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Szanowni Państwo,

Przygotowaliśmy dla Państwa, po dłuższej przerwie, kolejny numer biuletynu 
Stowarzyszenia Prawników JURIS LINK. Zapraszam do jego lektury licząc, że 
zainteresują Państwa zagadnienia sygnalizowane w treści artykułów.
Jako prawnicy chcemy uczulić Państwa także na następujące sprawy:
Biuletyn oddawany jest do druku w chwili, gdy skutkiem uregulowań nowej 
ustawy o Sądzie Najwyższym sędziowie tego Sądu, którzy ukończyli 65 rok 
życia mają przejść w stan spoczynku i ta regulacja ma obejmować także peł-
niącą funkcję Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Panią prof. Małgorzatę 
Gersdorf, pomimo że jej kadencja – zgodnie z Konstytucją RP – upływa dopiero 
w kwietniu 2020 r.
Nowa ustawa o Sądzie Najwyższym jest jednym z tych aktów prawnych, które 
doprowadzają w rzeczywistości do modyfikacji norm konstytucyjnych, bez zmia-
ny postanowień Konstytucji RP dokonanej w formie wymaganej przez prawo.
Poprzednio widoczne to było podczas zmian kadrowych dokonywanych w Try-
bunale Konstytucyjnym i następnie w sądownictwie powszechnym. Wszystkie te 
działania podejmowane przez parlament i rząd a wiec władze: ustawodawczą 
i wykonawczą doprowadzają do politycznego uzależnienia sądów i zachwiania 
tym samym równowagi, wymaganej wg zasady trójpodziału władz, pomiędzy 
władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.
Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca w państwie prawa, gdyż gwarancją 
praworządności są właśnie wolne i niezależne sądy.
Zwracam uwagę na powyższe sprawy, które, chociaż nie dotykają każdego z nas 
bezpośrednio bo dzieją się obok nas czy ponad nami, będą miały – i to w nie-
długim czasie – wpływ na nasze podstawowe prawa, gdy kontrola legalności 
norm ich dotyczących będzie ułomna. Proszę zwracajcie Państwo uwagę na takie 
zmiany i podejmujcie, aktywnie, dopuszczalne prawem działania w ochronie 
praw obywatelskich wszędzie tam, gdzie zauważycie ich zagrożenie.

Stanisław Cabała
Adwokat 
Prezes Stowarzyszenia Prawników Iuris Link
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Albert Speer, hitlerowski zbrodniarz wojenny skazany na 15 lat 
więzienia, w swoich wspomnieniach zawarł interesującą uwagę. 
Stwierdził, że Rosja sowiecka i Niemcy hitlerowskie były pierwszymi 
w historii państwami, w których przy pomocy kłamliwej propagan-
dy zmanipulowano całe narody.

Od wielu lat, wtorek jest dla mnie najważniejszym dniem w ty-
godniu, bowiem gram wówczas w siatkówkę z kolegami, prawie bez 
wyjątku młodszymi ode mnie o pokolenie. Kiedy ostatnio prze-
bieraliśmy się w szatni przed meczem, jeden z grających w mojej 
drużynie młody sportowiec, bardzo grzeczny, po studiach, w wieku 
ok. 35 lat, wypowiedział się na temat islamskich imigrantów. Stwier-
dził, że nie wolno ich wpuszczać do Polski, bo to oznacza zamachy 
terrorystyczne, a ponadto możliwość epidemii nieznanych chorób.

 – Kolego – zapytałem – czy wiesz o tym, że zamachy terrory-
styczne zdarzały się w Europie od zawsze? Były nimi zabójstwo 
arcyksięcia Ferdynanda, czy w Polsce prezydenta Gabriela Naru-
towicza. Wielokrotne zamachy terrorystyczne i porwania organi-
zowały Czerwone Brygady. Pamiętasz pewnie atak na sportowców 
olimpijskich w Monachium czy wielokrotne porwania samolotów. 
Takim zamachem był też okupiony wieloma ofiarami atak Breivika 
w Norwegii.

 – Wiem o tym – odpowiedział rozmówca.
Pytałem dalej – Czy mógłbyś powiedzieć ile osób straciło życie 

w zamachach terrorystycznych w Europie w ostatnich 5 latach?,
 – Nie wiem dokładnie, ale myślę, że ok. 500 osób.
 – A czy wiesz kolego, że w Polsce każdego roku dochodzi do 

kilkuset zabójstw. W wypadkach samochodowych, często zawi-

nionych prze pijanych kierowców, ginie rocznie w Polsce ok. 2.000 
osób. Zabójcami i ofiarami są z reguły katolicy. Te dane pokazują, 
że w naszym kraju ginie rocznie kilkakrotnie więcej ofiar niż w za-
machach terrorystycznych w Europie na przestrzeni kilku lat.

 – Może i tak jest – odpowiedział młody kolega – ale ja i tak zdania 
na temat islamistów nie zmienię.

Rozmowę przerwało wezwanie nas na salę. W czasie meczu nie 
mogłem pozbyć się kłębiących się w głowie myśli. Jak to możliwe, że 
młodzi wykształceni ludzie mający dostęp do różnych źródeł infor-
macji nie są w stanie dokonywać samodzielnej krytycznej oceny tych 
informacji, ale poddają się prymitywnej propagandzie, bazującej na 
negatywnych emocjach.

Jak to się stało, że wielu Polaków w katolickim kraju nie pamięta 
o fundamentalnych wartościach chrześcijańskich, o miłości bliź-
niego, empatii i obowiązku udzielania pomocy potrzebującym?

Nie znalazłem na to pytanie odpowiedzi, a drużyna w której gra-
łem przegrała.

Jerzy Szczepaniak
adwokat

Kancelarie Adwokackie Jerzy Szczepaniak

W dniu 30 kwietnia 2018 r.. wchodzi w życie ustawa z dnia 6 marca 
2018 r. Prawo przedsiębiorców ( Dz. U. poz. 646). Ten akt prawny 
zastępuje znaczną część obowiązującej obecnie ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej i wchodzi w skład tzw. pakietu „Konsty-
tucji Biznesu”.

Ustawę rozpoczyna preambuła odwołująca się m.in. do konstytu-
cyjnej zasady wolności działalności gospodarczej, zasady równości, 
niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, a także wskazująca 
potrzebę ciągłego rozwoju działalności gospodarczej i ochrony 
konkurencji.

Sama preambuła poza nadaniem ustawie swego rodzaju „ducha”, 
nie wnosi nic, ze względu na jej niewiążący charakter. Można jednak 
stwierdzić, że w akcie prawnym dojdzie do jej rozwinięcia przez 
wskazanie konkretnych zasad, którymi kieruje się prawodawca, 
zgodnie z którymi mają też funkcjonować instytucje i organy. Jest 
to pierwsza różnica w porównaniu do obowiązującego aktu praw-
nego, który nie posiada ani preambuły, ani wyrażonych wprost 
reguł przewodnich. W Prawie przedsiębiorcy m.in. znajdziemy za-
sadę stanowiącą, że co nie jest prawem zabronione, jest dozwolo-
ne, a także zasadę domniemania uczciwości przedsiębiorcy. Warto 
zwrócić uwagę na to, że mimo sformułowania reguły rozstrzygania 
wątpliwości faktycznych oraz interpretacji przepisów na korzyść 
przedsiębiorcy (art.10 ust.2 i art.11), zasady te nie mają charakteru 

bezwzględnego. Organy mają możliwość odstąpienia od nich między 
innymi ze względu na ważny interes publiczny (art.10 ust.3 i art.11 
ust.2). Zasady te nie chronią więc przedsiębiorcy w każdej sytuacji.

W proponowanym projekcie, w art.3 ustawodawca przedstawia 
nową, szerszą niż w obowiązującej obecnie ustawie definicję dzia-
łalności gospodarczej. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności 
gospodarczej, działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność 
wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, 
rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność 
zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. W Prawie 
przedsiębiorców zrezygnowano z przesłanki „zorganizowania” oraz 
z enumeratywnego wyliczenia rodzajów działalności, decydując 
się na jej szerokie określenie „działalnością gospodarczą jest zor-
ganizowana działalność zarobkowa, wykonywana samodzielnie 
i w sposób ciągły”.

Drobna działalność bez rejestracji
Ciekawą zmianę wprowadza art.5 ustawy, wyłączając z działal-

ności gospodarczej taką działalność, którą wykonuje osoba fizyczna 
niebędąca wpisana do CEIDG i której przychód z tej działalności nie 
przekracza miesięcznie 50% minimalnego wynagrodzenia. Osoba 
taka, spełniając obie przesłanki (brak wpisu do CEIDG i określo-
na granica zarobku) zwolniona będzie z comiesięcznych składek 

Terroryści islamscy a siatkówka rekreacyjna
Jerzy Szczepaniak

Nowa ustawa Prawo przedsiębiorców
Marcin Wika
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ZUS. Jest to zdecydowanie korzystne dla osób, które np. zajmują 
się dorywczo handlem czy sporadycznie udzielają korepetycji. Niski 
przychód z działalności nie będzie jednak przeszkodą w dokonaniu 
wpisu w ewidencji. Osoba taka może tego dokonać, jednak utraci 
wtedy możliwość uniknięcia opłacania składek ZUS.

Ulga na start
Kolejną ważną zmianą jest przewidziana w art.18 ulga na start 

dla początkujących przedsiębiorców, którzy przez 6 pierwszych 
miesięcy działalności gospodarczej zwolnieni będą z uiszczania 
składek na ubezpieczenie społeczne. Dotyczy to także przedsię-
biorców, którzy wznowią działalność gospodarczą po co najmniej 
60 miesiącach (art.24 Prawa przedsiębiorców wprowadza możli-
wość zawieszenia działalności gospodarczej na czas nieoznaczony). 
Trzeba zauważyć, że ustawodawca zwalnia przedsiębiorców tylko 
ze składek na ubezpieczenie społeczne, milcząc o innych obowiąz-
kowych świadczeniach. Nie jest wiadome, czy jest to świadome 
działanie prawodawcy, czy niedopatrzenie, jednak przy braku zmian 
w projekcie przedsiębiorcy będą wciąż zobowiązani do opłacania 
składek zdrowotnych. Jeśli nie zostanie dokonana korekta danego 
przepisu, ulga na start nie przyniesie tak pozytywnych skutków, 
jakich można byłoby się spodziewać.

Kontrola przedsiębiorcy
Warto zwrócić uwagę na teoretyczne zmiany dotyczące doko-

nywania kontroli przedsiębiorców. Według art.47 ust.1. Prawa 
przedsiębiorców kontrolę będzie można przeprowadzić po uprzed-
nim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa 
w ramach wykonywanej działalności gospodarczej. Na pierwszy 
rzut oka stanowi to ochronę przedsiębiorcy, jednak ustęp 2 tego 
samego artykułu wprowadza liczne odstępstwa od zasady, pozwa-
lając organom na działania kontrolne bez przeprowadzania analizy 
m.in. w przypadku, gdy organ poweźmie uzasadnione podejrzenie 
zagrożenia życia lub zdrowia, popełnienia przestępstwa lub wykro-
czenia (także skarbowego), innego naruszenia prawnego zakazu lub 
niedopełnienia obowiązku w związku z wykonywaną działalnością. 
Ponadto projekt milczy na temat tego, w jaki sposób możliwość 
kontroli uzależniona jest od wyniku analizy. Z przepisów Prawa 
przedsiębiorców nie wynika, czy negatywny rezultat analizy stano-
wi przeszkodę dla przeprowadzenia kontroli, co prawdopodobnie 
będzie przez organ kontroli wykorzystywane.

Prawo przedsiębiorców utrzymuje obowiązującą zasadę, która 
stanowi, że kontrola może być dokonana dopiero po upływie 7 dni 
od doręczenia przedsiębiorcy zawiadomienia (chyba, że przedsię-
biorca wyrazi zgodę na wcześniejszą kontrolę), jednak art.48 ust.5 
wprowadza wyjątek. Czynności kontrolne związane z pobieraniem 

próbek i dokonywaniem oględzin, w tym pojazdów, lub dokonywa-
niem pomiarów, będą mogły być przeprowadzone przed upływem 
terminu 7 dni, bez względu na zgodę przedsiębiorcy. Czynności 
muszą być jednak dokonane w ciągu 24 godzin, a oględziny nie 
mogą dotyczyć treści dokumentów.

Ustawodawca nie rezygnuje z prowadzenia książek kontroli cho-
ciaż pierwotnie w projekcie ustawy był taki zamysł. Chociaż pozo-
stał nadal formalny obowiązek posiadania takiego dokumentu co 
generuje obciążenie to jednak z drugiej strony, organ kontroli jest 
zobligowany do respektowania dokonanych w książce wpisów ze 
względu na ustawowe ograniczenia dot. maksymalnej ilości dni 
przeprowadzania kontroli oraz zakaz przeprowadzania kontroli 
przez różne organy w jednym czasie.

Likwidacja numeru REGON
Nowa ustawa przyniesie także zmiany w oznaczaniu przedsię-

biorców w kontaktach z urzędami. Zlikwidowany zostanie numer 
REGON (art. 20 ustawy), a podstawowym numerem indywiduali-
zującym przedsiębiorcę będzie NIP.

Załatwianie spraw telefonicznie i drogą elektroniczną
Istotne zmiany przewidziane są co do formy załatwienia sprawy. 

Za zgodą przedsiębiorcy, niektóre sprawy urzędowe będzie można 
załatwiać nie tylko w formie tradycyjnej korespondencji papierowej, 
ale także przez telefon, e-mail, bądź za pomocą innych dostępnych 
środków komunikacji.

Powołanie Rzecznika Przedsiębiorców
Interesujące jest także to, że wraz z wejściem w życie ustawy Pra-

wo przedsiębiorców wchodzi w życie ustawa o Rzeczniku Małych 
i Średnich Przedsiębiorców ( ustawa z dnia 6 marca 2018 r. DZ.U. 
poz. 648). Rzecznik pełni ma pełnić rolę organu interwencyjnego 
w sytuacjach, w których mogłoby dość do naruszenia praw przed-
siębiorców zarówno na etapie wykonywania prawa jak i na etapie 
uchwalania prawa, wpływającego na pozycję mikro, małych i śred-
nich przedsiębiorców.

Marcin Wika
radca prawny

Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy 
Prawni, Poznań

Dnia 1 czerwca 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 7 kwiet-
nia 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia do-
chodzenia wierzytelności (Dz.U. 2017 poz. 933), zwana „pakietem 
wierzycielskim”. Ta kompleksowa nowelizacja autorstwa Ministra 
Rozwoju dotyczy wielu ustaw, w tym także ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych. W zakresie, której wprowadza 
ona nowy art. 54a w następującym brzmieniu:
• 1. „Jednostka sektora finansów publicznych może zawrzeć ugodę 

w sprawie spornej należności cywilnoprawnej w przypadku doko-
nania oceny, że skutki ugody są dla tej jednostki lub odpowiednio 

Skarbu Państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego 
korzystniejsze niż prawdopodobny wynik postępowania sądowe-
go albo arbitrażowego.

• 2. Ocena skutków ugody nastąpi, w formie pisemnej, z uwzględ-
nieniem okoliczności sprawy, w szczególności zasadności spor-
nych żądań, możliwości ich zaspokojenia i przewidywanego czasu 
trwania oraz kosztów postępowania sądowego albo arbitrażo-
wego.”
Należy zwrócić uwagę na fakt, że ust. 1 nakazuje dokonać oceny 

korzystności zawarcia przez podmiot publiczny ugody nie tylko 

Ugoda z podmiotem sektora finansów publicznych
Marcin Wika
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poprzez pryzmat finansowy, ale jako kryterium wskazane są sze-
roko rozumiane skutki zawarcia ugody dla danego podmiotu albo 
dla budżetu. Potwierdza to ust. 2, w myśl którego podmiot przy 
dokonywaniu oceny uwzględni okoliczności sprawy, które stano-
wią katalog otwarty, a jako przykład wskazuje się przewidywany 
przebieg i wynik ewentualnego procesu. O tym, że jest to katalog 
otwarty świadczy użyty zwrot „w szczególności”.

Powyższe upoważnienie jednostek sektora finansów publicz-
nych do zawierania ugód w przypadku zaistnienia określonych 
warunków jest zmianą niebagatelną, gdyż dotychczas polubowne 
rozwiązywanie sporów cywilnoprawnych pomiędzy podmiotami 
z sektora prywatnego i publicznego, zwłaszcza poprzez zawarcie 
ugody, należało do rzadkości.

Powodem owego stanu rzeczy był przede wszystkim brak wyraź-
nej podstawy prawnej, umożliwiającej jednostkom sektora finan-
sów publicznych zawieranie takich ugód. Co więcej, z perspektywy 
urzędników, było to posunięcie ryzykowne z uwagi na art. 5 ustawy 
z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dys-
cypliny finansów publicznych. Przepis ten w ust. 1 stanowi bowiem, 
że naruszeniem jest przykładowo niepobranie lub niedochodzenie 
należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego 
lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo pobranie 
lub dochodzenie tej należności, ale w niższej wysokości bądź też 
rozłożenie jej na raty. Takie działanie, jeżeli zostałoby uznane za 
przekroczenia uprawnień lub naruszenie zasad dysponowania środ-
kami publicznymi, zagrożone jest poniesieniem odpowiedzialności 
w ramach dyscypliny finansów publicznych, a w niektórych przy-
padkach nawet odpowiedzialności karnej. Nie było więc miejsca na 
ustępstwa, które są przecież niezbędne, gdy strony dążą do porozu-
mienia i w konsekwencji do zawarcia ugody. Aby rozwiązać problem 
i rozwiać wszelkie wątpliwości, omawiana nowelizacja dodała zatem 
do art. 5 nowy ust. 4 w następującym brzmieniu:

Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o któ-
rym mowa w ust. 1, wykonanie ugody w sprawie spornej należności 
cywilnoprawnej zawartej zgodnie z przepisami prawa.

