólnotowych, a także 
danych z Krajowego Rejestru Są-
dowoego, w celu weryfikacji czy 
rejestracja danej domeny nie na-
rusza praw osób trzecich – radzi 
Agnieszka Rolbiecka, aplikant 
radcowski z Kancelarii JWP.

Jeśli własność intelektualna 
i przemysłowa jest odpowiednio 
chroniona i dochodzi    do naru-
szenia praw własności, można 
nie tylko żądać zaprzestania 
tych praktyk, ale również otrzy-
mać odszkodowanie, a nawet 
zwrot nienależenie uzyskanych 
korzyści. Dodatkowo, by chronić 
się przed zalewem podróbek np. 
z Chin czy innych krajów, można 
chronić swoje dobra na granicy, 
zapobiegając wwożeniu do 
kraju towarów podrobionych 
lub wykorzystujących chronione 
oznaczenie.

Mitamy o cenach
Panuje mylne przekonanie, że 

na ochronę własności przemy-
słowej stać tylko gigantów. 

Warto włączyć myślenie 
o ochronie swojego know-how, 
swoich marek, opakowań, czy 
wynalazków do strategii zarzą-
dzania firmą. Chroniąc własność 
intelektualną i przemysłową nie 
tylko zyskujemy broń do walki 
z konkurencją, z podróbkami na-
szych produktów, reklam, logo-
typów, opakowań, ale przede 
wszystkim realnie podnosimy 
wartość swojej firmy i jej produk-
tów. Nie ulegajmy stereotypom, 

że taka ochrona jest poza zasię-
giem finansowym polskich ma-
łych i średnich przedsiębiorców.

Budżet, jaki należy przezna-
czyć na ochronę własności nie-
materialnej firmy zależy od za-
kresu i rodzaju ochrony. Koszt 
ten może wahać się od kilkuset 
złotych do kilku tysięcy na prze-
strzeni kilku lat. Jego wysokość 
zależy także od przyjętej strate-
gii ochrony. 

Firma można dokonać samo-
dzielnie czynności rejestracyj-
nych w Urzędzie Patentowym 
lub poprosić o profesjonalne 
wsparcie rzecznika patentowe-
go ze sprawdzonej i doświad-
czonej kancelarii, który doradzi, 
co rzeczywiście warto chronić 
i w jakim zakresie.

Koszty ochrony praw własno-
ści intelektualnej i przemysłowej 
wahają się w zależności od za-
kresu terytorialnego tej ochrony. 
Rejestracji można bowiem doko-
nać na terenie: Polski, całej Unii 
Europejskiej, wybranych krajów,  
globalnie, na całym świecie

Dofinansowania z UE
Fundusze Unii Europejskiej na 

lata 2007-2013 promują innowa-
cyjność i wzrost konkurencyjno-
ści przedsiębiorstw. Przedsiębior-
cy dbający o ochronę własności 
przemysłowej, posiadający opa-
tentowane wynalazki, zastrzeżo-
ne znaki towarowe, wzory prze-
mysłowe lub użytkowe mają 
większe szanse na uzyskanie do-
finansowania na inwestycję, roz-

wój i badania. Ponadto mogą 
ubiegać się o dofinansowanie 
części kosztów związanych uzy-
skaniem ochrony własności prze-
mysłowej poza granicami Polski.

Trochę historii 
Brytyjczycy uważają, że to 

właśnie oni mają najdłuższą tra-
dycję udzielania patentów. Sięga 
ona połowy XV wieku, kiedy to 
Korona Brytyjska zaczęła wyda-
wać specjalne przywileje rze-
mieślnikom i kupcom. Były to tak 
zwane ,,Patent Letters”, tj. otwar-
te listy pieczętowane Wielką Kró-
lewską Pieczęcią. Najwcześniej-
szy znany angielski patent na wy-
nalazek został udzielony przez 
Henryka VI Flemishowi Johnowi 
of Utynham w 1449 roku. Patent 
nadawał dwudziestoletni mono-
pol na sposób wytwarzania szkła 
witrażowego, potrzebnego do 
produkcji okien w Elton College.

