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Szanowni Państwo!

Wymiar sprawiedliwości w Polsce wymaga reformy. Taka opinia jest 
od lat jednoznacznie wyrażana we wszystkich niemal opiniach rozma-
itych mediów.

Jeden ze znanych publicystów i jednocześnie profesor określił nawet, że 
w Polsce zamiast wymiaru sprawiedliwości stosuje się sztuczki sądowe. 
Podstawową wadą systemu jest niezwykle niska jakość prawa tzn. jego 
nadmierna szczegółowość, ciągłe zmiany, oderwanie od realiów życia 
i zagmatwanie przepisów.

Powoduje to, że prawnicy zajmują się nauką i analizą przepisów 
zamiast poszukiwać sprawiedliwości. 

Istotą działania sądów powinno być życiowe i sprawiedliwe rozstrzy-
ganie konfliktów społecznych. Prawo ma być jedynie narzędziem, a nie 
uświęconym i bezkrytycznym aksjomatem.

Obawiam się jednak, że zmiana systemu prawa nie nastąpi szybko. 
Dlatego też ważne jest aby doradcy prawni, adwokaci i radcy mieli wie-
dzę i doświadczenie, aby pomagać klientom rozwiązywać ich kłopoty 
najlepiej bez udziału sądów. 

Taką zasadą kierują się Członkowie Stowarzyszenia Prawników 
Iuris Link.

Redaktor Naczelny
Jerzy Szczepaniak

„W dżungli praw rozkwitać może tylko prawo dżungli”

Jacek Wejroch
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PRAWO CYWILNE

Odszkodowanie od gminy za brak lokalu socjalnego. 
Trybunał Konstytucyjny w wyroku wydanym w dniu 8 kwietnia 
2010  r. stwierdził, że wystąpienie wobec gminy z roszczeniem 
o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego jest zgodne 
z Konstytucją. W uzasadnieniu podjętego rozstrzygnięcia Trybunał 
wyjaśnił, że jednym z podstawowych zadań gmin jest zaspokajanie 
potrzeb mieszkaniowych członków wspólnot samorządowych. Jest 
to jeden z obowiązków gmin, którego realizacja odbywa się poprzez 
dostarczanie lokali socjalnych w efekcie wyroków eksmisyjnych. 
W konsekwencji niedostarczenie w takiej sytuacji lokalu socjalne-
go należy traktować na równi z niewywiązaniem się przez gminę 
z każdego innego obowiązku, co może rodzić odpowiedzialność 
odszkodowawczą na gruncie art. 77 ust. 1 Konstytucji. Trybunał 
podkreślił przy tym, że obowiązek dostarczenia lokali socjalnych 
nie jest nowym rozwiązaniem prawnym. Gminy dla zapewnienia 
odpowiedniej ilości lokali socjalnych mogą ubiegać się o uzyskanie 
z budżetu państwa dotacji celowych.

Usprawnienia w działalności Biur Informacji Gospodarczej.
Najważniejsze zmiany w przepisach prawa, które obowiązują w tej 
materii od dnia 14 czerwca 2010 r. dotyczą:
1.  Rozszerzenia zakresu podmiotów, których dotyczy działalność BIG. 

Przed nowelizacją tylko wąska grupa podmiotów mogła dostar-
czać informacje gospodarcze (udostępniane w ramach Krajowego 
Rejestru Długów). Ponadto w systemie można było gromadzić dane 
dotyczące zobowiązań tylko przedsiębiorców lub konsumentów 
w zakresie wierzytelności powstałych na gruncie kredytów kon-
sumenckich. Obecnie każdy wierzyciel może przekazywać do BIG 
informacje o dłużnikach. Dotyczy to m.in.: pracowników, klientów 
firm, jednostek samorządu terytorialnego, zakładów komunal-
nych, fundacji i stowarzyszeń, a nawet wierzycieli wtórnych tzn. 
takich, którzy kupili dług. W konsekwencji przyjętego rozwiązania 
prawnego wierzycielem będzie osoba fizyczna, której wierzytelność 
została prawnie potwierdzona, osoba fizyczna prowadząca dzia-
łalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, której przysługują wierzytel-
ności (np. spółdzielnia mieszkaniowa, jednostka budżetowa gminy). 
Dłużnikami będą tego samego rodzaju osoby fizyczne i prawne, co 
wyżej wskazane odpowiedzialne w stosunku do wierzyciela z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej lub na podstawie stosunku 
prawnego. Wprowadzono przy tym pojęcie dłużnika niebędącego 
konsumentem, a informacje o nim będzie można przekazać wówczas, 
gdy kwota wymagalnych, od co najmniej 60 dni zobowiązań wynosi 
minimum 500 zł. Drugą kategorią są dłużnicy będący konsumenta-
mi, gdzie kwota graniczna długu do zgłoszenia wynosi 200 zł i jest 
wymagalna także, od co najmniej 60 dni.