Ponadto, nowe brzmienie otrzymały także art. 11, który w doda-
nym ust. 2 mówi, że:

Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych dokona-
nie wydatku ze środków publicznych na podstawie ugody w sprawie 
spornej należności cywilnoprawnej zawartej zgodnie z przepisami 
prawa.oraz art. 15, który otrzymał brzmienie:
• 1. „Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zacią-

gnięcie lub zmiana zobowiązania bez upoważnienia określonego 
ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym 
albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z narusze-
niem przepisów dotyczących zaciągania lub zmiany zobowiązań 
przez jednostkę sektora finansów publicznych.

• 2. Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych zacią-
gnięcie lub zmiana zobowiązania na podstawie ugody w sprawie 
spornej należności cywilnoprawnej zawartej zgodnie z przepisami 
prawa.”
Eksperci oceniają tę zmianę pozytywnie, jako wymierzoną w źró-

dło problemów występujących w dialogu między sektorem publicz-
nym i prywatnym (przy czym, jak wskazano powyżej, ich źródłem 
był zazwyczaj ten drugi) oraz otwierającą drogę do bardziej elastycz-
nego i racjonalnego sposobu rozwiązywania sporów. Ustawodawca 
ma bowiem nadzieję, dzięki wprowadzonym zmianom, ukrócić 
dotychczasową praktykę bezwzględnego egzekwowania wszelkich 
należności w całości, nawet gdy są one wątpliwe lub wygórowane, 
ponieważ często kończyło się to pogorszeniem sytuacji obu stron 
sporu. Jednostki sektora finansów publicznych przegrywały wszczy-
nane przez siebie procesy, co wiązało się z koniecznością ponoszenia 
kosztów sądowych, zasądzonych odsetek, itp. Przedsiębiorca nato-
miast musiał podchodzić do współpracy z podmiotami publicznymi 
z dużą dozą ostrożności, gdyż w przypadku ewentualnego konfliktu 
nie mógł on zazwyczaj liczyć na pozasądowe rozwiązanie sporu 
i również narażony był na koszty i wszelkie niedogodności procesu.

Należy jednak z całą mocą podkreślić, że unormowanie przez 
ustawodawcę możliwości zawarcia ugody nie sprawia, że urzędnicy 
będą całkowicie wolni od odpowiedzialności prawnej. W przypadku 
zawarcia ugody niezgodnie z przepisami prawa wciąż poniosą ją 
w tym samym wymiarze. Oznacza to, że wszelkie dyspozycje do-
konane na podstawie ugody zawartej pomimo niezaistnienia prze-
słanek ustawowych mogą stanowić naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych. Co więcej, przypadki poważnej niegospodarności oraz 
umyślnego wyprowadzania środków publicznych będą się wiązały 
z poniesieniem przez nich odpowiedzialności karnej. Najistotniejsze 
znaczenie przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym zawarciu 
ugody będzie miało zatem dokonanie prawidłowej oceny jej skut-
ków. Postuluje się, aby ocena taka była dokonywana każdorazowo 
w oparciu o opinię prawną prawnika wykwalifikowanego w dzie-
dzinie prawa cywilnego materialnego i procesowego.

Na koniec należy zaznaczyć, że możliwość zawarcia ugody będzie 
ograniczona w przypadku sporów wynikających z umów o zamówie-
nie publiczne. Dodane nowelizacją przepisy nie wyłączają bowiem 
zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo 
zamówień publicznych, dotyczących warunków dopuszczalności 
zmiany umowy zawartej w reżimie zamówienia publicznego. Jeśli 
więc ewentualna ugoda zawarta w danej sprawie będzie prowadziła 
do zmiany umowy o zamówienie publiczne, równocześnie będą mu-
siały zostać spełnione warunki ustawowe pozwalające na dokonanie 
tejże modyfikacji, w przeciwnym wypadku zawarcie ugody będzie 
niedopuszczalne. Jako przykład wskazuje się, że modyfikacja taka 
jest możliwa, gdy zmiana nie ma charakteru istotnego, tj. gdy jej war-
tość nie przekracza określonych ustawowo progów kwotowych oraz 
gdy możliwość jej wprowadzenia została przewidziana w ogłoszeniu 
o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Marcin Wika
radca prawny

Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy 
Prawni, Poznań
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Pojęcie,,obowiązku” zostało zdefiniowane w Powszechnym Słow-
niku Języka Polskiego jako,,konieczność zrobienia czegoś wynika-
jąca z nakazu moralnego lub prawnego”, z kolei desygnatami ww. 
słowa wskazuje się terminy takie jak,,ciężar”,,,powinność” czy,,zobo-
wiązanie”. Uwzględniając aktualne stanowisko Sądu Najwyższego, 
powszechnie akceptowaną w orzecznictwie jak i piśmiennictwie, jest 
zasada pierwszeństwa wykładni językowej przy analizowaniu treści 
aktów prawnych, co w teorii i towarzyszącej jej praktyce prowadzi do 
wniosku, iż punktem wyjścia dla interpretacji przepisów prawnych 
powinno być odtworzenie ich literalnego brzmienia.

Instytucja obowiązku meldunkowego funkcjonuje w polskim 
systemie prawnym od ponad osiemdziesięciu lat. Wydawałoby się 
przyjąć ten fakt za argument wystarczający, dla poświadczenia efek-
tywności w systemie działania organów administracji publicznej 
na linii obywatel – urzędnik. A co więcej, potwierdzenia aspektu 
bezproblemowości w toku wykładni prawa, dotyczącej regulacji 
w zakresie materialnoprawnym przepisów. Jednak, czy aby na pewno 
ustawowo określony stan prawny jest stanem faktycznym w przy-
padku obecnych unormowań obowiązku meldunkowego?

Art. 24 ust. 1, Ustawy z dn. 24 września 2010 r. o ewidencji ludno-
ści (Dz.U. z 2015 r., poz. 388) stanowi, co następuje:,,Obywatel polski 
przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowią-
zany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie.”

W dalszej treści niniejszego artykułu wskazuje się, iż obowiązek 
ten wykonywany jest w dwójnasób. Po pierwsze, poprzez czynność 
zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego oraz 
kolejno w drodze wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub 
czasowego, bądź też zgłoszenia wyjazdu za granicę oraz powrotu 
z wyjazdu. W odniesieniu do ostatniej z wymienionych czynności, 
skutkiem zawiadomienia organu administracji publicznej (gmi-
na) o wyjeździe, jest wymeldowanie się z miejsca pobytu stałego 
i czasowego, o ile wyjazd z kraju kwalifikuje się jako trwała zmiana 
miejsca stałego pobytu, zgodnie z art. 36 ust. 2 niniejszej ustawy. Po-
wstaje więc pytanie, czy dla dopełnienia obowiązku meldunkowego 
konieczne jest dokonanie czynności wymeldowania z miejsca do-
tychczasowego pobytu stałego lub czasowego, dokonując meldunku 
w nowym miejscu swojego pobytu, czy też są to czynności rozłączne, 
czy w końcu w każdym z wymienionych przypadków owe,,zobowią-
zanie” po stronie osoby fizycznej ma jedynie charakter fakultatywny.

Analizując art. 24 Ustawy z dn. 24 września 2010 r. o ewidencji 
ludności (Dz.U. z 2015 r., poz 388), należy przyjąć go za wyczerpujący 
znamiona normy sankcjonowanej, z tym jednak zastrzeżeniem, iż 
w świetle obecnego stanu prawnego brak jest jakichkolwiek regu-
lacji, które pełniłyby w stosunku do art. 24 ust. 1 funkcję normy 
sankcjonującej. Potwierdzenie dla ustalonego stanu prawnego za-
wiera się w Ustawie z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie Ustawy o ewi-
dencji ludności, art. 80 39 w związku z art. 62, iż z dniem 1 stycznia 
2013 r. uchyla się art. 147 k.w. (Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, Nr 
106, poz.672 i Nr 152, poz 1017 i 1018). Tym samym wykroczenie 
przeciwko obowiązkowi ewidencji, polegające na niedopełnieniu 
obowiązku meldunkowego i wynikających z tego tytułu sankcji 
w postaci kary ograniczenia wolności, grzywny lub nagany, straciło 
charakter normy sprzężonej w stosunku do art. 24 ust. 1. W konse-
kwencji jego dotychczasowa obligatoryjność stała się fikcją prawną. 
W nawiązaniu do powyższego, sprzecznym dla uchylenia normy 
sankcjonującej jest zatwierdzone przez ustawodawcę na dzień 1 
stycznia 2016 r. zniesienie powszechnego obowiązku meldunkowego, 
które zostało,,lege artis” przesunięte na dzień 1 stycznia 2018 r., 
mimo iż wymagalność jego przestrzegania nie ma mocy prawnej, 
ponieważ nie ma sankcji za jego niedopełnienie.

W wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 27 maja 2007 r., 
(sygn. akt K20/01) stwierdzono, iż,,(…) Ewidencja ludności służy 

zbieraniu informacji w zakresie danych o miejscu zamieszkania 
i pobytu osób, a więc rejestracji stanu faktycznego, a nie prawnego.” 
Nie ma więc podstaw do utrzymywania fikcji obowiązku meldun-
kowego. Jego przeznaczenie ogranicza się wyłącznie do czynności 
materialno-technicznych, a więc służących oprócz ewidencjono-
wania danych, prawidłowemu wykonywaniu przez organy władzy 
publicznej ich funkcji jak i ochronie interesów samych zainteresowa-
nych meldunkiem oraz ochronie praw osób trzecich tj. np. najemcy 
lokalu mieszkalnego.

Koniecznymi dla rejestracji danych w postaci adresu zameldowa-
nia jest każdorazowo uwzględnienie dwóch, występujących łącznie 
przesłanek materialnych: 1) uznanie danego adresu za stałe miejsce 
zamieszkania oraz 2) koncentracja w tym miejscu czynności życio-
wych. Na uwagę zasługuje w tym miejscu orzeczenie WSA w Opolu 
(sygn. akt II SA/OP 202/209), wskazujące jako znamienną cechę, 
iż:,,O ocenie charakteru pobytu decyduje zamiar nie tylko treści 
oświadczenia woli, ale okoliczność wskazująca na rzeczywistość tego 
zamiaru”. Ponadto w orzecznictwie niejednokrotnie podnoszono 
istotę faktu, iż adres zameldowania nie przesądza o miejscu zamiesz-
kania (wyrok SN z dnia 08.05.1970, I CR 208/69, OSNC 1971, nr 2, 
poz. 37), jego rola jest sprowadza się bowiem do pojęcia czysto admi-
nistracyjnego i tak też należy ją rozpatrywać. Stąd należy pamiętać, 
że niejednokrotnie zdarzają się przypadki, gdzie adres zameldowania 
jest różny od adresu zamieszkania. Z tego powodu kluczowe jest 
właściwe operowanie zakresem przedmiotowym tych pojęć. Miejsce 
zameldowania jest kategorią prawa administracyjnego i może być 
traktowana jedynie jako wskazówka, do której organy administracji 
publicznej powinny podchodzić się z należytą ostrożnością.

Powyższa konstatacja skłania do faktycznego domniemania, iż 
brak wyposażenia normy sankcjonowanej, w przypadku omawiane-
go zagadnienia, w normę sankcjonującą, rzutuje na nieefektywność 
pozostałych unormowań meldunkowych, stwarzając adresatowi 
swobodę podejmowania decyzji. Brak doprecyzowania przepisów 
i powstający w efekcie luz decyzyjny wywołuje wysokie prawdo-
podobieństwo nieprzestrzegania normy. W końcu nie ma kary bez 
ustawy, a omawiany,,obowiązek” w jego obecnym kształcie, staje 
się formalnie pozorowany. Przyzwolenie ustawodawcy na społecz-
ną ignorancję obowiązku meldunkowego wpływa na automatyzm 
i zamęt organów administracji publicznej. Powstaje więc pytanie, 
jeżeli nie obowiązek meldunkowy, co w zamian? Ośrodek Badań 
Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, jako najlep-
sze rozwiązanie podaje wprowadzenie rejestru obejmującego dane 
adresowe, który dowiódł swej skuteczności w resorcie finansów.

Modyfikacja obecnego mechanizmu gromadzenia danych o miej-
scu zameldowania, sprowadzałaby się do wykorzystania istniejących 
zasobów informacji poprzez ujednolicenie rejestrów organów cen-
tralnych, które dysponują największą bazą danych osobowych, przy 
jednoczesnym obostrzeniu, że adres wskazany w rejestrze będzie 
jednocześnie adresem doręczeń. Przyjęcie takiego rozwiązania, 
mając na uwadze trudności związane z doręczaniem przesyłek 
w szczególności sądowych i urzędowych, wydaje się być przysło-
wiowym,,złotym środkiem”.

Paulina Manios
asystent

Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy
Radcy Prawni

Między fikcją a prawdą,,obowiązku meldunkowego”
Paulina Manios
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Kiedy zatrudnienie osób w firmie staje się koniecznością, przedsię-
biorca staje przed dylematem – jaką formę zatrudnienia wybrać? 
Opcje są dwie. Albo będzie to umowa o pracę albo umowa cywilno 
– prawna – umowa zlecenia lub umowa o świadczenie usług. Przed 
podjęciem decyzji – warto wiedzieć jakie są skutki prawne zawarcia 
tych umów, w szczególności jakie prawa i obowiązki ich podpisanie 
nakłada na strony.

Umowa o pracę podlega przepisom Kodeksu pracy oraz innym 
ustawom i aktom wykonawczym, określającym prawa i obowiązki 
pracowników i pracodawców. Nawiązując stosunek pracy pracownik 
zobowiązuje się do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy – pod 
jego kierownictwem, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pra-
codawcę, a pracodawca – do zapłaty wynagrodzenia. Od roku 2018 
minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2100 zł brutto – przy 
pełnym wymiarze czasu pracy wynoszącym średnio 40 godzin ty-
godniowo. Przy przekroczeniu powyższego wymiaru, pracownikowi 
przysługuje wynagrodzenie wraz z dodatkiem za pracę w godzinach 
nadliczbowych. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagro-
dzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę. Z wynagrodzenia 
za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz 
zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają po-
trąceniu tylko sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych 
na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, sumy egzekwowane 
na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż 
świadczenia alimentacyjne, zaliczki pieniężne udzielone pracowni-
kowi, a także kary pieniężne przewidziane w Kodeksie pracy. Inne 
należności mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko 
za jego zgodą wyrażoną na piśmie.

W przypadku niezdolności pracownika do pracy spowodowanej 
chorobą trwającej łącznie do 33 dni w roku, pracownik jest upraw-
niony do wynagrodzenia chorobowego w wysokości 80% wyna-
grodzenia. Jeżeli niezdolność spowodowowana jest wypadkiem do 
lub z pracy lub przypada w trakcie ciąży – pracownik zachowuje 
prawo do 100% wynagrodzenia. Kodeks pracy przewiduje nadto 
prawo do płatnego urlopu, którego czas trwania jest zależny od 
stażu pracy, a w ramach tego urlopu-do 4 dni w roku urlopu na 
żądanie. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy w okresie 
choroby, ciąży, urlopu macierzyńskiego, a także co do zasady w okre-
sie czterech lat poprzedzających nabycie uprawnień emerytalnych 
przez pracownika. Pracownica, po upływie urlopu macierzyńskiego 

może nadto żądać obniżenia jej wymiaru czasu pracy w związku ze 
sprawowaniem opieki nad dzieckiem, bądź wnosić o przyznanie jej 
bezpłatnego urlopu wychowawczego. W okresach tych nie może 
zostać zwolniona.

Umowy cywilno-prawne podlegają przepisom Kodeksu Cywil-
nego oraz ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, które 
przy umowie zlecenia i umowie o świadczenie usług wynosi obecnie 
13,70 zł brutto za godzinę. Potwierdzanie liczby godzin wykony-
wanych w ramach tych umów może nastąpić w drodze pisemnego 
oświadczenia, wiadomości sms, wiadomości e-mail, ale również 
na podstawie listy obecności czy elektronicznego rejestru. Warto 
podkreślić, że przy umowie o pracę zawartej na czas określony, 
łączny okres zatrudnienia nie może przekraczać 33 miesięcy, a liczba 
zawartych umów nie może przekraczać trzech. Po upływie tego 
czasu bądź zawarcie kolejnej umowy – uważa się za umowę zawartą 
na czas nieokreślony. Nie dotyczy to umów zawartych m.in. w celu 
zastępstwa pracownika czy wykonywania pracy o charakterze do-
rywczym lub sezonowym.

Powyższe zasady nie obowiązują przy umowach cywilno-praw-
nych, których czas trwania oraz wzajemne prawa i obowiązki usta-
lają strony. Nie obowiązują tu ograniczenia dotyczące potrąceń 
wynagrodzenia.

Umowa o pracę jest więc z pewnością atrakcyjniejszą i bezpiecz-
niejszą dla pracownika formą zatrudnienia. Również dla przedsię-
biorcy – w przypadku wykwalifikowanego i zaufanego pracownika 
jest formą preferowaną i dającą większą pewność, że pracownik 
zostanie z nami na dłużej. Dlatego warto się na nią zdecydować 
szczególnie kiedy planujemy zatrudnić kogoś na dłużej.

Anna Szczepaniak
adwokat

Kancelaria Adwokacka Anna Szczepaniak, Łódź

Umowa o pracę czy umowa cywilno-prawna?
Anna Szczepaniak

Zgodnie z treścią art.124 ust.1 Prawa Upadłościowego (ustawa 
Prawo upadłościowe z dnia 28.02.2003 roku,( t.j. Dz.U z 2016 r. 
poz.2171 z późn. zm.), jeżeli małżonkowie pozostawali w ustro-
ju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków wchodzi 
do masy upadłości a jego podział jest niedopuszczalny. Wskazany 
przepis odnosi się wprost do sytuacji, w której wspólność małżeńska 
majątkowa istnieje w dniu ogłoszenia upadłości.

Rodzi się zatem pytanie, czy przepis art.124 ust.1 Prawa Upa-
dłościowego znajduje zastosowanie również w sytuacji, gdy wspól-

ność małżeńska majątkowa ustała przed dniem ogłoszenia upa-
dłości jednego z małżonków.