W Polsce początki ochrony 
dóbr niematerialnych sięgają 
czasów dynastii Jagiellonów, tj. 
XIV-XVI wieku. Ówcześni twór-
cy nowości technicznych i auto-
rzy nowatorskich sposobów wy-
twarzania dóbr chronieni byli 
królewskimi przywilejami. Sys-
tem nadania przywilejów zwa-
nych potem ,,postanowieniami” 
i ,,listami przyznania” utrzymał 
się w Polsce przez długi czas.

Opłaca się chronić własność intelektualną i przemysłową 

Chroniąc własność 
intelektualną i przemysłową 
nie tylko zyskujemy broń do 
walki z konkurencją, 
z podróbkami naszych 
produktów, reklam, ale 
przede wszystkim realnie 
podnosimy wartość swojej 
firmy i jej produktów. Nie 
ulegajmy stereotypom, że 
taka ochrona jest poza 
zasięgiem finansowym 
polskich małych i średnich 
przedsiębiorców

Dorota Rzążewska, partner 
zarządzający Kancelarii 
Rzeczników Patentowych JWP, 
krajowy i europejski rzecznik 
patentowy, radca prawny, arbiter 
ds. krajowych i europejskich 
domen internetowych
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Pierwszy wybór profesjonalisty

Na naszym rynku usług 
prawnych nadal jest 
miejsce dla nowych za-

granicznych kancelarii.  Polska, 
jako kraj, który okres kryzysu 
gospodarczego przeszedł łagod-
nie, przyciągnie międzynarodo-
we inwestycje.  

Niedawno przy okazji drugiej 
rocznicy objęcia rządów premier 
Donald Tusk przedstawiał cał-
kiem niezłą – na tle innych 
państw europejskich – sytuację 
gospodarczą Polski. Według 

wszelkich dostępnych danych, 
jesteśmy oazą, która powinna 
przyciągać firmy zagraniczne. 
Moim zdaniem to właśnie inwe-
stycje zagraniczne są przyczyn-
kiem do pojawiania się w na-
szym kraju kolejnych międzyna-
rodowych kancelarii. Dzięki 
temu rynek nie jest zamknięty. 

Według badań WK Index, 
które prowadzi Wolters Kluwer 
Polska, również prawnicy pod-
chodzą do kryzysu z dużym dy-
stansem. Nie widać paniki. Co 

prawda maleje liczba spraw 
w zakresie rynku kapitałowego, 
inwestycji, widać wyraźny spa-
dek na rynku nieruchomości. 
Jednakże więcej pracy jest 
w dziedzinie pozyskiwania ka-
pitału, restrukturyzacji i  windy-
kacji. Z poprzedniego badania 
koniunktury wynika, że prawni-
cy liczą również na wzrost 
spraw z zakresu fuzji i przejęć. 
Według większości ankietowa-
nych kryzys nie wpłynie rynek 
usług prawniczych. Mimo panu-

jącego spowolnienia, wśród 
partnerów największych kance-
larii jest wciąż więcej optymi-
stów, niż pesymistów. 

Polska dziś opiera się kryzy-
sowi, a wcześniejsze lata pro-
sperity spowodowały, że byli-
śmy świadkami dwóch dużych 
debiutów międzynarodowych 
kancelarii prawnych. Szczegól-
nie w przypadku Garrigues, po-
jawienie się kancelarii w Polsce, 
można było wiązać z dużą ak-
tywnością hiszpańskich inwe-

Kancelarie wykorzystują 
szanse, jakie niesie ze 
sobą spadek koniunktu-

ry. Prawnicy, obawiając się 
wzrostu konkurencji, nie chcą 
na naszym rynku nowych zagra-
nicznych firm prawniczych.   