2.  Stworzenia otwartego katalogu tytułów aktów prawnych na pod-
stawie, których możliwe jest informowanie BIG o zobowiązaniach. 
Do czasu nowelizacji warunkiem było, aby dług wynikał z kre-
dytu konsumenckiego lub umowy o przewóz osób komunikacją 
miejską. Obecnie dane o wymagalnych zobowiązaniach mogą być 
przekazywane bez względu na źródło ich powstania w ramach 
działalności podmiotów określonych w pkt 1. Całkowitą nowością 
jest przyznanie wierzycielom uprawnienia do samodzielnego prze-
kazania informacji gospodarczej o wywiązaniu się przez dłużnika 
z obowiązku zapłaty.

3.  Poprawy współdziałania i komunikacji między Biurem Informacji 
Gospodarczej, a Biurem Informacji Kredytowej. BIG-i. uzyskały 
dostęp do zasobów danych bankowych gromadzonych przez BIK. 
Ponadto wprowadzone zmiany umożliwiają BIG-om. wymianę 

informacji z odpowiednimi instytucjami z innych państw członkow-
skich UE, Konfederacji Szwajcarskiej i Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA), co daje możliwość pozyskiwania danych 
o kontrahentach z zagranicy.

4.  Wierzyciel może wybrać nadto, czy wezwanie do zapłaty zostanie wy-
słane dłużnikowi listem poleconym bądź doręczone do rąk własnych.

5.  Zagraniczni przedsiębiorcy nie muszą od daty wprowadzenia nowe-
lizacji podawać nr NIP. Poprzednio wymóg ten uniemożliwiał przed-
siębiorcom spoza Polski przekazywanie informacji gospodarczych.

Zmiany w zakresie wnoszenia skargi o stwierdzenie 
niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu. 
Skarga ta na skutek zmian w prawie obowiązujących od dnia 
25 września 2010 r. przysługuje od prawomocnych wyroków sądu 
drugiej instancji kończących postępowanie w sprawie, postanowień: 
co do istoty sprawy kończących postępowanie; wydanych przez sąd 
drugiej instancji w postępowaniu nieprocesowym; w postępowaniu 
o uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów państw obcych 
oraz w postępowaniu o uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku 
sądu polubownego wydanego za granicą bądź ugody zawartej przed 
sądem polubownym za granicą. Natomiast skarga nie przysługuje 
od wyroków sądu drugiej instancji, od których wniesiono skargę 
kasacyjną oraz od orzeczeń Sądu Najwyższego. Ponadto orzeczenie 
Sądu Najwyższego wydane na skutek wniesienia skargi kasacyjnej 
traktuje się jak orzeczenie wydane w postępowaniu wywołanym 
wniesieniem skargi. Warto przy tym przypomnieć, że skargę 
o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 
wnosi się w terminie dwóch lat od daty uprawomocnienia do 
sądu, który wydał kwestionowane orzeczenie. Właściwym do 
merytorycznego rozpoznania skargi jest Sąd Najwyższy. Względem 
innych prawomocnych orzeczeń zwłaszcza wydanych w postepowaniu 
egzekucyjnym, upadłościowym i naprawczym skarga nie przysługuje. 
Naprawienia szkody wyrządzonej tego typu orzeczeniami można 
dochodzić na zasadach ogólnych tj. przed sądem okręgowym 
w sprawie o odszkodowanie przeciwko Skarbowi Państwa. Skarga 
kasacyjna będzie dopuszczalna w tych sprawach bez względu na 
wartość przedmiotu zaskarżenia.

Podjęto prace nad wdrożeniem 
odwróconego kredytu hipotecznego. 
Ministerstwo Finansów opracowało projekt założeń do ustawy o od-
wróconym kredycie hipotecznym (reverse mortgage). Według projektu 
z instytucji tej będą mogły skorzystać osoby, które ukończyły 60 lat 
i posiadają prawo własności nieruchomości, wieczyste użytkowanie 
nieruchomości lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Sens 
odwróconego kredytu hipotecznego sprowadza się do tego, że kredyto-
biorca otrzyma na podstawie umowy kredytu zawartej z instytucją kre-
dytującą, określoną sumę pieniężną wypłacaną w ratach przez ustalony 
okres czasu lub jednorazowo w całości. Kredytobiorca może przeznaczyć 
uzyskaną kwotę na dowolny cel. Nie musi przy tym posiadać zdolności 
kredytowej. Zabezpieczeniem kredytu będzie hipoteka ustanowiona na 
wskazanych prawach należących do kredytobiorcy. Podmiot udzielający 
kredytu uzyska zwrot pożyczonej kwoty ze sprzedaży nieruchomości 
po śmierci kredytobiorcy. Według projektu procedura zwrotu kredytu 
ma być odroczona o sześć miesięcy od dnia określenia wartości całego 
majątku i jego podziału między spadkobierców. Ma to umożliwić spłatę 
kredytu przez spadkobierców w przypadku, gdyby chcieli zachować 
prawo do nieruchomości. W planach jest, aby odwróconego kredytu 
hipotecznego mogły udzielać wyłącznie banki i inne instytucje upoważ-
nione na podstawie ustawy do udzielania kredytów. Ma to zapewnić 
odpowiedni dla wymogów bankowych nadzór finansowy oraz obo-
wiązek pełnego informowania klientów o ofercie. 