Odpowiedź na to pytanie jest o tyle istotna, że możliwość pro-
wadzenia postępowania o podział majątku i zaspokojenie w jego 
wyniku małżonka, w stosunku do którego nie toczy się postępo-
wanie upadłościowe spowoduje, że udział ten nie wejdzie do masy 
upadłości i zmniejszy możliwość zaspokojenia wierzycieli upadłego 
małżonka.

Dla oceny czy przepis art. 124 ust.1 Prawa Upadłościowego 

Czy po ogłoszeniu upadłości jednego z małżonków po rozwodzie lub 
separacji oraz po ustaniu wspólności małżeńskiej majątkowej można 
prowadzić postępowanie o podział majątku wspólnego?
Aurelia Koksztys-Łuć
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znajduje zastosowanie również w takiej sytuacji, gdy wspólność 
małżeńska majątkowa ustała wcześniej, aniżeli ogłoszenie upa-
dłości koniecznym jest ustalenie, co oznacza „majątek wspólny”. 
W orzeczeniu z dnia 7 listopada 2008r., (sygn. akt: II CSK 317/08, 
publ. w System Informacji Prawnej Legalis) Sąd Najwyższy wyjaśnia 
pojęcie „majątek wspólny”, wskazując, że przepisy Kodeksu ro-
dzinnego i opiekuńczego wyraźnie mówią o „majątku wspólnym” 
zarówno w czasie trwania wspólności ustawowej (art. 31 KRO), jak 
i po jej ustaniu i przekształceniu się we wspólność, wobec której 
mają zastosowanie przepisy o współwłasności ułamkowej (art. 43 
KRO). Sąd Najwyższy wskazuje nadto, że także w Kodeksie postę-
powania cywilnego w art. 566–567, pojęcie „majątku wspólnego” 
odnosi się do stanu prawnego po ustaniu wspólności ustawowej. 
Majątek wspólny przestaje istnieć dopiero w chwili, gdy ma miejsce 
umowny bądź sądowy podział majątku wspólnego, a co za tym idzie, 
zniesienie stosunku współwłasności. Na taką interpretację wskazuje 
według Sądu Najwyższego też wykładnia systemowa i funkcjonal-
na. Wyraźne znaczenie ma bowiem to, że przepis art. 124 znajduje 
się w rozdziale ustawy Prawo Upadłościowe, dotyczącym wpływu 
ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego. 
Sąd Najwyższy wskazał również, że „odmienne od wynikających 
z ogólnych uregulowań zawartych w przepisach kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego skutki prawne ustania wspólności ustawowej mał-
żeńskiej w następstwie ogłoszenia upadłości jednego z małżonków 
powinny wyraźnie wynikać z regulacji przewidującej wyjątkowe 
rozwiązania w stosunku do rozwiązań ogólnie przyjętych z uwagi 
na zakaz dokonywania wykładni rozszerzającej wyjątków wyraź-
nie określonych w ustawie.” Przepisy ustawy Prawo Upadłościowe 
i naprawcze nie zawierają żadnych przepisów mówiących o zasadach 
zarządu majątkiem wspólnym w częściach ułamkowych po ogło-
szeniu upadłości jednego z małżonków.

W świetle stanowiska Sądu Najwyższego i zawartych w cyto-
wanym orzeczeniu tez, w dalszej kolejności wskazać należy, że 
masa upadłościowa jest bezsprzecznie niepodzielna. Z wcześniej 
dowiedzionej racji dotyczącej definicji majątku wspólnego, nie ma 
wątpliwości, że część majątku należąca niegdyś do małżonków, ma 
po ustaniu wspólności, status majątku wspólnego o charakterze 
ułamkowym. Oznacza to, że całość majątku wspólnego wchodzi 
do masy upadłości. Jak stanowi art. 61 oraz art. 1 ust. 1 ustawy 

Prawa Upadłościowego masa upadłości służy wspólnemu docho-
dzeniu roszczeń wierzycieli od niewypłacalnego dłużnika. Wobec 
tego jasnego sformułowania, nieuzasadnione jest dzielenie majątku 
wspólnego, które z pewnością prowadziłoby do znacznego spowol-
nienia możliwości zaspokojenia wierzycieli. Skutkiem odmiennej 
interpretacji byłoby uniemożliwienie spieniężenia składników 
majątku wspólnego w ramach przeprowadzanej likwidacji masy 
upadłości i co za tym idzie, uzyskanie z majątku funduszy masy 
upadłości. Należy również wskazać, że ratio legis ustawy Prawo 
Upadłościowe ma na celu ochronę wierzycieli, a nie poprawienie 
sytuacji majątkowej małżonka upadłego.

Jakie zatem roszczenia i prawa przysługują byłemu małżonkowi 
małżonka upadłego w sytuacji, gdy nie może on uzyskać zaspo-
kojenia w wyniku podział majątku wspólnego, wobec ogłoszenia 
upadłości po ustaniu wspólności?

Małżonek upadłego ma w takiej sytuacji pełne prawo do do-
chodzenia swych wierzytelności, ale jedynie na podstawie art. 124 
ust. 3, który mówi o możliwości dochodzenia przez małżonka 
należności z tytułu udziału w majątku wspólnym, zgłaszając te 
wierzytelności sędziemu komisarzowi. Samo istnienie art. 124 ust. 
3 Prawa Upadłościowego wskazuje na to, że w skład masy upadło-
ści wchodzą rzeczy i prawa stanowiące nadal wspólność upadłego 
i jego małżonka.

Należy także zaznaczyć, że postępowanie upadłościowe stanowi 
rodzaj postępowania egzekucyjnego o charakterze uniwersalnym, 
co ex definitione wiąże się z określonymi ograniczeniami w zakresie 
zarządu, rozporządzania rzeczą, czy też wchodzących w skład masy 
upadłościowej praw i dotyczy to również byłych małżonków.

Aurelia Koksztys-Łuć
adwokat

Adwokacka Spółka Partnerska Łuć i Koksztys-Łuć 
Jelenia Góra

Dnia 9 marca 2017 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektó-
rych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Noweli-
zuje ona m. in. Kodeks cywilny w zakresie odpowiedzialności soli-
darnej inwestora w procesie budowlanym, wprowadzając bardziej 
przejrzyste regulacje, co ma doprowadzić do wzmocnienia gwarancji 
i praw wierzycieli oraz ułatwić im dochodzenie roszczeń z tego 
tytułu. Zdaniem ekspertów modyfikacje te mają także zwiększyć 
pewność sytuacji prawnej uczestników procesu budowlanego oraz 
bezpieczeństwo obrotu, a także zachęcić inwestorów do większej 
staranności w wyborze kontrahentów.

Nowelizacja wprowadza nowe zasady odpowiedzialności solidar-
nej inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawców, 
określone w przepisie art. 6471 Kodeksu cywilnego, w tym uprosz-
czenie procedur zgłaszania podwykonawców. Ponadto, noweliza-
cja zakłada odpowiedzialność inwestora za roboty, które zostały 
faktycznie wykonane, a ich zakres został wcześniej szczegółowo 
określony. Wprowadza się też kwotowe ograniczenie tej odpowie-

dzialności oraz doprecyzowanie zasad zgłaszania sprzeciwu in-
westora wobec powierzenia części robót podwykonawcy. Poniżej 
omówienie tychże zmian.

Nowe brzmienie art. 6471 Kodeksu cywilnego
Art. 6471. § 1. Inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (ge-

neralnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego pod-
wykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, 
których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez 
wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywa-
nia tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia 
inwestorowi zgłoszenia inwestor złożył podwykonawcy i wykonawcy 
sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę.

§ 2. Zgłoszenie, o którym mowa w § 1, nie jest wymagane, jeżeli 
inwestor i wykonawca określili w umowie, zawartej w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności, szczegółowy przedmiot robót budowlanych 
wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę.

Zmiana reguł odpowiedzialności solidarnej inwestora w procesie 
budowlanym
Marcin Wika
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§ 3. Inwestor ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy 
wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między podwy-
konawcą a wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość 
wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, któ-
rych szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo 
z umowy, o których mowa w § 1 albo 2. W takim przypadku odpo-
wiedzialność inwestora za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia 
jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy 
za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpo-
wiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o których mowa w § 1 albo 2.

§ 4. Zgłoszenie oraz sprzeciw, o których mowa w § 1, wymagają 
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5. Przepisy § 1–4 stosuje się odpowiednio do solidarnej odpo-
wiedzialności inwestora, wykonawcy i podwykonawcy, który zawarł 
umowę z dalszym podwykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia dal-
szemu podwykonawcy.

§ 6. Postanowienia umowne sprzeczne z treścią § 1–5 są nieważne.

Uproszczona notyfikacja podwykonawców
Nowelizacja przewiduje ograniczenie obowiązku uzyskiwania 

przez wykonawcę zgody inwestora na wykonywanie robót bu-
dowlanych za pomocą podmiotów trzecich, tj. podwykonawców. 
Wykonawca, co do zasady, będzie więc mógł wykonywać roboty 
budowlane przy pomocy podwykonawców bez każdorazowej zgody 
inwestora.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 6471 § 1 solidarna odpowie-
dzialność inwestora będzie powstawała wówczas, gdy podwyko-
nawca zostanie zgłoszony inwestorowi wraz z określeniem szczegó-
łowego przedmiotu wykonywanych przez niego robót. Zgłoszenie 
to wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
W przypadku dokonania takiego zgłoszenia będzie obowiązywało 
domniemanie zgody inwestora na wykonywanie określonych robót 
za pomocą tego podwykonawcy. Warto dodać, że zgłoszenia będzie 
mógł dokonać zarówno wykonawca, jak i podwykonawca.

Istotną zmianę stanowi tutaj umożliwienie dokonywania zgło-
szenia bez konieczności przedstawiania inwestorowi umowy o pod-
wykonawstwo lub jej projektu. Dotąd, aby zgłosić podwykonawcę, 
trzeba było bowiem przedstawić inwestorowi umowę z podwyko-
nawcą lub jej projekt wraz z dokumentacją projektową.

Zgodnie z § 2 znowelizowanego przepisu możliwe będzie też 
określenie zakresu rzeczowego robót budowlanych wykonywanych 
przez konkretnego podwykonawcę już w samej umowie głównej, tj. 
inwestor i wykonawca już na etapie zawierania umowy będą mogli 
ustalić zakresy rzeczowe robót danych podwykonawców i pomi-
nąć tym samym całą procedurę ich notyfikowania. Zawarcie takiej 
umowy będzie równoznaczne ze zgodą inwestora, a jej podstawo-
wym skutkiem – zaktualizowanie się solidarnej odpowiedzialności 
inwestora za zapłatę wynagrodzenia na rzecz tego podwykonawcy.

Co bardzo istotne, zakres odpowiedzialności inwestora ogra-
niczony będzie do szczegółowego przedmiotu robót wskazanego 
w doręczonym mu zgłoszeniu lub w umowie zawartej z wykonawcą.

W założeniu ustawodawcy uproszczenie to ma znacznie przy-
spieszyć proces budowlany, gdyż często to właśnie kontraktowanie 
z podwykonawcami opóźnia rozpoczęcie robót. Jednakże dopiero 
praktyka pokaże, czy nowe rozwiązanie dostatecznie chroni interesy 
wszystkich stron.

Sprzeciw inwestora
Wskazane powyżej domniemanie zgody inwestora przestanie 

obowiązywać na skutek sprzeciwu, który będzie on mógł złożyć 
w nowym, wydłużonym terminie 30 dni od dnia doręczenia mu 
notyfikacji, przy czym sprzeciw ten będzie musiał zostać zgłoszony 
zarówno wykonawcy, jak i podwykonawcy w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. Brak sprzeciwu będzie natomiast stanowić 
przesłankę powstania opisanej wyżej solidarnej odpowiedzialności, 
tj. bierność inwestora po zgłoszeniu podmiotów trzecich oznaczać 
będzie jego zgodę na ich udział w procesie budowlanym i tym samym 

odpowiedzialność za ich wynagrodzenie.
Dodatkowo, warto zwrócić uwagę, że w nowelizacji wprowadzono 

jednolite pojęcie sprzeciwu, rezygnując z dotychczasowego rozróż-
nienia na sprzeciw i zastrzeżenia inwestora, które to rozróżnienie 
dotychczas prowadziło do rozbieżności interpretacyjnych dotyczą-
cych skutków prawnych tych instrumentów.

Ograniczenie kwotowe odpowiedzialności
Art. 6471 § 3 in fine wprowadza natomiast ograniczenie wysokości 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy objętego odpowiedzial-
nością solidarną inwestora. Przyjęto zasadę, że górną granicą tej 
odpowiedzialności, którą inwestor będzie zobowiązany ponieść, 
będzie wysokość wynagrodzenia wykonawcy za dany zakres robót, 
wynikająca odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy. Inwestor 
będzie więc wolny od odpowiedzialności ponad tę kwotę.

Odpowiedzialność za wynagrodzenie dalszych podwykonawców
Zgodnie z § 5 tegoż przepisu, opisane wyżej regulacje będą miały 

odpowiednie zastosowanie do ochrony roszczeń dalszych podwyko-
nawców względem inwestora, wykonawcy i podwykonawcy.

Podsumowanie
Potrzeba zmian w zakresie przepisów regulujących odpowiedzial-

ność solidarną inwestora i wykonawcy wynika z faktu, iż w obecnym 
brzmieniu przepisy te doktryna uznaje za niejednoznaczne i kontro-
wersyjne, co prowadzi do powstawania rozbieżności w orzecznic-
twie. Największa krytyka spada na nie ze względu na zbyt szeroką 
odpowiedzialność inwestora i brak przejrzystości w procedurze 
zgłaszania mu udziału podwykonawców w procesie budowlanym, 
w wyniku czego często dochodzi do obciążenia go odpowiedzial-
nością za wynagrodzenie podwykonawców, bez względu na to czy 
wiedział on o zakresie robót przekazanych im do wykonywania 
przez wykonawcę. Zmiany mają wprowadzić nowe, klarowne zasady 
i raz na zawsze rozstrzygnąć wątpliwości interpretacyjne.

Zmiany dotyczące solidarnej odpowiedzialności inwestora i wy-
konawcy mają wejść życie dnia 1 czerwca 2017 roku.

Aktualnie uchwalona przez Sejm ustawa trafiła do Senatu.

Marcin Wika
radca prawny

Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy 
Prawni, Poznań



9

OPRACOWANIE PRAWNICZE

I. Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.
Nowa ustawa o komornikach sądowych uchwalona w dniu 22 

marca 2018 r. ma zastąpić aktualnie obowiązującą ustawę z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1138 i 1358). Założeniem projektowanej regulacji jest 
usprawnienie postępowania egzekucyjnego oraz zwiększenie ochro-
ny praw osób uczestniczących w postępowaniach egzekucyjnych. 
Proponowane rozwiązania zakładają m.in.: zmianę w obowiązkach 
komorników, rejonizację, nagrywanie czynności egzekucyjnych czy 
powoływania i odwoływania komorników. Równolegle ustawo-
dawca wprowadza nową ustawę z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach 
komorniczych. Zmianie zostanie poddany system finansowania 
egzekucji. Obie ustawy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

1. Powoływanie i odwoływanie komorników.
Art. 11 nowej ustawy o komornikach sądowych wymienia prze-

słanki, jakie musi spełnić dana osoba by mogła zostać komornikiem. 
Aby móc podjąć się tego zawodu, trzeba będzie mieć ukończone 28 
lat, a nie 26, jak to było wcześniej. Ponadto komornik nie będzie 
mógł być starszy, niż 65 lat, a więc górna granica wieku została 
obniżona o 5 lat.

Ustawa o komornikach sądowych wprowadza wymóg, by osoba 
powoływana na stanowisko komornika ukończyła wyższe studia 
prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra 
prawa lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej 
Polskiej. Obecnie pracujący komornicy sądowi będą musieli ukoń-
czyć studia prawnicze w przeciągu 7 lat od wejścia w życie ustawy. 
Jeżeli studiów takich nie ukończą, będą musieli odejść z pracy. Mi-
nister Sprawiedliwości na wniosek zainteresowanego powołuje go 
na stanowisko komornika, w drodze decyzji, po zasięgnięciu opinii 
rady właściwej izby komorniczej o zainteresowanym.

Art. 34 nowej ustawy wprowadza znaczącą zmianę, jaką jest zakaz 
podejmowania przez komornika innego zajęcia i sposobu zarobko-
wania, które przeszkadzałoby w pełnieniu obowiązków komornika, 
mogło osłabiać zaufanie do jego bezstronności lub przynieść ujmę 
godności urzędu komornika. Komornik nie może podejmować do-
datkowego zatrudnienia, z wyjątkiem zatrudnienia na stanowisku 
dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym w szkole 
wyższej w łącznym wymiarze nieprzekraczającym pełnego wymiaru 
czasu pracy pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach, 
o ile wykonywanie tego zatrudnienia nie przeszkadza w pełnieniu 
obowiązków komornika.

Nadzór zwierzchni nad działalnością komorników sprawuje Mi-
nister Sprawiedliwości we własnym zakresie oraz za pośrednictwem 
prezesów właściwych sądów rejonowych, prezesów właściwych są-
dów okręgowych, prezesów właściwych sądów apelacyjnych, sę-
dziów wizytatorów. Ministrowi Sprawiedliwości zostanie przyznana 
możliwość odwołania, zawieszenia komornika w przypadku upo-
rczywego lub rażącego naruszania prawa, jak również będzie miał 
możliwość wszczynania postępowań dyscyplinarnych względem 
komornika. Zmiany dotyczą również wszczynania postepowań 
dyscyplinarnych. Ustawa o komornikach sądowych przewiduje 
w art. 228, że wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego 
może złożyć m.in. Minister Sprawiedliwości. Zostanie rozszerzony 
zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej m.in. o niewykonanie 
zaleceń powizytacyjnych, polustracyjnych lub pokontrolnych, jak 
też zarządzeń organów nadzoru administracyjnego.