Ankieterzy Ipsos, na zlecenie 
Wolters Kluwer Polska, kończą 
badania koniunktury na rynku 
usług prawniczych. Ogłoszenie 
wyników WK INDEX planowane 
jest na połowę grudnia 2009 r. 
Z pierwszych uzyskanych da-
nych wynika, że kancelarie 
w kryzysie radzą sobie coraz le-
piej, wykorzystując szanse, jakie 
dla prawników  niesie ze sobą 
spadek koniunktury. Prawnicy 
boją się jednak konkurencji i nie 
chcą na naszym rynku nowych 
zagranicznych firm prawni-
czych.   

Obserwujemy, że prawnicy 
poszukują na bieżąco informacji 
na temat rynku, na którym pro-
wadzą działalność gospodarczą. 

Dlatego razem z firmą badawczą 
Ipsos, realizujemy badania opi-
nii wśród wspólników kancelarii 
w Polsce. Prawnicy odpowiadają 
na pytania ankieterów, dotyczą-
ce kondycji gospodarki oraz sy-
tuacji w branży usług prawni-
czych. Efektem badania jest 
prawniczy barometr koniunktu-
ry, WK INDEX. 

Wartością dodaną dla praw-
ników są analizy trendów na 
rynku usług. Prowadzimy je 
równolegle do badania ko-
niunktury zadając prawnikom 
pytania dodatkowe. I np. 
w grudniu, podczas prezentacji 
wyników nowej edycji, dowie-

my się czy firmy prawnicze do 
tej pory nieobecne w regionie 
CEE monitorują rynek i przygo-
towują się do wejścia do Polski. 
Okaże się także, co na ten temat 
sądzą partnerzy w polskich kan-
celariach. Z moich informacji 
wynika, że aż jedna trzecia ba-
danych nie chce widzieć w War-
szawie nowej, międzynarodo-
wej kancelarii sieciowej. Praw-
nicy uważają, że dla nowej 
firmy nie starczy po prostu 
pracy.   

Jednak WKP nie ogranicza się 
tylko do własnych badań. Obser-
wujemy również podobne inicja-
tywy w Europie. Za pośrednic-
twem naszej agencji public rela-
tions, dotarliśmy do najnow-
szych danych na temat wyników 
finansowych firm prawniczych 
we Francji, publikowanych pod 
nazwą La Radiographie 2009. 
I tak, według dostępnych infor-
macji, najbardziej z powodu spo-
wolnienia ekonomicznego 

ucierpiały większe firmy (za-
trudniające ponad 100 prawni-
ków). Firmom specjalizującym 
się w restrukturyzacji i proce-
sach udało się uniknąć kryzysu. 
Radiographie 2009 pokazuje 
też, że na kryzysie najbardziej 
ucierpiały firmy z sektora prawa 
korporacyjnego i finansowego. 
Ich obroty spadły średnio o 6 do 
8 proc. Z drugiej strony obroty 
firm specjalizujących się w pro-
cesach sądowych i arbitrażu 
w 2008 roku wzrosły o prawie 
12 proc.  Istotnym i zaskakują-
cym faktem ujawnionym w ra-
porcie jest to, że kryzys bardziej 
niż mężczyzn dotknął pracujące 
w firmach prawniczych kobiety 
.We Francji udział kobiet-part-
nerów w 2008 roku spadł z 24 
proc. do 15.5 proc. Obserwując 
wyniki badań konkurencji w Eu-
ropie, czekamy na prezentację 
WK Index. 

Włodzimierz Albin, prezes 
Wolters Kluwer Polska

Polska nadal atrakcyjna dla zagranicznych firm 

Kancelarie w Polsce nie chcą nowych graczy 
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storów (głównie z branży nieru-
chomości). Prawnicy z najwięk-
szej na Półwyspie Iberyjskim 
kancelarii słusznie uznali, że na-
leży podążać za rodzimymi 
klientami. 