2. Obowiązki komorników.
Ustawa zachowała jednak pracowniczy, aczkolwiek specyficzny 

charakter zawodu komornika. Z formalnego punktu widzenia ko-
mornik pozostał bowiem pracownikiem sądu, przy którym działa, 

stając się jednak pracodawcą dla osób zatrudnionych w prowadzonej 
przez siebie kancelarii.

Czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym 
oraz inne ustawowe zadania, komornik musi wykonywać osobiście. 
W przypadkach przewidzianych w ustawach komornik może zlecić 
wykonywanie określonych czynności asesorowi komorniczemu. 
Zlecenie wykonywania tych czynności jest dopuszczalne jedynie 
w celu przygotowania do wykonywania zawodu komornika. Dotych-
czas czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym 
mógł wykonywać także asesor, aplikant albo inny pracownik zatrud-
niony przez komornika. W świetle nowych przepisów czynności 
takie będzie mógł wykonywać jedynie komornik ze względu na to, 
że on jedyny jest funkcjonariuszem publicznym. Komornik ma też 
ponosić odpowiedzialność, w tym odszkodowawczą, za działanie 
asesorów.

Art. 6 nowej ustawy o komornikach sądowych stanowi, że komor-
nik używa okrągłej pieczęci urzędowej z godłem Rzeczypospolitej 
Polskiej, wskazującej w otoku pełnioną funkcję, sąd rejonowy, przy 
którym działa, siedzibę kancelarii oraz oznaczony cyfrą rzymską jej 
numer porządkowy. Komornik używa również pieczęci imiennej. 
Natomiast zastępca komornika używa pieczęci urzędowej zastępo-
wanego komornika oraz własnej pieczęci imiennej, z zaznaczeniem, 
że działa w zastępstwie. Ma to rozwiązać problem posługiwania się 
przez zastępców komorników pieczęciami należącymi do komor-
ników zastępowanych. W takim przypadku nie będzie wątpliwości 
kto wykonywał dane czynności komornicze.

3. Zmiany dotyczące asesorów komorniczych i aplikantów.
Podczas zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych uwag, 

aplikanci Izby Komorniczej w Poznaniu wyrazili swoje obawy co 
wprowadzanych zmian. Dotychczasowy art. 30 ustawy o komorni-
kach sądowych i egzekucji przewidywał, że aplikant komorniczy po 
upływie roku od dnia rozpoczęcia aplikacji komorniczej może być 
upoważniony przez komornika do samodzielnego wykonywania 
określonych czynności egzekucyjnych, do których upoważniony 
jest asesor komorniczy. Upoważnienie to wymaga formy pisemnej 
i powinno być okazane stronie na jej żądanie przed przystąpieniem 
do czynności. Obecny kształt literalnego brzmienia ustawy daje 
możliwość zlecania pewnych czynności egzekucyjnych aplikantom 
II roku aplikacji, co ma również pozytywny oddźwięk dla samej 
kancelarii komorniczej przez szybkość prowadzonych postępo-
wań. Przyjmując model samodzielnej pracy komornika sądowego, 
aplikanci pozostają de facto pozbawieni możliwości podejmowania 
jakichkolwiek czynności egzekucyjnych poza siedzibą kancelarii, 
co w znacznym stopniu ograniczy możliwość praktycznego przy-
uczenia do zawodu.

Art. 131 nowej ustawy o komornikach sądowych przewiduje, że 
asesura komornicza trwa nie dłużej niż 6 lat od dnia pierwszego 
powołania na stanowisko asesora. Jeśli po tym czasie nie zostanie 
pełnoprawnym komornikiem, prezes sądu może go odwołać.

Należy zwrócić uwagę także na możliwość migracji poszczegól-
nych grup zawodowych do innych zawodów prawniczych.

4. Rejonizacja komorników.
Art. 8 dotychczasowej ustawy o komornikach sądowych i egze-

kucji przewiduje, że komornik działa na obszarze swojego rewi-
ru komorniczego, z wyjątkiem gdy wierzyciel skorzystał z prawa 
wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za 
wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w któ-
rych przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. 
W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego 
rewiru komorniczego.

Nowe ustawy komornicze
Paulina Manios, Kacper Skowron
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Rewirem jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym 
działa komornik. Komornik będzie mógł prowadzić kancelarię na te-
renie swojego rewiru; dopiero brak zaległości w prowadzeniu spraw 
„z rewiru” przekraczających 6 miesięcy pozwoli na uzyskiwanie 
premii polegającej na możliwości przyjmowaniu spraw z wyboru 
wierzyciela, z zastrzeżeniem, że komornik będzie miał prawo pro-
wadzenia tych spraw tylko w granicach apelacji.

5. Nagrywanie czynności egzekucyjnych.
Protokół stanu faktycznego, o którym mowa w art. 3 ustawy 

o komornikach sądowych, jest zapisem naocznych spostrzeżeń ko-
mornika poczynionych w toku osobistych oględzin. Przedmiotem 
protokołu nie mogą być spostrzeżenia poczynione na podstawie 
dostępnych komornikowi rejestrów i innych publicznych źródeł 
informacji, jak też hipotezy dotyczące określonych zjawisk, rela-
cji oraz związków przyczynowo skutkowych. W toku osobistych 
oględzin komornikowi nie wolno stosować środków przymusu ani 
przełamywać oporu osób uczestniczących w czynnościach. W toku 
czynności może brać udział policja, która w razie podejrzenia po-
pełnienia przestępstwa ma prawo do interwencji. Ustawa zakłada 
też, że przymusowe otwarcie przez komornika mieszkania dłużnika 
lub przeszukanie takiego mieszkania musi nastąpić w asyście policji.

Dłużnik ma otrzymywać formularz, na którym będzie mógł 
wnieść skargi na czynności komornika. Zażalenie na postanowie-
nie sądu rejonowego nie przysługuje, z wyjątkiem postanowień 
w przedmiocie kosztów komorniczych. Celem wprowadzenia tej 
instytucji ma być ułatwienie zgłaszania skarg na postępowanie ko-
mornika (które będzie można łatwiej udowodnić dzięki nagrywaniu 
czynności egzekucyjnych) i zwiększenie szans na przyjęcie skargi. 
Dotychczas aż 8 na 10 skarg nie było nawet rozpatrywanych przez 
różne nieprawidłowości formalne.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu projektu ustawy o komor-
nikach sądowych Krajowa Rada Komornicza wyraziła generalnie 
negatywną opinię o projekcie, zarzucając, że proponowane zmiany 
nie przyczynią się do wzrostu efektywności postępowań egzeku-
cyjnych, zaś wzmocnienie nadzoru prezesów sądów nad działal-
nością komorników nie przyniesienie pożądanych efektów. Nie 
zostały uwzględnione uwagi Krajowej Rady Komorniczej nega-
tywnie oceniające zmiany w zakresie organizacji rewirów i zasad 
funkcjonowania w nich komorników. Według autorów projektu to 
właśnie te zmiany powinny podnieść sprawność funkcjonowania 
komorników i skrócić okres oczekiwania wierzycieli na odzyskanie 
zasądzonych należności. Opinia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyż-
szego pozytywnie odnosi się do zmian przewidujących zwiększenie 
liczby komorników, wprowadzenie państwowego egzaminu, jak 
również zwiększenia nadzoru nad komornikami sprawowanego 
przez prezesa sądu rejonowego.

II. Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych.
28 lutego 2018 r. uchwalono ustawę o kosztach komorniczych 

wprowadzającą znaczące zmiany w  zakresie opłat związanych 
z kosztami egzekucji komorniczej. Uczestników postępowania egze-
kucyjnego czekają reformy w zakresie minimalnych, maksymalnych 
oraz stałych kwot egzekucyjnych, co z kolei oznacza, że wysokość 
dotychczasowych opłat określanych w formie ułamka przeciętnego 
wynagrodzenia, będzie określana kwotowo. Dolną granicę opłaty 
ustalono na kwotę 150 złotych, natomiast jej kwota maksymalna nie 
będzie mogła przekraczać 50 000 złotych. W jakim stopniu nowe 
stawki obowiązujące w trakcie prowadzenia egzekucji komorniczej, 
wpłyną na sytuację dłużnika?

Funkcjonujące aktualnie dwie stawki opłat komorniczych wy-
noszą odpowiednio 15% wartości egzekwowanego świadczenia, 
w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych oraz kolejno 8% 
w przypadku egzekucji komorniczej prowadzonej z rachunku ban-
kowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia spo-
łecznego, a także świadczeń wypłacanych na podstawie przepisów 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (zasiłku dla 

bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku 
szkoleniowego). Co do zasady, zgodnie z nowymi przepisami opłata 
egzekucyjna będzie wynosić 10% egzekwowanego roszczenia, eli-
minując tym samym z katalogu opłat komorniczych wspomnianą 
stawkę podstawową (15%) oraz obniżoną (8%). Co więcej oprócz 
wspomnianej 10% stawki obowiązywać będą również dwie niższe: 
5% i 3%, których wysokość uzależniona będzie od sposobu i terminu 
dokonania spłaty długu.

Dłużnik, który w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiado-
mienia o wszczęciu egzekucji dokona wpłaty zadłużenia bezpośred-
nio na rachunek bankowy komornika, może liczyć na ulgę w po-
staci oprocentowania w wysokości 3% wartości egzekwowanego 
świadczenia. Natomiast w przypadku przekroczenia wymaganego 
terminu – stawka oprocentowania wzrośnie do 5% wartości egze-
kwowanego świadczenia.

Prawne modyfikacje nie ominą także samych wierzycieli. Zmianie 
ulegnie wysokość opłaty pobieranej na skutek umorzenia postępo-
wania egzekucyjnego bądź w reakcji na jego bezczynność. W kon-
sekwencji wierzyciel będzie musiał uregulować opłatę w wysokości 
5% świadczenia, pozostającego do dalszego wyegzekwowania – a nie 
jak dotychczas obciążony opłatą dłużnik. Obciążenie po stronie 
podmiotu objętego egzekucją komorniczą nastąpi jednie w przypad-
ku, w którym wierzyciel wykaże, że umorzenie postępowania było 
spowodowane tym, że po wszczęciu postępowania dłużnik spełnił 
świadczenie albo zawarł z wierzycielem porozumienie w zakresie 
sposobu lub terminu jego spełnienia. Aktualność zachowuje jednak 
zasada, zgodnie z którą wierzyciel ponosi opłatę z tytułu wniosku 
o wykonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego oraz europej-
skiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym. Opłata ta 
wzrośnie z 2 do 5%.

Ustawa o kosztach komorniczych oprócz regulacji przyjętych 
w zakresie opłat egzekucyjnych i ich stawek, racjonalizuje także 
kwestię odpowiedzialności wierzyciela, zwracając szczególną uwagę 
już na sam etap wszczynania postępowania egzekucyjnego. Dopro-
wadzenie do,,niecelowego” wszczęcia postępowania egzekucyjnego, 
czy też wskazanie we wniosku osoby niebędącej de facto dłużnikiem 
zaktualizuje uprawnienie komornika do nałożenia na wierzyciela 
sankcji pieniężnej opiewającej na 10% wartości egzekwowanego 
świadczenia. Niewątpliwie celem wprowadzenia restrykcyjnej po-
lityki postępowania egzekucyjnego, już na etapie jego inicjowania, 
jest wykluczenie niestaranności po stronie wierzycieli, która jak się 
okazuje nierzadko doprowadza do wszczęcia wadliwego, bo uchybia-
jącego wymogom proceduralnym – postępowania egzekucyjnego.

Paulina Manios
asystent

Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy 
Prawni

Kacper Skowron
asystent

Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy 
Prawni
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Odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach 
publicznych
Kacper Skowron

Zwiększająca się ilość regulacji prawnych nakładających na or-
gany spółek publicznych szereg wymagań i obowiązków powoduje 
m.in. zaostrzenie odpowiedzialności członków zarządu i rady nad-
zorczej, zwiększając jednocześnie ryzyko ponoszenia konsekwencji 
za ich nietrafne decyzje. Zarządzający spółką oraz osoby, które 
nadzorują jej działalność muszą zatem posiadać wiedzę z wielu 
dziedzin prawa, które regulują działalność spółki. Odpowiedzial-
ność członków organów spółek publicznych może przybierać postać 
odpowiedzialności cywilnoprawnej, administracyjnej, jak również 
odpowiedzialności karnej.

Odpowiedzialność za zawinione czyny członków władz w spółce 
akcyjne

W przepisach k.s.h., odnośnie odpowiedzialności członków za-
rządu spółki akcyjnej nie ma analogicznego przepisu, jak dotyczący 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością art. 299 k.s.h. Z kolei art. 
483 k.s.h. wskazuje, iż członek zarządu, rady nadzorczej oraz likwi-
dator odpowiada wobec spółki za szkodę jeżeli w dacie pełnienia 
swoich funkcji swoim zawinionym działaniem lub zaniechaniem 
sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółki wyrządził 
jej szkodę. Sprzeczność z prawem oznacza działanie lub zaniechanie, 
które narusza przepis obowiązującego prawa. Obok tych przepisów, 
formalne ramy funkcjonowania spółki wynikają także z przyjmo-
wanego statutu i jego naruszenie również rodzi odpowiedzialność 
względem spółki. Członkowie zarządu, członkowie rady nadzorczej 
i likwidatorzy mogą uwolnić się od odpowiedzialności, jeśli wykażą, 
że ich działanie lub zaniechanie, sprzeczne z prawem lub statutem 
spółki, powodujące powstanie po jej stronie szkody, nie było przez 
nich zawinione. Ciężar udowodnienia okoliczności braku winy spo-
czywa właśnie na osobach potencjalnie odpowiedzialnych. Przepis 
ten ustanawia domniemanie istnienia winy (na takie domniemanie 
wskazuje także SN w wyr. z 10.11.2004 r., II CK 186/04).

Zgodnie z powyższym przepisem uprawnioną do dochodze-
nia swoich roszczeń jest spółka. Ponadto za szkodę wyrządzoną 
przez jednego z członków zarządu może również odpowiadać inny 
z członków zarządu, ponieważ każdy z członków organów spółki 
powinien m.in. przeciwdziałać niekorzystnym dla spółki decyzjom. 
Co więcej, jeżeli szkodę wyrządziło kilku członków zarządu, rady 
nadzorczej oraz likwidatorów, odpowiadają oni solidarnie (art. 485 
k.s.h.). O solidarności mówimy wówczas, jeżeli kilka (co najmniej 
dwa) podmiotów jest zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel 
może żądać od nich – jako od dłużników – całości lub części świad-
czenia bądź od wszystkich łącznie, bądź też od kilku z nich lub od 
każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek 
z dłużników zwalnia pozostałych; jest to tzw. solidarność dłużników.

Będą mogli być uznani za współsprawców szkody również np. ci 
członkowie zarządu spółki czy rady nadzorczej, którzy zachowy-
wali się jedynie biernie, tzn. nie reagowali na wyrządzające szkodę 
działania pozostałych członków organów, chociażby sami nie po-
dejmowali bezpośrednio żadnych działań naruszających prawo bądź 
postanowienia statutu spółki. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
solidarną odpowiedzialność członków rady nadzoreczej względem 
zarządu. Zgodnie z art. 382 k.s.h. „rada nadzorcza sprawuje stały 
nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej dzia-
łalności”. Osoby nadzorujące działalność spółki powinny wykazy-
wać się rzetelnością i muszą posiadać odpowiednią wiedzę. Więc 
jeśli poprzez swoje zawinione zachowanie zarząd wyrządził spółce 
szkodę, a członkowie rady nadzorczej nie dochowali staranności 
wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, to będą 

odpowiadać solidarnie z członkami zarządu za szkodę, ponieważ 
zachowali się oni biernie i nie reagowali na wyrządzające spółce 
szkodę działania zarządu.

Stanowiąc o zawodowym charakterze działalności tych osób, 
wskazuje się pewien standard, jaki powinien być osiągany w toku 
realizacji ich obowiązków. Przepis art. 483 § 2 KSH wyraźnie określa 
miernik staranności postępowania osób wchodzących w skład za-
rządu i rady nadzorczej bądź będących likwidatorami spółki akcyj-
nej. Chodzi tu o „staranność wynikającą z zawodowego charakteru 
działalności wymienionych osób”. Wymienione osoby są zatem 
zobowiązane przejawiać, poza rzetelnością, również szczególną 
staranność oraz posiadać odpowiednią wiedzę fachową w zakresie 
wymaganym do prowadzenia spółki akcyjnej o ustalonym przed-
miocie działalności. Osoby, do których stosuje się art. 483 k.s.h., 
są zwolnione z odpowiedzialności w przypadku uzyskania absolu-
torium z wykonywania obowiązków. Zwolnienie dotyczy działań 
i zaniechań dokonanych tylko w roku, za który otrzymali skwito-
wanie. Należy wskazać, że odpowiedzialność członków zarządu 
jest solidarna. Tym samym spółka może wystąpić z roszczeniem 
wobec członka zarządu, który otrzymał absolutorium, jako dłuż-
nika solidarnego z członkiem zarządu, który tego skwitowania nie 
otrzymał (R. Czerniawski „Kodeks spółek handlowych. Przepisy 
o spółce akcyjnej. Komentarz.”, ABC 2004, Lex Omega, komentarz 
do art. 483 k.s.h.).

Odnośnie spółki akcyjnej, zgodnie z art. 490 k.s.h. przepisy art. 
479–489 nie naruszają praw akcjonariuszy oraz innych osób do do-
chodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Powyższe ar-
tykuły stanowią jednoznaczne odesłanie do określonych w kodeksie 
cywilnym zasad odpowiedzialności deliktowej (art. 415 i następne 
k.c.), oraz kontraktowej (art. 471 i następne k.c.). W powyższym 
przypadku powództwo wytacza się przeciwko konkretnym człon-
kom zarządu. Uprawnienie do dochodzenia odszkodowania na 
podstawie przepisów k.c. mają również wierzyciele spółki.

Jeżeli spółka akcyjna nie wytoczy powództwa o naprawienie wy-
rządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu 
wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy 
inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku, może 
wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce (art. 486 § 
1 k.s.h.). Warto podkreślić, iż przez dzień ujawnienia szkody należy 
rozumieć datę powzięcia o niej wiadomości przez spółkę. Ponadto 
uprawniony wytacza powództwo we własnym imieniu ale na rzecz 
spółki. Spółka może przystąpić do postępowania po stronie powoda. 
Zgodnie z art. 488 k.s.h. roszczenie o naprawienie szkody przedaw-
nia się z upływem trzech lat od dnia, w którym spółka dowiedziała 
się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże 
w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem pięciu 
lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę. 
Actio pro socio nie leży w bezpośrednim interesie akcjonariusza, 
ponieważ w przypadku wygranej to nie on otrzyma odszkodowanie, 
lecz spółka. Co więcej, sąd może nakazać złożenie kaucji zabez-
pieczającej, a w przypadku jej niełożenia odrzuci pozew. Mając na 
uwadze powyższe procesy wytaczane w ramach actio pro socio są 
więc rzadkością, o czym świadczy również brak orzecznictwa Sądu 
Najwyższego w tym zakresie.

Odpowiedzialność organów kierowniczych i nadzorujących na 
gruncie ustawy o rachunkowości

Odnośnie odpowiedzialności rady nadzorczej i zarządu, nale-
ży przytoczyć postanowienie zawarte w ustawie o rachunkowości, 
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z której wynika solidarna odpowiedzialność za sprawozdania fi-
nansowe i sprawozdanie z działalności spółki.

Art. 4a [Wymagania dotyczące sprawozdań]
1. Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub inne-

go organu nadzorującego jednostki są zobowiązani do zapewnienia, 
aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności speł-
niały wymagania przewidziane w niniejszej ustawie.

2. Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub 
innego organu nadzorującego jednostki odpowiadają solidarnie 
wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem 
stanowiącym naruszenie obowiązku wynikającego z ust. 1.

Powyższa regulacja została wprowadzona do polskiego systemu 
prawnego w drodze ustawy z 18.3.2008 r. o zmianie ustawy o ra-
chunkowości (Dz.U. Nr 63, poz. 393 ze zm.), która w art. 1 pkt 4 
wprowadziła do ustawy o rachunkowości art. 4a. Przepis ten prze-
widuje, że kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej 
lub innego organu nadzorującego jednostki są zobowiązani do za-
pewnienia, aby sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawoz-
danie finansowe, oraz sprawozdanie z działalności jednostki oraz 
sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej spełniały wymagania 
przewidziane w ustawie o rachunkowości. Organy te (kierownik 
jednostki oraz członkowie rady nadzorczej) ponoszą solidarną od-
powiedzialność wobec spółki za szkody wyrządzone działaniem 
lub zaniechaniem działania stanowiącym naruszenie obowiązków 
określonych w art. 1 ustawy o rachunkowości.

Art. 3 ust. 1 pkt 5a stanowi, że za członka organu jednostki uważa 
się „osobę fizyczną, pełniącą funkcję członka zarządu lub innego 
organu zarządzającego, członka rady nadzorczej lub innego organu 
nadzorującego, jak również innego organu administrującego jed-
nostki, powołaną do pełnienia tej funkcji zgodnie z postanowienia-
mi umowy spółki, statutu lub innymi obowiązującymi jednostkę 
przepisami prawa”. Zgodnie z powołanym przepisem członkowie 
rady nadzorczej oraz członkowie zarządu odpowiadają wobec spółki 
za szkodę powstałą po stronie spółki w związku z niewykonaniem 
bądź błędnym wykonaniem przez nich zobowiązania do zapewnie-
nia, że sprawozdanie finansowe jednostki oraz sprawozdanie z jej 
działalności sporządzone zostało zgodnie z wymogami. Odpowie-
dzialność kierownika jednostki, członków rady nadzorczej lub inne-
go organu nadzorującego jednostki ma charakter odpowiedzialności 
solidarnej. Oznacza to, że spółka, bo to spółka uprawniona będzie do 
dochodzenia roszczeń, może występować z żądaniem w stosunku do 
każdego ze zobowiązanych bądź do wszystkich razem. Jednocześnie 
zaspokojenie spółki przez jednego ze zobowiązanych zwolni od 
odpowiedzialności pozostałe podmioty.

W celu wykonania swoich obowiązków rada nadzorcza może 
badać wszystkie dokumenty spółki, żądać od zarządu i pracowników 
sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku (art. 
382 k.s.h.). Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy 
ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 par. 2 pkt 1 k.s.h., 
w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem 
faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku 
albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu 
corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Tak 
więc członkowie zarządu i rady nadzorczej są zobowiązani do za-
pewnienia, aby sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawoz-
danie finansowe, sprawozdanie z działalności spełniały wymagania 
przewidziane w ustawie oraz odpowiadają solidarnie wobec spółki 
za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem stanowiącym 
naruszenie tego obowiązku.

Odpowiedzialność cywilna za naruszenie obowiązków informa-
cyjnych spółek publicznych

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania in-
strumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych w art. 98 reguluje zasady ponoszenia 
odpowiedzialności cywilnoprawnej za naruszenie obowiązków 
informacyjnych. Przepis ten zawiera w sobie istotny z punktu 

widzenia bezpieczeństwa obrotu mechanizm zabezpieczający pra-
widłowe wykonywanie przez podmioty zobowiązane obowiązków 
informacyjnych. Podstawą ponoszenia takiej odpowiedzialności 
jest wyrządzenie inwestorowi szkody w rezultacie udostępnienia 
wadliwej lub przemilczenia informacji, a zatem wprowadzenia in-
westora w stan dezinformacji. Odpowiedzialność ta dotyczy dwóch 
źródeł obowiązków informacyjnych – prospektowych obowiązków 
informacyjnych oraz obowiązku realizowania stałych obowiązków 
informacyjnych określonych w art. 56 ustawy o ofercie. Przez od-
powiedzialność prospektową należy rozumieć odpowiedzialność 
za szkody wyrządzone wskutek zamieszczenia w prospekcie emi-
syjnym lub innym dokumencie sporządzanym i udostępnianym 
w związku z ofertą publiczną, dopuszczeniem lub ubieganiem się 
o dopuszczenie papierów wartościowych lub innych instrumentów 
finansowych do obrotu na rynku regulowanym informacji nie-
prawdziwych, nierzetelnych lub niekompletnych. Natomiast przez 
odpowiedzialność raportową należy rozumieć odpowiedzialność 
odszkodowawczą za szkody powstałe wskutek udostępnienia do 
publicznej wiadomości informacji nieprawdziwych lub wsku-
tek przemilczenia określonych informacji w związku z wyko-
nywaniem obowiązków raportowych, o których mowa w art. 56 
ust. 1 ustawy o ofercie. Dotyczy to zatem zarówno naruszenia 
obowiązków związanych z publikacją raportów bieżących jak 
i okresowych.

Podmioty odpowiedzialne za prawdziwość, rzetelność i kom-
pletność informacji zamieszczonych w prospekcie emisyjnym są 
wymienione w art. 22 ust. 4 ustawy o ofercie. Należą do nich: emi-
tent, sprzedający, podmiot zabezpieczający, subemitent usługowy 
oraz podmiot sporządzający lub biorący udział w sporządzeniu 
informacji.

Odpowiedzialność ta jest odpowiedzialnością na zasadzie winy. 
Przepis wprowadza domniemanie winy, które dotyczy osób odpo-
wiedzialnych z tytułu wadliwości informacji przekazywanych do 
publicznej wiadomości przez emitenta. Z założenia rozwiązanie to 
ma chronić inwestora, jako podmiot dysponujący znacznie mniejszą 
wiedzą o emitencie i zachodzących w jego ramach procesach, niż 
osoby uczestniczące w kształtowaniu informacji. Domniemanie 
zawarte w przepisie art. 98 ustawy o ofercie jest domniemaniem 
prawnym wzruszalnym, które można obalić poprzez wykazanie, 
że ani podmiot odpowiedzialny za upublicznienie informacji, ani 
osoby, za które ponosi on odpowiedzialność (na zasadzie odpowie-
dzialności za cudze czyny), winy nie ponoszą. Odpowiedzialność 
za naruszenie obowiązków prospektowych przyjmuje charakter 
odpowiedzialności solidarnej. Nie wyłącza to możliwości zawarcia 
umowy określającej wzajemne zobowiązania tych podmiotów z ty-
tułu tej odpowiedzialności. Przeważająca część doktryny uznaje, 
że odpowiedzialność ta ma charakter deliktowy, wiąże ponosze-
nie odpowiedzialności z naruszeniem norm bezwzględnie obo-
wiązujących. Dla ustalenia odpowiedzialności konieczne będzie 
udowodnienie zaistnienia trzech przesłanek. Są nimi: bezprawne 
zdarzenie wywołujące szkodę (będzie to naruszenie obowiązku 
prospektowego), zaistnienie szkody oraz adekwatny związek przy-
czynowo-skutkowy (który musi wystąpić pomiędzy naruszeniem 
obowiązku informacyjnego a powstałą szkodą).

Członkowie zarządu emitenta należą do kręgu osób, które pono-
szą odpowiedzialność za upublicznienie nieprawdziwej lub przemil-
czenie informacji, która powinna być zawarta w prospekcie emi-
syjnym lub też naruszenie stałych obowiązków informacyjnych. 
Realizowanie obowiązków informacyjnych nałożonych przez prawo 
na spółki publiczne należy do działań określanych przez k.s.h. jako 
prowadzenie spraw spółki. Zgodnie z art. 368 par. 1 k.s.h. do pro-
wadzenia spraw spółki zobowiązany i uprawniony jest zarząd. Art. 
371 par. 1 stanowi, że jeżeli zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego 
członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia 
spraw spółki, chyba że statut stanowi inaczej. Ta ogólna zasada 
może być inaczej uregulowana w statucie spółki, w szczególności 
statut może przewidywać taki podział zadań między poszczegól-
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nych członków zarządu, że realizowanie obowiązków informacyj-
nych przez spółkę stanie się przedmiotem obowiązków jednego lub 
niektórych członków zarządu. Jednak nie chroni to pozostałych 
członków od odpowiedzialności za obowiązki infromacyjne spółki, 
ponieważ wiele bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa 
dotyczących działań związanych z obowiązkami infromacyjnymi 
wymaga uczestnictwa wszystkich członków zarządu niezależnie od 
przyjętych w danej spółce zasad podejmowania decyzji. Do okoliczo-
ści mających znaczenie dla określenia kręgu osób odpowiedzialnych 
za informacje upublicznione przez spółki należą przede wszystkim 
podpisy złożone pod sprawozdaniem finansowym. Sprawozdanie 
finansowe stanowi jeden z najistotniejszych elemetów prospektu 
emisyjnego oraz raportów okresowych. Zgodnie z art. 52 ust. 2 
w zw. z ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości „sprawozdanie finan-
sowe podpisuje – podając zarazem datę podpisu – osoba, której 
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownik jed-
nostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy 
członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego 
uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego”. Innymi 
słowy, w przypadku sprawozdań finansowych sporządzonych przez 
spółki akcyjne o wieloosobowym zarządzie sprawozdanie finansowe 
zobowiązani są podpisać wszyscy członkowie zarządu. Identyczne 
reguły dotyczą sprawozdania z działalności spółki akcyjnej, o któ-
rym mowa w art 49 ustawy o rachunkowości. Podpisując sprawozda-
nie finansowe członkowie zarządu potwierdzają to, że wiedzą jakie 
dane się w nim znajdują i tym samym stają się oni osobami, które 
brały udział w sporządaniu sprawozdania finansowego. Trzeba więc 
wskazać, że członek zarządu brał udział w sporządzaniu określo-
nego zakresu informacji zawartych w prospekcie lub raporcie, by 
przyjąć jego odpowiedzialność za przemilczenie informacji, która 
powinna się znaleźć wśród tych informacji. Składając swój podpis 
pod sprawozdaniem finansowym członek zarządu bierze więc udział 
w jego sporządzaniu, które to sprawozdanie finansowe jest następnie 
jednym z najistotniejszych elementów prospektu emisyjnego oraz 
raportów okresowych. Członek zarządu jest osobą biorącą udział 
w sporządzaniu sprawozdania finansowego, gdyż bez jego podpisu 
lub pismenego uzasadnienia odmowy złożenia takiego podpisu (art. 
52 ustawy o rachunkowości) sprawozdanie finansowe nie będzie 
sporządzone w wymaganej formie.

Zgodnie z art. 382 § 1 k.s.h. rada nadzorcza sprawuje stały nadzór 
nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 
Oznacza to obowiązek stałego nadzorowania nie tylko pracy zarzą-
du, ale wszystkich pracowników, funkcjonowania spółki w stosun-
kach wewnętrznych i zewnętrznych. Do kompetencji i obowiązków 
tym samym należy także nadzór nad prawidłowością i rzetelno-
ścią realizowania obowiązków informacyjnych publicznej spółki 
akcyjnej. Organ nadzorczy dysponuje w tym celu odpowiednimi 
środkami, gdyż zgodnie z art. 382 § 4 „w celu wykonania swoich 
obowiązków rada nadzorcza może badać wszystkie dokumenty 
spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień 
oraz dokonywać rewizji stanu majątku spółki”. Do szczególnych 
obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdania zarządu 
z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły 
rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, 
jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących 
podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu 
zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników 
tej oceny. Ocena tych dokumentów oraz przedłożenie walnemu 
zgromadzeniu akcjonariuszy pismenego sprawozdania z wyników 
tej oceny jest koniecznym elementem procesu zatwierdzania tych 
sprawozdań przez wlane zgromadzenie.

W związku z tym, że rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad 
działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, 
tym samym sprawuje ona stały nadzór nad realizacją przez spółkę 
obowiązków informacyjnych. Obowiązana jest ona do wykrywa-
nia nieprawidłowości w zakresie informacji upublicznianych przez 
spółkę. Art. 483 k.s.h. stanowi, że „członek zarządu, rady nadzorczej 

oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną 
działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postano-
wieniami statutu spółki, chyba że nie ponosi winy”. Jeśli więc rada 
nadzorcza zaniecha obowiązku stałego nadzoru nad działalnością 
spółki, tutaj zaniechanie nadzoru nad realizacją przez spółkę obo-
wiązków informacyjnych, to będzie odpowiadała za szkodę wyrzą-
dzona spółce, jeśli ta będzie odpowiadała jako emitet na gruncie 
art. 98 ustawy o ofercie.

Odpowiedzialność finansowa członków rad nadzorczych za nie-
dopełnienie obowiązków związanych z informacją poufną w roz-
porządzeniu MAR

Regulacje wprowadzone przez unijne rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. 
W sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć 
na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/
WE i 2004/72/WE dla zarządów spółek giełdowych oznaczają nowe 
obowiązki, natomiast członków rad nadzorczych włączają do grona 
osób odpowiedzialnych za bieżącą politykę informacyjną emitenta. 
Odpowiedzialnymi za ten obszar działalności spółki publicznej 
są „osoby pełniące obowiązki zarządcze”. Zgodnie z art. 3 pkt 25 
rozporządzenia MAR należą do nich nie tylko członkowie zarządu 
lecz również członkowie rady nadzorczej.

Art. 96 ust. 6a ustawy o ofercie stanowi, że w przypadku rażącego 
naruszania przez spółkę obowiązków związanych z publikacją in-
formacji poufnych KNF może nałożyć na osobę zasiadającą w radzie 
nadzorczej karę pieniężną do wysokości 100 tys. zł. Taka sama kara 
może grozić członkowi rady, jeśli spółka niewłaściwie wywiązuje się 
z obowiązku publikacji raportów okresowych. Natomiast za niepra-
widłowości związane z raportami bieżącymi maksymalną wysokość 
sankcji ustawodawca wyznaczył na 50 tys. zł. Wcześniej członkom 
rad nadzorczych nie groziła z tego tytułu odpowiedzialność admi-
nistracyjna a jedynie odpowiedzialność cywilnoprawna na gruncie 
art. 98 ustawy o ofercie. Art. 390 § 1 k.s.h. staowi, że „rada nadzorcza 
wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować 
swoich członków do samodzilnego pełnienia określonych czynności 
nadzorczych”. Tak więc monitorowanie działalności spółki na polu 
informacyjnym rada nadzorcza może powierzyć jednemu ze swoich 
członków lub komitetowi audytu w celu stałego nadzoru nad tym 
obszarem. Jeśli zarząd nie wykonuje obowiązków informacyjnych 
prawidłowo, to rada nadzorcza nie może wydawać zarządowi wiążą-
cych poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki. Jednak ma ona 
inne instrumenty w celu dyscyplinowania zarządu, w najbardziej 
drastycznych przypadkach może zawiesić, z ważnych powodów, 
w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu 
(art. 383 § 1 k.s.h.).

Kacper Skowron
asystent

Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy 
Prawni
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Od ponad dwóch lat obowiązuje ustawa z dnia 11 września 2015 
roku o uprawnieniach do mienia Funduszu Wczasów pracowni-
czych. Ustawa ta weszła w życie w dniu 7 grudnia 2015 roku.

Skutkiem wejścia w życie ustawy jest powrót własności do obiek-
tów FWP z chwilą wejścia w życie ustawy (7.12.2015). Dotyczy to 
nieruchomości będących własnością FWP w dniu 31 sierpnia 1997 
roku. Ustawa jest pokłosiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 12 stycznia 1999 roku. TK zakwestionował wtedy przyznanie 
zarządu majątkiem FWP tylko Ogólnopolskiemu Porozumieniu 
Związków Zawodowych.

Obecnie Fundusz Wczasów Pracowniczych spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospo-
darczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041798 
składa wnioski do ksiąg wieczystych a także wszczyna postępowania 
o zawezwanie do próby ugodowej wobec nabywców nawet z drugiej 
już lub trzeciej ręki celem wpisania przez sądy wieczystoksięgowe 
FWP Sp. z o.o. w miejsce dotychczasowych właścicieli.