W przypadku Garrigues do-
datkowym motywatorem wej-
ścia do Polski był dynamiczny 
rozwój sieci Taxand (pierwszego 
na świecie, niezależnego zrze-
szenia specjalizującego się w do-
radztwie finansowym oraz po-
datkowym), której kancelaria 
jest członkiem założycielem. Jak 
mówił Andrzej Puncewicz, part-
ner w Accreo Taxand - decyzja 
Garrigues o wejściu na polski 
rynek była kolejnym potwier-
dzeniem dynamicznie rosnące-
go zaangażowania hiszpańskich 
inwestorów w Polsce. Bliska 
współpraca pomiędzy Garrigues 
i Accreo Taxand pozwoliła na za-
pewnienie im kompleksowej ob-
sługi w zakresie prawa, podat-
ków oraz pozyskiwania pomocy 
publicznej (m.in. funduszy UE).

Z podobnych powodów, dwa 
lata temu, w Polsce pojawiła się 

największa marka prawnicza 
na świecie - DLA Piper.  Firma, 
która zatrudnia ponad 3700 
prawników, zdecydowała się 
na rozpoczęcie działalności 
w Polsce, kontynuując w ten 
sposób dynamiczny rozwój 
w regionie Europy Środkowo-
Wschodniej. Kancelaria odpo-
wiedziała na zapotrzebowanie 
dotychczasowych klientów, 
którzy planowali inwestycje 
w Polsce. Warto przypomnieć, 
że dr Krzysztof Wiater, partner 
zarządzający, zapewniał, że 
firma jest zdecydowana rozwi-
jać warszawskie biuro tak, by 
stało się wiodącą kancelarią 
w Polsce. Warszawa miała stać 
się centrum operacyjnym kan-
celarii w regionie. 

Polska jest bardzo dużym 
rynkiem. Analitycy prognozu-
ją regularny, coroczny wzrost 
polskiej gospodarki na pozio-
mie przewyższającym średni 
poziom w Unii Europejskiej. 
Warunki dla zagranicznych in-
westycji mamy dość przyjazne. 
Czynniki te przyciągają wielu 

obecnych klientów międzyna-
rodowych kancelarii do roz-
szerzenia działalności na nasz 
region.

Wszystkie duże spółki dorad-
cze (w tym kancelarie) prowa-
dzą regularne analizy rynków, 
na których działają lub tych, na 
których ekspansję planują. Po-
wszechnie wiadomo, że nasz 
kraj ma szczególny potencjał 
w takich sektorach jak: infra-
struktura, energetyka (klasycz-
na i odnawialna), obronność, 
nieruchomości, telekomunika-
cja i rynki kapitałowe. Co więcej, 
Polska ma szansę na zrównowa-
żony, dynamiczny wzrost gospo-
darczy jeszcze co najmniej przez 
kilka lat.   

Międzynarodowe sieciowe 
kancelarie obserwując stale ro-
snące zainteresowanie Polską 
wśród swoich globalnych klien-
tów skłonne są do otwarcia biur 
w naszym kraju. Coraz częściej 
ich strategia zakłada świadcze-
nie usług doradczych w sieci 
własnych oddziałów, a nie za po-
mocą strategicznych aliansów. 

Rankingi, takie jak chociażby 
ostatni - Dziennika Gazety Praw-
nej, w którym nowe międzyna-
rodowe kancelarie pną się 
w górę, pokazują, że strategicz-
ne decyzje okazały się słuszne. 
Wspomniana wcześniej kancela-
ria DLA Piper powiększała swój 
zespół kolejno o dział podatko-
wy i nieruchomości. Zakładam, 
że jest to związane głównie z na-
pływem nowych klientów. 

Odpowiedź na pytanie, czy 
jest jeszcze miejsce na polskim 
rynku dla kolejnych międzyna-
rodowych kancelarii, uzyskamy 
już za klika miesięcy. Wówczas 
bowiem nie tylko Polska, ale 
również inne rynki zaczną wy-
chodzić na prostą. Wystarczy 
popatrzeć na rankingi najwięk-
szych firm prawniczych w Ame-
ryce lub Wielkiej Brytanii, aby 
odnaleźć tam przynajmniej klika 
bardzo silnych brandów, u nas 
jeszcze nie obecnych.