Właściciele mogą stracić więc dziś prawo własności. Samo usta-
wa zdaniem prawników to tzw. ‘bełkot prawotwórczy” i otwiera 
„puszkę pandory” roszczeń oraz zarzutów błędów notarialnych. 
Ustawa opiniowana na etapie prac sejmowych jako niekonstytu-
cyjna i godząca w prawo własności nie odpowiada w żaden sposób 
na pytanie czy ewentualna nieważność umów dotyczy wszystkich 
zawartych po 31.08.1997 r. czy też umów notarialnych zawartych 
po 7 grudnia 2015 roku?

Ponadto pojawia się pytanie czy przepisy ustawy powodują au-
tomatyczne upadki skutków umów zawartych w sposób zgodny 
z obowiązującymi w chwili ich zawierania przepisami. W szcze-
gólności czy nabywcy korzystają z rękojmi wiary publicznej ksiąg 
wieczystych.

Pojawił się pogląd, że Sądy wieczysto księgowe nie są uprawnione 
do wpisywania FWP w miejsce nabywców nieruchomości, jeśli 
nabycie nastąpiło po 31.08.1997 r. Jednak pytanie co z druga datą? 

Czy automatycznie, z mocy prawa można wpisać FWP? Przecież 
do tego potrzebne jest przecież stwierdzenie nieważności umowy.

Z celu jakiemu ma służyć ustawa i jaki nakreślił wyrok TK wy-
nika, że chodzi o rozszerzenie kręgu podmiotów – związków za-
wodowych – które mają korzystać z majątku FWP, powstałego do 
1997 r. w celu ochrony ich praw majątkowych innych związków 
zawodowych. W tym celu zawarte są przepisy o obowiązku dzielenia 
się pobranymi korzyściami, o prawie do udziałów spółki.

Zestawienie zapisów pkt 1) art. 2 i pkt1) ust.1 art. 4 może prowa-
dzić do takiego wniosku, że znosi się skutki działania FWP przez 20 
lat i mamy do czynienia z kolejną quasi nacjonalizacją na rzecz FWP. 
Taka wykładnia jest jednak naszym zdaniem wadliwa – musiałby 
być wyraźny przepis, który znosi skutki wszystkich rozporządzeń 
mieniem, dokonanych przez FWP po 1997 r. lub po dacie wejście 
z w życie ustawy z dnia 11 września 2015 roku.

Czas pokaże w jakim kierunku zmierzy interpretacja sądów.

Anna Biel
adwokat

Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek i wspólnicy 
sp.p

Stanisław Cabała
adwokat

Kancelaria Prawnicza Cabała Grochowska,
Nowy Sącz

Ostrożnie gdy kupiłeś lub chcesz kupić nieruchomość która kiedyś należała do FWP
Anna Biel, Stanisław Cabała

Niesłuchanie i pomijanie poglądów innych jak nasze własne ma 
długą tradycję. Pewnie dlatego już w prawie rzymskim sprzed 2 
tysięcy lat wprowadzono zasadę audiatur et altera pars – należy 
zawsze wysłuchać drugiej strony. Reguła ta jest do dzisiaj funda-
mentem każdego systemu prawnego. Daje nie tylko równe prawa 
uczestnikom sporu, ale też zwiększa znacznie prawdopodobieństwo 
sprawiedliwych ocen i rozstrzygnięć. Słuchanie różnych poglądów 
i ich analiza wydaje się być niezbędnym elementem każdego spo-
łecznego działania i każdej decyzji istotnej dla innych.

Obserwacja politycznych dyskusji, czy to w mediach czy w Sejmie, 
wskazuje, że politycy nie stosują zasady wysłuchania drugiej strony. 
Bardzo często odnoszę wrażenie, że dyskutanci są skoncentrowa-
ni wyłącznie na tym, aby wygłosić swoje racje i kompletnie nie 
są zainteresowani tym, co mówią inni. Wielu polskich polityków 
udoskonaliło nawet zasadę lekceważenia innych opinii na przykład 
przez nieudzielanie odpowiedzi na proste zadawane im pytania, 
i udawanie, że pytania nie padły.

Liczy się tylko to, aby dużo mówić na przygotowany wcześniej 
temat, bez względu na argumenty drugiej strony. Wygląda to trochę 
na polityczny autyzm lub przekonanie, że oponenci są zbyt głupi, 
aby ich wysłuchać i poszukiwać kompromisów.

Przed wielu laty pracował w Łodzi adwokat Herakliusz Żwirełło, 
jak sam mówił pół Polak pół Litwin. Był znakomitym prawnikiem, 

ale nie był uważany za krasomówcę.
Miałem okazję przysłuchiwać się jednej z rozpraw, w której uczest-

niczył. Kiedy rozpoczął swoje końcowe przemówienie, sędzia prze-
wodnicząca rozprawie tylko przez chwilę wykazała zainteresowanie, 
a potem skupiła się na czytaniu dokumentów z akt, czasem spoglą-
dając na zegarek. Mecenas zauważył te gesty i powiedział: Wysoki 
Sądzie, wiem,że Sąd nie jest zbyt zainteresowany moim przemó-
wieniem, bo pewnie mówię głupstwa. Ale nie można wykluczyć, 
że nawet głupiec powie coś mądrego. Dlatego warto go wysłuchać.

Twarz pani Sędzi stała się purpurowa. Powiedziała tylko – Prze-
praszam panie mecenasie.

Dedykuję tę historię politykom, którzy wszystko wiedzą najlepiej

Jerzy Szczepaniak
adwokat

Kancelarie Adwokackie Jerzy Szczepaniak

Warto czasem wysłuchać głupca
Jerzy Szczepaniak
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Z ŻYCIA KANCELARII
KANCELARIA CSW WIĘCKOWSKA I PARTNERZY 
ORGANIZATOREM KONFERENCJI DLA 
PRZEDSIĘBIORCÓW: „DROGA PO KAPITAŁ Z GPW NA 
PRZYKŁADZIE SUKCESU WIELKOPOLSKICH FIRM”

Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy organizowała wraz 
z INC Group konferencję „Droga po kapitał z GPW na przykładzie 
sukcesu wielkopolskich firm”, która odbyła się dnia 18 stycznia 2018 
r. w siedzibie WTC w Poznaniu. Celem konferencji była promocja 
polskiego rynku kapitałowego, jako miejsca przyjaznego dla rozwoju 
biznesu, a także możliwości jakie daje ten rynek. Konferencja zo-
stała oparta o „success story” przedsiębiorstw: LABO PRINT S.A., 
COCODRILLO S.A., TALEX S.A., ATREM S.A., które skorzystały 
z doradztwa prawnego Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy 
w drodze na Giełdę. Firmy te w sposób umiejętny wykorzystały 
szanse rynku kapitałowego i dzięki niemu rozwinęły się w sposób 
dynamiczny na rynku krajowym oraz zagranicznym.

Zaproszeni eksperci przybliżyli słuchaczom wybrane tematy pre-
zentujące drogę sukcesu firm funkcjonujących na różnych rynkach, 
w różnych fazach rozwoju i z różnymi celami emisyjnymi. Zostały 
przedstawione podstawowe zasady funkcjonowania rynku kapita-
łowego oraz szanse jakie daje polskim przedsiębiorcom. Głównymi 
partnerami konferencji byli Giełda Papierów Wartościowych S.A. 
oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

KANCELARIA RADÓW PRAWNYCH BIEL, JUDEK 
I WSPÓLNICY SP.P.

Z okazji spotkania wigilijnego w grudniu 2017 r. partnerzy Kan-
celarii Anna Biel i Krzysztof Judek otrzymali wspaniały prezent od 
pracowników i współpracowników. Świetna karykatura obrazująca 
pasje wspólników: Harly Davidson mec. Anny Biel oraz biegi dłu-
godystansowe mec. Krzysztofa Judka

Partnerzy Kancelarii Biel, Judek i wspólnicy sp. p. ze Szczeci-
na Anna Biel oraz Krzysztof Judek – jak co roku – wzięli udział 
w Biegu Narciarskim o puchar im. adwokata Ryszarda Porzyckiego. 
Na polanie Jakuszyckiej było wprawdzie dużo śniegu ale warunki 
trudne. Odwilż, deszcz i mgła. Nie mniej jednak organizator zadbał 
o dobre nastroje.

Nie ma to jak duży ekran…. Mec. Krzysztof Judek z ekranu laptopa 
„przerzucił się” na 42 cale.
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Z ŻYCIA KANCELARII
NARCIARSKIE MISTRZOSTWA ADWOKATURY

W dniach od 1-go do 4-go marca 2018 r. w Szklarskiej Porębie od-
były się XXXV Jubileuszowe Narciarskie Mistrzostwa Adwokatury, 
zorganizowane przez Naczelną Radę Adwokacką i Izbę Adwokacką 
w Wałbrzychu. Głównym koordynatorem Mistrzostw był adwokat 
Bartosz Łuć.  Impreza gościła blisko 280 uczestników, spośród któ-
rych w dyscyplinach sportowych wystartowało łącznie blisko 150 
osób. Dopisała znakomita słoneczna i mroźna pogoda. Przedstawi-
ciele Iuris Link zaznaczyli swoją obecność zajmując czołowe pozycje 
w różnych konkurencjach. Aurelia Koksztys-Łuć zajęła pierwsze 
miejsce w biegu na 7 kilometrów oraz drugie miejsce w dwuboju 
narciarskim. Bartosz Łuć i Stanisław Cabała przywieźli w swoich 
kategoriach wiekowych po srebrnym medalu w biegu narciarskim.

Radcowie Kancelarii Biel, Judek i Wspólnicy powyżej 6.000 n.p.m. 
Radca prawny mec. Anna Gilewska zdobywała w 2017 roku w li-
stopadzie Himalaje. Tutaj w środku w różowej kurtce w bazie pod 
Mont Everest.
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Z ŻYCIA KANCELARII
 KANCELARIA ADWOKACKA  SPP ŁUĆ I KOKSZTYS-ŁUĆ

Aurelia Koksztys-Łuć i Bartosz Łuć w trakcie urlopowej wizyty 
w Japonii weszli na mierzący 3740 m n.p.m. szczyt wulkanu Fuji. 
Wejście było wyczerpujące, ale satysfakcja ogromna. 

 KANCELARIA ADWOKACKA  SPP ŁUĆ I KOKSZTYS-ŁUĆ
Wspólnicy kanclelarii byli organizatorami X Zlotu Motocyklo-

wego Adwokatów Wiosna Riders. Przyjechało ponad 50 motocykli 
z całej Polski. Gwiazdą imprezy była motocyklistka z Japonii - Inoue 
Kotoe, która przemierza świat na swoim małym motocyklu.

NASZ PAULA
Paula Wiśniewska, koordynator Iuris Link w latach 2012 – 2016, 

ukończyła ze średnią 5.0 II rok studiów doktoranckich z nauki 
o polityce na Uniwersytecie Wrocławskim.  Paula jest kierowni-
kiem projektu naukowego Relacje między partiami politycznymi 
na poziomie europejskim a grupami politycznymi w Parlamencie 
Europejskim realizowanego ze środków Narodowego Centrum 
Nauki. Od stycznia do czerwca 2018 r. zdobywała międzynaro-
dowe doświadczenie badawcze na Université Libre de Bruxelles 
oraz odbyła staż naukowo - badawczy w Parlamencie Europejskim. 
Podczas pobytu w Brukseli przeprowadziła trzydzieści wywiadów 
z europosłami z polski oraz z innych krajów członkowskich. Jako 
obserwator brała udział w posiedzeniach komisji parlamentarnych 
i sesjach plenarnych Parlamentu Europejskiego. W czerwcu 2018 r. 
została  doceniona przez koleżanki i kolegów, którzy wybrali ją na 
Przewodniczącą Rady Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Paula z listem gratulacyjnym od Rektora Uniwersytetu Wrocław-
skiego za uzyskany grant badawczy 

Nasza Paula z europosłem Januszem Zemke
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Adwokacka Spółka Partnerska Łuć i Koksztys-Łuć

Kancelaria Adwokacka Adwokat Monika Makowska

JELENIA GÓRA

BEŁCHATÓW

Aurelia Koksztys-Łuć i Bartosz Łuć prowadzą działalność jako 
adwokaci od 1 stycznia 2000 r. Wcześniej, w 1994 r. ukończyli studia 
prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim a następnie odbyli apli-
kację sądową w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze oraz aplikację 
adwokacką w Izbie Adwokackiej w Wałbrzychu, pracując w jednej 
z wiodących spółek prawniczych w Jeleniej Górze. Ugruntowana 
wiedza, długoletnia praktyka i doświadczenie uzyskane w sądach 
i pod opieką znakomitych patronów pomogło im zgromadzić od-
powiedni zespół prawników i utworzyć jedną z pierwszych part-
nerskich spółek prawniczych.

Wspólnicy mają za sobą kilkanaście lat doświadczenia w świad-
czeniu pomocy prawnej w zasadzie we wszystkich dziedzinach 
prawa, poczynając od spraw sądowych, poprzez skomplikowane 
przekształcenia spółek prawa handlowego, tworzenie nowych pod-
miotów prawa, likwidacje i upadłości, postępowania administra-
cyjne i rejestrowe, na doradztwie prawnym kończąc. Aktualnie 
spółka stale obsługuje kilkanaście różnego rodzaju podmiotów, 
w tym prywatne spółki prawa handlowego, podmioty powiązane 
z samorządem terytorialnym, podmioty lecznicze, przedsiębiorstwa 
i spółdzielnię. Partnerzy spółki indywidualnie prowadzą sprawy 
ze wszystkich dziedzin prawa, starając się jednak specjalizować 
w wybranych zagadnieniach. Położenie Jeleniej Góry na styku trzech 
granic sprzyja również aktywności w zakresie szeroko rozumia-
nej pomocy prawnej świadczonej podmiotom zagranicznym. Obaj 
partnerzy ukończyli podyplomowe studia z zakresu praktycznego 
zastosowania prawa europejskiego.

Spółka dysponuje położonym 100 metrów od sądów lokalem 
o powierzchni 160 m2 pozwalającym prowadzić działalność w kom-
fortowych warunkach zarówno dla prawników jak i ich klientów. 
Wspólnicy i współpracownicy władają najpopularniejszymi języ-
kami obcymi, w związku z tym spółka może zapewnić obsługę 
w języku niemieckim, angielskim i rosyjskim.

Aktualnie w Spółce pracuje troje aplikantów adwokackich: Domi-
nika Pajdzik, Aurelia Kukulska. Nad pracą biura czuwa Kierownik 
Biura w osobie Sylwii Grześ. Wspólnicy stale współpracują również 
ze spółką Recompensum kierowaną przez Olafa Hambergera oraz 
z radcą prawnym Piotrem Stępakiem.

Aurelia Koksztys-Łuć zajmuje się w sze-
roko rozumianym prawem cywilnym. Jest 
specjalistką prawa rodzinnego (w szcze-
gólności w zakresie rozwodów i podzia-
łów majątku) oraz prawa nieruchomości. 
Współpracuje z innymi kancelariami ad-
wokackimi w ramach projektu Divortium – 
Kancelaria Prawa Rodzinnego i Rozwodów. 
Drugą specjalizację stanowią sprawy gospo-
darcze i prawo handlowe. Pracę magisterską 
obroniła pod kierunkiem Profesora Józefa 
Frąckowiaka. Wiedzę i doświadczenie wy-

korzystuje w spółce przy tworzeniu i nadzorowaniu funkcjonowania 
podmiotów prawa handlowego. Zasiada również w Radzie Nad-
zorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialności. Ponadto dzięki 

Od 1 marca 2012 roku prowadzę Indywidualną Kancelarię Adwo-
kacką Adwokat Monika Makowska z siedzibą w Bełchatowie przy ul. 
Piłsudskiego 10. Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2007 – 2011 odbywałam apli-
kację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie. 
W swojej kancelarii oferuję wszechstronną pomoc prawną na rzecz 
osób fizycznych i podmiotów gospodarczych zarówno w postępowaniu 
sądowym jak i w sprawach pozasądowych. Zajmuję się sporządzaniem 
opinii prawnych, udzielaniem pisemnych i ustnych porad prawnych, 
prowadzeniem negocjacji i udziałem w mediacjach, reprezentacją 
Klientów przed sądami, organami administracji publicznej oraz in-
nymi instytucjami, świadczeniem usług głownie z zakresu: prawa 
cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa gospodarczego 
i handlowego, a także kompleksową obsługą prawną podmiotów go-
spodarczych. W czerwcu 2013 roku ukończyłam Podyplomowe Studia 
Akademia Spółek w Katedrze Prawa Gospodarczego w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie. Biegle posługuję się językiem niemieckim.

KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MONIKA MAKOWSKA

ul. Piłsudskiego 10
97–400 Bełchatów
tel. 606626824
adw.m.makowska@gmail.com
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biegłej znajomość języka niemieckiego została wpisana na listę 
adwokatów polecanych przez Konsulat RFN i obsługuje klientów 
niemieckojęzycznych.

Jej pozycja zawodowa uznana został również przez środowisko 
Adwokatury. Od 10 lat jest wykładowcą Komisji Szkolenia Aplikan-
tów a od 2013 r. pełni funkcję Prezesa Sądu Dyscyplinarnego przy 
Izbie Adwokackiej w Wałbrzychu.

Bartosz Łuć od lat zajmuje się prowa-
dzeniem skomplikowanych procesów 
w sprawach cywilnych odszkodowaw-
czych. Ponadto jest specjalistą w spra-
wach administracyjnych i sądowo-ad-
ministracyjnych. Do jego największych 
prawniczych sukcesów zaliczyć należy 
skuteczną skargę konstytucyjną zakoń-
czoną uchyleniem niekonstytucyjnego 
przepisu. Dzięki wieloletniej obsłudze 
podmiotów leczniczych posiada wie-
dzę i doświadczenie w szeroko rozu-
mianym prawie medycznym. Od lat 
zajmuje się doradztwem prawnym dla 

przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń 
i fundacji. Występuje również w procesach sądowych w sprawach 
klientów indywidualnych.

Od początku swojej kariery zawodowej aktywnie uczestniczy 
w działalności Adwokatury, jako członek komisji merytorycznych 
przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz wykładowca w ramach 
szkoleń dla aplikantów adwokackich. Od 2009 r. jest prezesem 

Stowarzyszenia Prawników Iurislink. W 2013 r. został członkiem 
Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu.