Tomasz Drzał 
Wspólnik w agencji PR 
usług profesjonalnych 

Warsaw Consultants  
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Janusz Fiszer 
Niewątpliwie spwolnienie go-

spodarcze nie ominęło rynku 
usług doradztwa prawnego. Jest 
wyraźnie mniej transakcji, szcze-
gólnie typu fuzje i przejęcia. Jest 
także wyraźnie mniej transakcji 
na rynku kapitałowym. Najbar-
dziej widoczne jest pogorszenie 
sytuacji na rynku nieruchomości, 
szczególnie dotkliwe w pierwszej 
połowie roku. Z kolei zaostrzenie 
kryteriów udzielania kredytów 
przez banki zmniejszyło zapo-
trzebowanie na usługi doradcze 
w sektorze bankowym. 

Robert Jędrzejczyk 
Usługi prawne stanowią nie-

kiedy znaczące koszty dla przed-
siębiorców. W sytuacji zahamo-
wania dużej liczby inwestycji 
nieunikniony był zatem wpływ 
kryzysu na nasz rynek. Szczegól-
nie ucierpiały usługi w zakresie 
obrotu nieruchomości, jak rów-
nież w zakresie nabywania 
przedsiębiorstw.

Andrew Kozłowski
Nie doszło do tak gwałtowne-

go załamania koniunktury na 
usługi prawne jak to miało miej-
sce np. w Wielkiej Brytanii, ale 
niewątpliwie w niektórych dzie-
dzinach zanotowano dość zna-
czący spadek zapotrzebowania 
na doradztwo prawne. Głównie 
dotyczyło to M&A, rynków kapi-
tałowych oraz obsługi rynku nie-
ruchomości.

Pozytywna strona kryzysu 

Andrew Kozłowski
Jednocześnie wzrosło zna-

cząco zapotrzebowanie na usłu-

gi w zakresie restrukturyzacji fi-
nansowych, projektów infra-
strukturalnych i przemysło-
wych, a także sporów sądowych. 
W konsekwencji wiele kancelarii 
w Warszawie było zmuszonych 
dostosować się do potrzeb klien-
tów poprzez redukcję lub zmia-
nę struktury zatrudnienia.

Marcin Gmaj
W czasach kryzysu uczestnicy 

rynku potrzebują wsparcia w in-
nych niż za dobrych czasów 
dziedzinach. Stąd też skuteczne 
funkcjonowanie kancelarii wy-
magało sprawnego działania ta-
kich praktyk jak restrukturyza-
cje finansowe, sądowe i pozasą-
dowe rozwiązywanie sporów, 
prawo pracy czy też postępowa-
nie upadłościowe i naprawcze. 

Paweł Sowisło
Destabilizacja w dziedzinie go-

spodarki spowodowała zarówno 
wzrost zapotrzebowania na usłu-
gi prawnicze jak i zmiany w ich 
strukturze. Zaobserwować 
można było w ostatnim czasie 
większe zainteresowanie klien-
tów audytami prawnymi, restruk-
turyzacją i  przejęciami kapitało-
wymi. Wzrosła również liczba po-
stępowań upadłościowych i  ukła-
dowych. Skutkiem dekoniunktu-
ry gospodarczej było ponadto 
spotęgowanie zleceń dotyczących 
sporów zbiorowych i zwolnień 
grupowych, a także innych za-
gadnień z zakresu prawa pracy.

Wojna cenowa 

Janusz Fiszer 
Odrębnym zjawiskiem jest 

ostra walka cenowa, niekiedy 

nawet granicząca z dumpin-
giem. W przetargach na usługi 
prawne oferowane są często 
ceny zupełnie oderwane od ra-
chunku kosztów, wyraźnie 
grubo zaniżone i obliczone na 
pozyskanie danego zlecenia za 
wszelką, nawet minimalną, 
cenę. To zdecydowanie psuje 
rynek i powoduje sztuczne zani-
żenie cen. 

Robert Jędrzejczyk
Z wojny cenowej pomiędzy 

kancelariami, klienci mogą być 
zadowoleni. Z pewnością jest 
to jeden z ubocznych skutków 
kryzysu.

Optymistyczne sygnały 

Andrew Kozłowski
Pierwszą reakcją rynku na 

kryzys było zamrożenie lub od-
wlekanie w czasie bardzo wielu 
decyzji, a jednocześnie wyczeki-
wanie oraz obserwowanie prze-
biegu wydarzeń na arenie mię-
dzynarodowej i skutków kryzy-

su w Polsce. Jednakże zaraz po 
wakacjach zaczęły się rysować 
pierwsze oznaki poprawy ko-
niunktury i wznawiania projek-
tów. Od tego czasu z rynku pły-
nie znacznie więcej pozytyw-
nych informacji niż to miało 
miejsce do tej pory.

Janusz Fiszer 
Po okresie początkowej pani-

ki sytuacja ustabilizowała się. 
Nie ma oznak silnego pogarsza-
nia się sytuacji gospodarczej, 
a fakt, że Polska - jako jedyny 
kraj Unii Europejskiej - odnoto-
wała pozytywny wzrost  gospo-
darczy - podziałał jak przysło-
wiowa oliwa wylana na wzbu-
rzone wody. Ogólne nastawienie 
jest więc umiarkowanie optymi-
styczne, świadczą też o tym dość 
dobre - jak na tę sytuację - wyni-
ki statystyczne gospodarki.      

Robert Jędrzejczyk
Mając na uwadze zwiększają-

cy się od paru tygodni popyt na 
nasze usługi, można dostrzec 
oznaki ustępującego kryzysu go-

Spowolnienie gospodarcze nie obniżyło     prawnikom wynagrodzeń 
Kryzys nie ominął rynku usług prawnych. Jednym z jego efektów jest redukcja 

zatrudnienia w kancelariach i wstrzymanie rekrutacji młodych prawników.  

Jednak prawnicy dostrzegają już pierwsze oznaki ustępującego spowolnienia 

gospodarczego.

Robert Jędrzejczyk, radca 
prawny, partner w kancelarii 
Gide Loyrette Nouel

Janusz Fiszer,  
Partner w Kancelarii Prawnej  
White&Case i docent UW
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Spowolnienie gospodarcze nie obniżyło     prawnikom wynagrodzeń 
spodarczego. Na pewno zapano-
wał ostrożny optymizm co do 
przyszłości, ciągle jednak nie-
pewnej. Dla prawników okres 
kryzysu jest zazwyczaj krótszy 
niż dla innych przedsiębiorców, 
gdyż mimo spowolnienia kryzy-
sowego należało zakończyć 
transakcje „w toku”, co czasami 
trwało kilka miesięcy. Na wy-
chodzeniu z kryzysu też może-
my szybko skorzystać, gdyż 
oznaki ożywienia motywują do 
niezwłocznego podejmowania 
nowych operacji. 

Paweł Sowisło
O ożywieniu w gospodarce  

będzie można mówić dopiero 
wtedy, gdy znacząco wzrosną 
inwestycje, nastąpi terminowe 
spłacanie należności w obrocie 
gospodarczym, a  także zakty-
wizuje się rynek pracy, co nie-
wątpliwie będzie najbardziej 
spektakularnym schyłkiem kry-
zysu gospodarczego. Przed wie-
loma firmami jeszcze duże wy-
zwania na tych polach działal-
ności, tym samym branża praw-
nicza nie może narzekać na 
brak zajęcia. 

Redukcja zatrudnienia  

Tadeusz Komosa
W reakcji na kryzys kancela-

ria nie może w krótkim czasie 

zgodzić się istotną obniżkę sta-
wek. Raczej zwolni cześć perso-
nelu i takie dopasowywanie się 
do „ciężkich czasów” obserwo-
waliśmy.  Oznacza to także 
wstrzymanie rekrutacji młodych 
prawników. Skutki tego zjawi-
ska mogą być bardziej długo-
trwałe niż sam kryzys. Chociaż 
łatwo zrozumieć motywy takie-
go postępowania, jeżeli zjawisko 
utrzyma się dłużej, kancelariom 
grozi „luka pokoleniowa”, zjawi-
sko negatywne tak dla kancela-
rii, jak i klientów tych kancelarii. 