Do grona współpracowników Kancelarii doszły dwie koleżanki: 
adwokat Aurelia Kukulska (zdj. górne) oraz adwokat Dominika 
Pawiłojć (zdj. dolne). Obie Panie wcześniej aplikowały w Spółce.

ADWOKACKA SPÓŁKA PARTNERSKA ŁUĆ I KOKSZTYS-ŁUĆ

ul. Grottgera 12/1–2
58–500 Jelenia Góra
KRS 0000204023
Tel. +48 75 75 356 30
Fax. +48 75 75 356 40
Handy +48 600 432 253
email:

kancelaria@adwokaci-online.pl
Strona internetowa:
www.adwokaci-online.pl
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Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Komandytowa
Izabella Żyglicka i Wspólnicy

KATOWICE · WARSZAWA

Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Komandytowa Izabella Ży-
glicka i Wspólnicy to zespół wyjątkowych ludzi pracujących z pasją 
i chętnie podejmujących nowe wyzwania. Bogate doświadczenie, 
szeroka i stale aktualizowana wiedza oraz zaangażowanie naszych 
prawników pozwalają nam skutecznie doradzać Klientom i współ-
tworzyć ich sukces.

Zaufanie naszych Klientów budujemy w oparciu o indywidualne 
podejście do każdego z nich i przekazywanych nam spraw. Dewizą 
Kancelarii jest kompleksowość, profesjonalizm i najwyższa jakość 
świadczonych usług.

Zapewniamy obsługę kompleksowych przedsięwzięć gospodar-
czych, restrukturyzacji, przekształceń własnościowych, procesów 
inwestycyjnych, badań due diligence, operacji na rynku kapitało-
wym, a także negocjacji gospodarczych i mediacji.

Jako Autoryzowany Doradcą Rynku New Connect, przygotowu-
jemy młode, prężne firmy do przekształcenia się w spółki akcyjne 
i pomagamy im w zdobyciu zaufania potencjalnych inwestorów. 
Naszymi partnerami są tak znane i szanowane organizacje jak Sto-
warzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII).

Nasza główna siedziba mieści się w Katowicach, w nowoczesnym 
budynku ALTUS, a w Warszawie, w budynku Warszawskiego Cen-
trum Finansowego znajduje się nasz Oddział. Prowadzimy obsługę 

prawną w języku angielskim, niemieckim, francuskim, czeskim 
i rosyjskim.

Izabella Żyglic-
ka jest partnerem 
z a r z ą d z a j ą c y m 
i  wspólnikiem Kan-
celarii. W 1996 roku 
ukończyła Uniwer-
sytet Śląski, Wydział 
Prawa i Administra-
cji, Kierunek Prawo. 
W latach 1996–1997 
studiowała w  Ecole 
Nationale de Mines 
w  Nancy (Francja) 
– Restrukturyza-
cja i  modernizacja 
przemysłu i regionu. 

Działalność zawodową w dziedzinie obsługi przedsiębiorców roz-
poczęła w 1996 r. Głównymi obszarami jej działalności są: funda-
cje i stowarzyszenia, fuzje i przejęcia, obsługa firm zagranicznych, 
prawo działalności hotelarskiej, prawo informatyczne (IT), prawo 
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spółek i holdingów, prawo własności intelektualnej, prawo zamó-
wień publicznych, rynek kapitałowy i finansowy oraz zwalczanie 
nieuczciwej konkurencji. Posługuje się biegle językiem francuskim 

i angielskim.
Leszek Paterek jest 

partnerem Kance-
larii. W  1994 roku 
ukończył Uniwersytet 
Śląski w Katowicach, 
Wydział Prawa i Ad-
ministracji, Kierunek: 
Prawo. Dotychczaso-
we doświadczenie 
zawodowe zdobywał 
w  wykonywanej od 
1997 roku obsłudze 
prawnej przedsiębior-
ców, w Sądzie Rejono-
wym: Wydziale Cy-

wilnym Nieprocesowym, Wydziale Rejestru Zastawów, Krajowym 
Rejestrze Sądowym oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym. 
Prowadzi działalność zawodową dotyczącą głównie: fundacji i sto-
warzyszeń, fuzji i przejęć, odpowiedzialności członków Zarządów, 
postępowań grupowych, prawa spółek i holdingów, prawa upadło-
ściowego i naprawczego oraz prywatyzacji i komercjalizacji. Włada 
biegle językiem francuskim i angielskim.
ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
IZABELLA ŻYGLICKA I WSPÓLNICY

Siedziba:
Ul. Uniwersytecka 13 – budynek 
Altus
40–007 Katowice
Tel.: +48 32 603 04 30,
+48 32 603 04 40
Fax: +48 32 603 04 35
e-mail: biuro@kpr.pl

Oddział:
ul. Orzycka 6/1B
02–695 Warszawa
Tel. +48 22 4957639
e-mail: warszawa@kpr.pl
Strona internetowa:
www.kpr.pl

Kancelaria Adwokacka Elżbieta Nowak

KOSZALIN

Kancelaria Adwokacka Elżbiety Nowak aktywnie działa od grud-
nia 1990 r., jako jedna z pierwszych prywatnych kancelarii w Kosza-
linie. Od roku 2003 współpracuje z Kancelarią Adwokacką Andrzeja 
Nowaka, który prowadzi działalność w tym samym lokalu.

Kancelaria Adwokacka Elżbiety Nowak zajmuje się sprawami 
karnymi, cywilnymi, gospodarczymi, obsługą spółek prawa handlo-
wego w zakresie prowadzonej przez nie działalności, zagadnienia-
mi prawa europejskiego, a także sprawami rodzinnymi. Prowadzi 
kompleksowa obsługę pozasądową i sądową.

Adwokat Andrzej Nowak prowadzi sprawy z zakresu prawa go-
spodarczego i karnego (w szczególności sprawy karne gospodarcze) 
oraz handlowego. Jest on autorem jednego z pierwszych komenta-
rzy do Kodeksu Handlowego (Polski Dom Wydawniczy „Ławica” 
Warszawa/Poznań 1992 r.).

Współpraca oraz zatrudnienie w Kancelarii osób o stosownie 

wysokich kwalifikacjach zawodowych pozwala na kompleksową 
obsługę Klientów krajowych i zagranicznych, także w języku angiel-
skim, francuskim i rosyjskim, zapewniając obsługę we wszystkich 
wskazanych dziedzinach prawa.

Kancelaria Adwokacka Elżbiety Nowak od wielu lat prowadzi 
obsługę Klientów krajowych i zagranicznych, świadcząc pomoc 
prawną i reprezentując podmioty zagraniczne w polskich spółkach 
prawa handlowego. Utrzymuje ścisły kontakt z wieloma adwokatami 
i radcami prawnymi, pracującymi w dużych kancelariach prawni-
czych polskich i zagranicznych, wymieniając doświadczenia i wiedzę 
przydatną do rozwiązywania konkretnych problemów prawnych.

Nadto w zakresie prac wykraczających poza zagadnienia bieżą-
cych zagadnień prawnych i ekonomicznych, Kancelaria korzysta 
z doradztwa biegłych księgowych, ekonomistów, a w przypadkach 
obligatoryjnego udziału, także z usług współpracujących z kan-
celarią tłumaczy przysięgłych języka angielskiego, niemieckiego, 
francuskiego oraz rosyjskiego.

Adwokat Elżbieta Nowak aktywnie działa na rzecz samorządu 
adwokackiego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Koszalinie, 
jest członkiem Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy 
Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie,

a także jest członkiem Komisji ds. Działalności Publicznej Adwo-
katury przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

KANCELARIA ADWOKACKA ELŻBIETA NOWAK

Ul. Zwycięstwa 147/2
75–950 Koszalin
Tel./Fax: + 48 94 346 20 46
Handy: + 48 601 726 280
e-mail: jurist@poczta.fm
elzbietanowak@adwokatura.pl
elzbieta.nowak@iurislink.pl
www.kancelarie-adwokackie.org
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Kancelarie Adwokackie Jerzy Szczepaniak, Anna 
Kowalkiewicz, Anna Szczepaniak, Marcin Rębowski

ŁÓDŹ

Głównym obszarem działalności zawodowej Kancelarii jest 
szeroko rozumiane prawo cywilne i gospodarcze (w tym prawo 
rodzinne, prawo spadkowe i rzeczowe), prawo pracy i ubezpieczeń 
społecznych, prawo karne, prawo finansowe, postępowanie przed 
Krajowym Rejestrem Sądowym oraz prawo medyczne, zarówno 
w zakresie doradztwa prawnego, jak i sporów sądowych. Kancelarie 
mają bogate doświadczenie w pomocy prawnej udzielanej dużym 
firmom, w tym międzynarodowym koncernom, przedsiębiorcom 
prowadzącym indywidualną działalność oraz osobom fizycznym. 
Obsługujemy na zasadzie stałych zleceń, a także doraźnie zarówno 
firmy międzynarodowe, jak i Klientów z Polski. Współpracujemy 
z kancelariami notarialnym, renomowaną Kancelarią Patentową, 
a także zagranicznymi kancelariami z Niemiec, Holandii i Belgii. 
Priorytetem Kancelarii jest świadczenie usług na wysokim poziomie 
prawniczym. Posługujemy się językiem angielskim i niemieckim.

Adwokat Jerzy Szczepaniak jest 
adwokatem od 1979 r. i prowadzi 
jedną z  pierwszych prywatnych 
kancelarii działających na łódzkim 
rynku. W  zakresie działalności 
zawodowej specjalizuje się w spra-
wach ochrony dóbr osobistych 
i  prawa własności przemysłowej, 
z  zakresu prawa prasowego oraz 
prawa budowlanego. Za działalność 
na rzecz obrony Praw Człowieka 
w okresie stanu wojennego został 

odznaczony Medalem Wolności. Publikuje w prasie ogólnopolskiej 
i łódzkiej szereg artykułów o tematyce prawnej i społecznej. Przez 
wiele lat był członkiem władz Łódzkiej Palestry. Pełnił funkcję Sę-
dziego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury w Warszawie. 
Prowadzi wykłady dla aplikantów adwokackich i szkolenia m.in. 
dla dziennikarzy oraz pracowników firm budowlanych. Dewizą 

w działalności zawodowej adwokata Jerzego Szczepaniaka jest roz-
wiązywanie problemów w drodze ugody, jeśli tylko jest to możliwe. 
Procesy sądowe powinny być ostatecznością.

Adwokat Anna Kowalkiewicz 
jest absolwentką Wydziału Pra-
wa i Administracji Uniwersytetu 
Łódzkiego. Odbywała aplikację 
adwokacką w Okręgowej Radzie 
Adwokackiej w Łodzi. Wykonuje 
zawód adwokata od lutego 2010 r. 
Prowadzi sprawy z zakresu pra-
wa cywilnego (prawo rzeczowe, 
zobowiązania, prawo spadkowe), 
rodzinnego (rozwody, podziały 
majątku, alimenty, kontakty), 
gospodarczego (prawo spółek, 
umowy), prawa pracy. Specja-
lizuje się w sprawach o rozwód, 

podział majątku wspólnego byłych małżonków. Posiada wieloletnie 
doświadczenie z zakresu kompleksowej obsługi prawnej przed-
siębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą 
oraz spółek, co wiąże się ze znajomością wielu dziedzin prawa. 
Reprezentuje Klientów przed sądami, organami administracji pu-
blicznej, a także w sprawach pozasądowych, w tym prowadzi ne-
gocjacje i uczestniczy w mediacjach. Adwokat Anna Kowalkiewicz 
bierze czynny udział w licznych akcjach mających na celu udzielanie 
pomocy prawnej najuboższym, w tym w ogólnopolskich akcjach 
„Adwokaci Pro Bono” organizowanych przez Naczelną Radę Ad-
wokacką. Włada biegle językiem angielskim.

Adwokat Anna Szczepaniak 
jest adwokatem od 2010 r. Spe-
cjalizuje się w sprawach z zakresu 
prawa rodzinnego (w szczególno-
ści w sprawach o rozwód i podział 
majątku) oraz prawa pracy. Po-
siada doświadczenie zarówno 
przy reprezentacji klientów in-
dywidualnych (m.in. w zakresie 
prawa cywilnego, rodzinnego 
i spadkowego), jak również przy 
obsłudze prawnej podmiotów 
gospodarczych – indywidualnych 
przedsiębiorców oraz spółek. Re-

prezentuje klientów przed sądami powszechnymi oraz wykonuje 
czynności przesądowe, w tym prowadzi negocjacje ugodowe. Jest 
certyfikowanym mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej 
Radzie Adwokackiej prowadzącym mediacje na terenie wojewódz-
twa łódzkiego. Obsługuje również klientów anglo – i niemiecko-
języcznych. Zasiada w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Łódzki 
Kongres Kobiet, którego celem statutowym jest działanie na rzecz 
praw człowieka, sprzeciwianie sie wszelkim formom dyskryminacji 
oraz wspieranie kobiet, mężczyzn i ich rodzin w trudnych sytuacjach 
życiowych. Prowadzi warsztaty, a także uczestniczy w licznych pa-
nelach dyskusyjnych, seminariach i szkoleniach poświęconych pro-
blematyce prawa rodzinnego i przeciwdziałania wszelkim formom 
przemocy w rodzinie. Od 2015 r. jest Wiceprezeską Stowarzyszenia 
Prawników Iurislink.
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Adwokat Marcin Rę-
bowski od 2006 roku 
zdobywał praktyczne 
doświadczenie w udzie-
laniu profesjonalnej po-
mocy prawnej. W  2011 
roku po zdaniu egzami-
nu adwokackiego został 
wpisany na listę adwo-
katów Izby Łódzkiej. Jest 
członkiem komisji ds. 
wizerunku i współpracy 
z organizacjami pozarzą-
dowymi Okręgowej Rady 
Adwokackiej w  Łodzi. 
W ramach kształtowania 
świadomości prawnej 

obywateli prowadzi szkolenia z zakresu zarządu nieruchomościami 
we współpracy z Polskim Instytutem Rozwoju Rynku oraz szkolenia 
z zakresu prawa medycznego. Jest także autorem bloga „Prawo dla 
przedsiębiorców”, na którym wyjaśnia nurtujące przedsiębiorców 
problemy prawne.

Prowadzona prze niego Kancelaria świadczy pomoc prawną z za-
kresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego i prawa nieruchomości 
zarówno dla spółek, jak i dla osób fizycznych.

Adwokat Rębowski wychodzi z założenia, że rola adwokata w dzi-

siejszych, trudnych dla przedsiębiorców czasach nie może ograni-
czać się jedynie do odpowiadania na pytania zadane przez Klienta. 
W toku prowadzonej działalności stara się on zwracać szczególną 
uwagę nie tylko na zgodność z prawem zamierzonych działań przed-
siębiorstw, którymi się opiekuje, ale także na konsekwencje, jakimi 
mogą w przyszłości skutkować określone działania lub zaniechania. 
Dla przyspieszenia i ułatwienia Klientom rozwikłania złożonych 
problemów prawnych Kancelaria współpracuje ze specjalistami 
w takich dziedzinach, jak notariusze, rzeczoznawcy majątkowi, 
tłumacze przysięgli, czy ze specjalistami z zakresu compliance 
(zgodność działania).

KANCELARIA ADWOKACKA JERZY SZCZEPANIAK I PARTNERZY

Ul. Zamenhofa 20/2
90–510 Łódź
Tel.: + 48 42 632 52 25
Handy: + 48 668 837 637
Fax: + 48 0 42 632 76 96
e-mail: jerzy_szczepaniak@
kancelaria-adwokacka.net.pl
info@iurislink.com
jerzy.szczepaniak@iurislink.pl
annakowalkiewicz@iurislink.pl 
a.szczepaniak@iurislink.pl
Strona internetowa:
www.kancelaria-adwokacka-lodz.pl

Działalność prowadzona jest w formie spółki cywilnej, aktualnie, 
od 2013 roku spółka działa w składzie:

Stanisław Cabała – adwokat, Marta Trzaskoś–Grochowska – rad-
ca prawny.

W sposób stały ze spółką współpracują adwokaci Monika Ob-
tułowicz oraz Daniel Augustyn, byli aplikanci wspólników spółki.

Ponadto w spółce zatrudnieni są prawnicy:
• Kinga Pikor–Rola,
• Jakub Broński – aplikant adwokacki
• Lech Dubiński – aplikant adwokacki

Kancelaria Prawnicza „Cabała Grochowska” świadczy kom-
pleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych na terenie 
południowej Polski. Kancelaria świadczy usługi prawnicze dla kil-
kudziesięciu spółek prawa handlowego, spółek cywilnych i osób 
fizycznych, prowadzących różnorodną działalność gospodarczą: 
w przemyśle ciężkim, transporcie i spedycji, budownictwie, energe-
tyce, handlu i usługach. Główny obszar zainteresowań i działalności 
kancelarii to prawo cywilne i gospodarcze, prawo spółek, prawo 
pracy, restytucja mienia.

Kancelaria prowadzi znaczącą liczbę sporów sądowych przed są-
dami powszechnymi i polubownymi, jest pełnomocnikiem Komisji 
Europejskiej w postępowaniu karnym toczącym się w Krakowie. 
Kancelaria Prawnicza Cabała Grochowska współpracuje z uzna-
nymi biurami prawnymi w innych miastach Polski oraz poza jej 
granicami.

Kancelaria udziela również pomocy prawnej klientom indywi-
dualnym, prowadząc sprawy z zakresu prawa cywilnego, karnego 
i administracyjnego.

Zespół Kancelarii:

Stanisław Cabała, adwokat
ur. 1957 r., studia na Wydziale Prawa UJ 

ukończone w 1980 r., wpis na listę adwoka-
tów w grudniu 1988 r. Preferencje zawodowe: 
prawo cywilne (prawo zobowiązań, nierucho-
mości, odszkodowania), gospodarcze (trans-
port i spedycja, umowy budowlane, projekty 
finansowe), prawo karne (przestępstwa skar-
bowe, celne), prawo administracyjne. Członek 

Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.
Marta Trzaskoś-Grochowska, radca prawny

ur. 1960 r., studia na Wydziale Prawa UJ 
ukończone w 1984 r., wpis na listę radców 
prawnych w grudniu 1989 r. Studia podyplo-
mowe z zakresu prawa europejskiego na UJ 
ukończone w 2004 r. Preferencje zawodowe: 
prawo pracy, prawo gospodarcze (przekształ-
cenia i fuzje spółek, prywatyzacja, upadłość, 
energetyczne, umowy w przemyśle ciężkim).