Janusz Fiszer 
Większość kancelarii już pod 

koniec 2008 r. lub na poczatku 
2009 r. wstrzymała przyjmowa-
nie nowych prawników. Niektó-
re kancelarie przeprowadziły 
także akcje redukcji personelu 
lub redukcji wynagrodzeń 
w związku z wyraźnym zmniej-
szeniem się volumenu zleceń 
i brakiem perspektyw na szybką 
poprawę sytuacji. W ostatnim 
okresie rozważa się przyjmowa-
nie małej liczby nowych prawni-
ków, szczególnie jednak naj-
młodszych stażem, a więc gene-
rujących najmniejsze koszty. 
Jest to potrzebne w kancela-
riach z punktu widzenia utrzy-
mania właściwej struktury za-
trudnienia. Najbardziej poszuki-
wani są obecnie prawnicy z pew-
nym praktycznym doświadcze-

niem w prawie bankowym, upa-
dłościowym, prawie pracy, za-
mówien publicznych i funduszy 
europejskich.

Ceny bez zmian 

Andrew Kozłowski
Kryzys gospodarczy pocią-

gnął za sobą zmiany w podejściu 
klientów, którzy oczekują więk-
szej kreatywności w sposobie re-
alizacji i zakresie proponowania 
warunków finansowych. Jednak 
opłaty za usługi wąsko wyspe-
cjalizowane, tam gdzie potrzeb-
ny jest znaczny stopień wiedzy 
eksperckiej, utrzymują się na 
niezmiennym poziomie. W przy-
padku usług o charakterze regu-
lacyjnym zauważyć można, iż 
klienci doceniają rabaty wolu-
menowe, istotne w przypadku 
większej realizacji projektów. 
Standardem w przypadku pro-
jektów transakcyjnych stają się 
wynagrodzenia ryczałtowe (lub 
określanie górnych pułapów), 
łączone z dodatkowym wyna-
grodzeniem w przypadku sukce-
su transakcji lub specjalnych zni-
żek w przypadku niepowodze-
nia.

Tadeusz Komosa
Prawnicy zmuszeni byli do 

większej elastyczności jeżeli 
chodzi o zakres spraw, którymi 

zajmuje się dana kancelaria. 
Większa elastyczność charakte-
ryzuje też stawki i sposoby rozli-
czeń za wykonaną pracę. Nie 
oznacza to jednak, że zaobser-
wowano istotną obniżkę wyna-
grodzeń.  To raczej klienci prze-
suwają się w stronę kancelarii 
tańszych.

Janusz Fiszer 
Nie oczekiwałbym jednak 

żadnej istotnej generalnej obniż-
ki stawek, lecz niewątpliwie naj-
lepsi klienci, dajacy duży wolu-
men zleceń, będą mogli liczyć na 
stosowne upusty i ryczałty.

Marcin Gmaj 
Analizując sytuację na rynku, 

można dość łatwo zaobserwo-
wać, że kryzys spowodował zde-
cydowane zaostrzenie konku-
rencji i gry cenowej. Niemniej 
jednak, przy wyborze kancelarii 
jak zawsze istotną rolę odgrywa 
zaufanie, jakość, stosunek do 
klienta, zakres świadczonych 
usług czy możliwość szybkiej re-
akcji. Przecież to, czego oczeku-
ją od nas klienci to nie jest ładnie 
opakowany produkt czy świet-
nie napisana opinia, tylko po-
czucie bezpieczeństwa i psy-
chicznego komfortu.

Przygotowały  
Małgorzata Kryszkiewicz 

i Daria Stojak 

Andrew Kozłowski, Partner 
Zarządzający, CMS Cameron 
McKenna

Marcin Gmaj, Partner 
Zarządzający,  
Baker & McKenzie

Paweł Sowisło, adwokat 
z kancelarii Adwokatów 
i Radców Prawnych 
P.J.Sowisło & Topolewski

Tadeusz Komosa, wspólnik 
zarządzający w kancelarii 
FKA Furtek Komosa 
Aleksandrowicz
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