Monika Obtułowicz, adwokat
ur. 1985 r., studia na Wydziale Prawa UJ 

w Krakowie ukończone w 2009 r., wpis na listę 
adwokatów w roku 2013.Preferencje zawodo-
we: prawo cywilne i gospodarcze (prawo zobo-
wiązań, prawo spółek, umowy) prawo karne, 
prawo rodzinne (rozwody i separacje) prawo 
własności intelektualnej. Biegle posługuje się 

Kancelaria Prawnicza Cabała Grochowska s.c.

NOWY SĄCZ · GORLICE
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Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni

POZNAŃ · WARSZAWA

O kancelarii
Jesteśmy niezależną Kancelarią o polskim kapitale. Od 18 lat 

świadczymy doradztwo dla osób fizycznych i prawnych w kraju i za 
granicą. Współpracujemy z audytorami, biegłymi rzeczoznawcami, 
rzecznikami patentowymi, tłumaczami przysięgłymi, notariuszami, 
naukowcami i ekspertami z wielu dziedzin.
Profil działania Kancelarii:
•  analiza i diagnoza stanu prawnego przedsiębiorstw;
•  obsługa procesów emisji akcji, sporządzanie dokumentów infor-

macyjnych i prospektów emisyjnych w związku z ofertą publiczną 
(IPO, NewConnect, kolejne emisje), negocjacje i obsługa prawna 
w procesie pozyskiwania inwestora strategicznego;

•  przekształcenia formy prawnej działalności gospodarczej;
•  fuzje i przejęcia;
•  restrukturyzacja finansowa i organizacyjno – prawna (procesy 

oddłużania przedsiębiorstw, negocjacje z bankami, ZUS i innymi 
wierzycielami, zawieranie ugód itp.);

•  przygotowanie i prowadzenie postępowań układowych, także 
w ramach upadłości;

•  tworzenie aktów założycielskich spółek i aktów wewnętrznych 
podmiotów gospodarczych (umowy, statuty, regulaminy);

•  prowadzenie spraw w zakresie ochrony konkurencji i konsumen-
tów oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji;

•  kompleksowa obsługa prawną procesów inwestycyjnych w tym 
w nieruchomości;

•  doradztwo w zakresie prawa pracy, w tym sporządzanie projektów 
regulaminów i zakładowych układów, zbiorowych pracy, ocena 
uprawnień i roszczeń pracowniczych oraz reprezentacja przed 
sądami pracy.

Kancelaria jest:

Autoryzowanym Doradcą na Rynku 
NewConnect

Partnerem Giełdy Papierów Warto-
ściowych S.A. w Warszawie w pro-
gramach IPO.

Partnerzy:

Mariola Więckowska
radca prawny

mwieckowska@kancelaria-csw.pl, mariola.
wieckowska@iurislink.pl

Wykonuje pracę radcy prawnego od 
roku 1990. Specjalizuje się w doradz-
twie prawnym dla realizacji strategii 
właścicielskiej przez przedsiębiorców. 
Obsługuje przekształcenia, fuzje, 
emisje akcji, wprowadzanie spółek 
na Giełdę Papierów Wartościowych 

i rynek NewConnect. Negocjuje w procesach pozyskania inwestorów 
i umowach towarzyszących pozyskaniu kapitału. Prowadzi zespół 
specjalistów Kancelarii w procesach diagnozowania stanu prawnego 
przedsiębiorstw, sporządzania prospektów emisyjnych i dokumen-
tów informacyjnych. Jest wykładowcą i prelegentem na licznych 
konferencjach, gdzie prezentuje praktyczne aspekty doradztwa 
prawnego dla przedsiębiorców, w tym regulacje rynku kapitałowego. 
Specjalizację rozpoczęła od analiz i diagnoz stanu prawnego przed-
siębiorstw w celu wyboru wariantu ich prywatyzacji oraz w charak-
terze doradcy Ministra Skarbu Państwa w procesach pozyskiwania 
inwestorów. W latach 90–tych. prowadziła i przewodniczyła radom 
wierzycieli w bankowych postępowaniach układowych (np. Zakłady 
Automatyki Przemysłowej ZAP S.A. w Ostrowie Wlkp.). Zdobyła 
specjalizację w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw związaną 
z finansowaniem ich działalności przez Wielkopolski Bank Kre-
dytowy S.A. Nadzorowała działalność spółek prawa handlowego 
zasiadając w Radach Nadzorczych RELPOL S.A. z siedzibą w Ża-
rach i ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu, ZAP – PETRO Sp. z o.o. 
w Ostrowie Wlkp., ATON – HT z siedzibą we Wrocławiu. Aktualnie 
zasiada w Radzie Nadzorczej spółki giełdowej TELL S.A. z siedzibą 
w Poznaniu. W procesach fuzji wykonała kompleksową obsługę 
prawną np. fuzji Cefarmu – Poznań z Polską Grupą Farmaceutyczną 
S.A. W czerwcu 2018 roku uzyskała status certyfikowanego Mentora 
EARLY WARNING EUROPE nadany przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości i Fundację Firm Rodzinnych.

Tomasz Buczak
radca prawny

tbuczak@kancelaria-csw.pl,
tomasz.buczak@iurislink.pl

Wykonuje zawód radcy prawnego od 1999 roku. Związany jest 
z Kancelarią od lipca 2004 roku. Partnerem w Kancelarii jest od 

językiem angielskim.
Daniel Augustyn, adwokat

ur. 1979 r, studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Ad-
ministacjiKUL, ukończone w 2003 r. wpis na listę adwokatów w roku 
2010. Preferencje zawodowe: prawo cywilne i gospodarcze (prawo 
zobowiązań, prawo budowlane, transport i spedycja), prawo spół-
dzielcze, prawo upadłościowe, prawo karne.

KANCELARIA PRAWNICZA CABAŁA GROCHOWSKA S.C.

Siedziba Kancelarii
ul. Pijarska 15
33 – 300 Nowy Sącz
(0–18) 442 21 37
Filia:

ul. Michalusa 16,
38–300 Gorlice,
tel.(0–18) 353 78 31
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stycznia 2006 roku. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych 
z funkcjonowaniem rynku kapitałowego – jest kluczowym praw-
nikiem Kancelarii w procesach IPO i SPO oraz ofertach niepublicz-
nych, zarówno na rynku regulowanym, jak i na Rynku NewConnect. 
Doradza w sprawach związanych z wykonywaniem obowiązków 
informacyjnych oraz przestrzeganiem zasad ładu korporacyjnego 
przez spółki publiczne, a także kształtowaniem ustroju oraz funk-
cjonowaniem spółek prawa handlowego. Zajmuje się także obsłu-
gą przedsięwzięć związanych z pozyskiwaniem finansowania oraz 
procesów przekształcania, fuzji i restrukturyzacji. Prowadzi także 
sprawy z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji. Ma znaczące 
doświadczenie w zakresie stosowania prawa bankowego i tworzenia 
produktów bankowych. Od roku 2005 zasiada w Radzie Nadzorczej 
giełdowej spółki TELL S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Julita Ludwiniak
radca prawny

jludwiniak@kancelaria-csw.pl,
julita.ludwiniak@iurislink.pl

Wykonuje zawód radcy prawnego od 2001 roku. Doświadczenie 
zawodowe rozpoczęła od specjalizacji w zakresie prawa bankowego. 
Współuczestniczyła przy tworzeniu regulaminów produktów ban-
kowych, wewnętrznych aktów korporacyjnych oraz negocjowaniu 
umów z zakresu rozwiązań informatycznych i teleinformatycznych. 

Własną praktykę zawodową prowadzi od roku 2002, świadcząc 
pomoc prawną podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym 
w obszarze prawa cywilnego, handlowego i prawa pracy. Z Kance-
larią stale współpracuje od lipca 2004 roku, a do grona Partnerów 
Kancelarii CSW dołączyła w styczniu 2006 roku. Specjalizuje się 
w prawie cywilnym i gospodarczym. Prowadzi obsługę procesów 
obejmujących analizę stanu prawnego przedsiębiorstw oraz zakłada-
nie i rejestrację spółek prawa handlowego. W ramach Departamentu 
Obsługi Kapitału uczestniczy w wielu procesach przekształcania, fu-
zji i przejęć podmiotów gospodarczych oraz zajmuje się doradztwem 
i obsługą emisji akcji, szczególnie w zakresie publicznych emisji akcji 
(IPO, SPO). Ma również doświadczenie w prowadzeniu postępowań 
sądowych i windykacji wierzytelności, a także w zagadnieniach 
związanych z zamówieniami publicznymi, prawem pracy i prawem 
budowlanym. W zakresie jej zainteresowań zawodowych znajduje 
się także problematyka obejmująca ochronę praw konsumenta.

KANCELARIA CSW WIĘCKOWSKA I PARTNERZY RADCY PRAWNI

Ul. Mickiewicza 28
60–836 Poznań
Tel./Fax: + 48 61 852 18 15

e-mail:
kancelaria@kancelaria-csw.pl
csw.poznan@iurislink.pl

Biuro w Warszawie
ul. Orzycka 6 lok. 1B
02–695 Warszawa
Tel.: + 48 22 495 76 49
Fax: + 48 22 560 76 63
Strona internetowa:
www.kancelaria-csw.pl

Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek i wspólnicy sp.p

SZCZECIN

Kancelaria Radców Prawnych  Biel, Judek i wspólnicy spółka 
partnerska powstała w dniu 1 maja 2006 r. w wyniku połączenia 
istniejących od wielu lat na rynku szczecińskim dwóch Kancelarii: 
Kancelarii Radców Biel, Poczobut – Odlanicki spółka partnerska i 
Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztofa Judka.

Kancelaria ma charakter kancelarii lokalnej. Jej misją jest pro-
fesjonalne świadczenie na rynku lokalnym kompleksowej pomocy 
prawnej samorządom, przedsiębiorcom, podmiotom leczniczym 
oraz spółdzielniom. Kancelaria jest partnerem sieci kancelarii lo-
kalnych IURIS LINK  obejmujących obszar całego kraju.

Partnerzy Kancelarii to radca prawny Anna Biel oraz radca praw-
ny Krzysztof Judek.

Anna Biel ukończyła w 1984 roku Wy-
dział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Do 1988 roku aplikant, asesor, a następnie 
sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy. Od 1988 
roku radca prawny, a także adwokat (nie wy-
konujący zawodu), do 1994 r. w Legnicy, zaś 
od 1994 r. w Szczecinie.  W Szczecinie roz-
poczynała pracę w Departamencie Prawnym 
Centrali Pomorskiego Banku Kredytowe-
go S.A.  ,  była także członkiem zespołu do 

spraw utworzenia Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Szczecinie 
. Specjalizacja: prawo  gospodarcze  z uwzględnieniem specyfiki 
portów morskich, handlowe. Wieloletni członek Rad Nadzorczych 
Spółek z udziałem Skarbu Państwa i Samorządu. Arbiter Sądu Ar-
bitrażowego Pomorza Zachodniego.

Krzysztof Judek ukończył w 1976 roku 
Wydział Prawa i Administracji  Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu. W latach 1982-1984 odbył aplikację 
sądową zakończoną egzaminem sędziow-
skim. W 1989 r. Po ukończeniu aplikacji  
adwokackiej w 1989 roku zdał egzamin 
adwokacki i rozpoczął wykonywanie 
zawodu adwokata w Zespole Adwokac-
kim nr 3 w Szczecinie. W latach 1991-1998 

prowadził kancelarię adwokacką. Od 1998 r. wykonuje zawód radcy 
prawnego, najpierw w indywidualnej kancelarii, a później w spółce  
partnerskiej. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, administra-
cyjnym, spółdzielczym i mieszkaniowym. Wieloletni wykładowca, 
prowadzący szkolenia aplikantów w Okręgowej Radzie Adwokackiej 
i Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. 

Zespół osobowy Kancelarii oprócz partnerów dodatkowo składa 
się łacznie z 13 -tu radców prawnych, 1 adwokata, 6-ciu aplikantów 
radcowskich, 1 prawnika oraz 2 osób obsługi biura Kancelarii.  

SPECJALIZACJE KANCELARII:
• Prawo samorządowe
• Prawo spółdzielcze
• Prawo gospodarcze
• Prawo nieruchomości
• Prawo medyczne

W strukturze Kancelarii pod kątem obsługi poszczególnych 
klientów i specjalizacji radców prawnych zostały wyodrębnione 
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Kancelaria Adwokacka Adwokat Emil Zalewski

WARSZAWA

Adwokat Emil Zalewski prowadzi indy-
widualną kancelarię adwokacką.

W działalności zawodowej zajmuje się 
prawem własności intelektualnej, kon-
centrując się na sprawach z zakresu prawa 
autorskiego, prawa własności przemysło-
wej oraz prawa prasowego, jak również na 
sprawach o ochronę dóbr osobistych osób 
fizycznych i osób prawnych.

Doradza artystom, autorom, twórcom 
telewizyjnym oraz przedsiębiorcom.

Praktykę prowadzi także w sprawach 
cywilnych z zakresu prawa rzeczowego, spadkowego, zobowiązań 
– z uwzględnieniem obrotu gospodarczego, oraz w sprawach kar-
nych i karno-skarbowych. Swoje zainteresowania skupia również 
na problematyce procesu inwestycyjnego – prawa budowlanego 
i zagospodarowania przestrzennego, reprezentując klientów w po-
stępowaniach administracyjnych.

Adwokat Emil Zalewski jest absolwentem Wydziału Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 
2005 – 2008 odbywał aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym 
w Słupsku, zakończoną egzaminem sędziowskim, złożonym w Są-
dzie Apelacyjnym w Gdańsku we wrześniu 2008 roku.

Przed założeniem indywidualnej kancelarii Emil Zalewski współ-
pracował z jedną z renomowanych gdańskich kancelarii, gdzie zdo-
bywał doświadczenia procesowe i negocjacyjne.

Kancelaria Adwokacka Emila Zalewskiego mieści się w warszaw-
skim biurze Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni.

Emil Zalewski włada biegle językiem angielskim.

KANCELARIA ADWOKACKA EMIL ZALEWSKI

ul. Puławska 39 lok.30
02–508 Warszawa
Tel.: +48 22 356 24 81
Mobile: 603 056 640
Tel: +48 22 211 22 60

e-mail: emilzalewski@poczta.onet.pl

Rozległe i  wyczerpujące doradztwo 
prawne w zakresie inwestycji kapitało-
wych i  budowlanych oraz związanych 
z nieruchomościami, pracą i gospodarką.

Od 2001 roku Kancelaria Schirp 
Schmidt-Morsbach Neusel doradza swo-
im Klientom we wszelkich aspektach 
dotyczących lokaty kapitału, zwłaszcza 
w zakresie dotyczącym funduszy powier-
niczych, lokowania środków finansowych 
w nieruchomościach i funduszach medial-
nych oraz w sprawach prywatnego prawa 
budowlanego. W naszej Kancelarii pracu-
ją poza tym specjaliści z dziedzin: prawa 
spółek handlowych, prawa podatkowego, 

prawa upadłościowego, prawa architektonicznego i inżynieryjne-
go, prawa pracy, prawa konkurencji oraz prawa najmu. Naszym 
Klientom oferujemy również współpracę z notariuszem wyspe-
cjalizowanym w dziedzinach prawa nieruchomości gruntowych 
i wykonawstwa budowlanego.

Kompetencja przez specjalizację.
Doradztwo prawne na najwyższym poziomie gwarantujemy 

poprzez wysoką specjalizację w wybranych dziedzinach prawa. 
Ponadto udzielamy naszym Klientom oraz różnym instytucjom 
fachowych porad jako referenci. Adwokaci naszej Kancelarii są 
autorami licznych publikacji przeznaczonych zarówno dla praw-
ników jak i laików.

Odkrywamy nowe drogi.
Nowatorska praca naszego zespołu adwokackiego pozwala spro-

stać nowym wyzwaniom i nowym potrzebom naszych klientów. 
Dużym sukcesem stało się uznanie naszych poglądów prawnych 
przez Trybunał Federalny.
KANCELARIA ADWOKACKA SCHIRP SCHMIDT-MORSBACH NEUSEL

Ul. Dorothenstrasse 3
10117 Berlin, Niemcy
Tel.:+ 49 030 32 76 170
Fax: + 49 030 32 76 1717

e-mail. info@ssma.de
Strona internetowa:
www.ssma.de

Odpowiedzialną za utrzymywanie kontaktu z Klientami z Polski 
jest Sara Kulus. Prosimy o przesyłanie wiadomości za pośrednic-
twem poczty e-mail na adres s.kulus@gmx.de.

Kancelaria Adwokacka Schirp Schmidt-Morsbach Neusel

BERLIN

Adwokat Wolfgang Schirp 
– Członek Stowarzyszenia 
Prawników IURIS LINK
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cztery piony:
Pion Samorządowy;  Pion Prawa Handlowego i Gospodarczego;  

Pion Spółdzielczy oraz Pion Medyczny. 
W zespole Kancelarii znajdują sie radcowie posługujący się języ-

kiem niemieckim oraz angielskim.
REKOMENDACJE:
W Rankingu Kancelarii Prawniczych publikowanych przez dzien-

nik Rzeczpospolita Kancelaria od wielu lat zajmuje wiodące miejsce 
spośród kancelarii  województwa zachodniopomorskiego.

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH BIEL, JUDEK I WSPÓLNICY SP.P.

ul. Energetyków 3/4
70–952 Szczecin
Tel.: + 48 91 431 67 80
Tel./Fax: + 48 91 484 18 46
e-mail: kancelaria@radcy.szczecin.pl
szczecin@iurislink.pl www.radcy.
szczecin.pl