AKTUALNOŚCI PRAWNE

Zmiany przepisów i nowe regulacje w pigułce
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Protokół z posiedzenia w formie elektronicznej. 
Zgodnie z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego wprowa-
dzoną w życie z dniem 1 lipca 2010 r. protokoły z posiedzeń przed 
sądami cywilnymi powinny być sporządzane w formie elektronicznej. 
Najważniejsze zmiany ujęte w punktach, przedstawiają się następująco:
1.  Współistnieją obie formy protokołu tj. pisemny oraz zapis audio lub 

audio-video. Zasadą wg przepisów prawa jest protokołowanie w formie 
elektronicznej, a pisemność protokołu jest dopuszczalna tylko, gdy 
sporządzenie protokołu w nowej formie jest niemożliwe ze względów 
technicznych. W przypadku tzw. e-protokołu na protokolancie ciąży 
obowiązek sporządzenia skróconego protokołu pisemnego zawierają-
cego wyłącznie oznaczenie: sądu, miejsca i daty posiedzenia, nazwisk 
sędziów, protokolanta, prokuratora, stron, interwenientów, obecnych 
na posiedzeniu przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, ozna-
czenia sprawy i wzmianki, co do jawności, a także treści rozstrzygnięcia, 
jeżeli sporządzenie odrębnej sentencji orzeczenia nie jest wymagane. 
Obie formy protokołu dotychczas stosowana i nowo wprowadzona są 
równoważne pod względem skutków prawnych.

2.  Protokół w formie elektronicznej wymaga dla swej skuteczności 
prawnej opatrzenia przez protokolanta podpisem elektronicznym, 
umożliwiającym identyfikację jego osoby oraz rozpoznawalność 
jakiejkolwiek późniejszej zmiany protokołu. Wykluczone jest spro-
stowanie e-protokołu.

3.  Na Ministrze Sprawiedliwości ciąży aktualnie obowiązek określenia 
w drodze rozporządzenia, rodzajów urządzeń i środków technicznych 
służących do utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku, sposobu 
sporządzania zapisów dźwięku albo obrazu i dźwięku oraz sposobu 
identyfikacji osób je sporządzających, jak również sposobów udo-
stępniania oraz przechowywania takich zapisów, mając na uwadze:
•  konieczność właściwego zabezpieczenia zapisu dźwięku albo 

obrazu i dźwięku przed ich utratą, zniekształceniem, nieupraw-
nionym dostępem, usunięciem lub inną nieuprawnioną zmianą, 
a także rozpoznawalność dokonania uprawnionej zmiany lub 
usunięcia i identyfikacji osoby dokonującej tych czynności; 

•  minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych uży-
wanych do realizacji zadań publicznych, określone w odrębnych 
przepisach; 

•  konieczność zmiany formatu zapisu dźwięku albo obrazu i dźwię-
ku lub przeniesienia na inny informatyczny nośnik danych w celu 
ponownego odtworzenia zapisu; 

•  konieczność zapewnienia możliwości zapoznania się z zapisem 
dźwięku albo obrazu i dźwięku oraz uzyskania z akt sprawy 
zapisu dźwięku. 

Ze względu, zatem na brak odpowiednich przepisów wykonawczych 
i w konsekwencji brak w sądach odpowiednich urządzeń rejestrujących 
w praktyce zasadą jest nadal sporządzanie protokołów w formie pisemnej.

PRAWO HANDLOWE I GOSPODARCZE

Punkty kontaktowe dla administracji oraz 
dla usługodawców i usługobiorców. 
Od dnia 21 października 2010 r. obowiązują szczegółowe przepisy 
wykonawcze umożliwiające praktyczne funkcjonowanie platform 
informacji tj. punktów dla administracji oraz dla usługodawców 
i usługobiorców. Punkty te prowadzi Minister Gospodarki na stronie 
internetowej www.nowy.eu-go.gov.pl oraz za pośrednictwem poczty 
elektronicznej w celu odpowiedzi na konkretne pytania. Zadaniami 
punktu dla administracji są prowadzenie i koordynacja przygotowania 
informacji na żądanie państw członkowskich i Komisji Europejskiej 
oraz zbieranie i przekazywanie państwom członkowskim informacji 
o ważnych rozstrzygnięciach administracyjnych i sądowych dotyczących 
sporów odnoszących się do usług świadczonych drogą elektroniczną, 
a także praktyk, obyczajów i zwyczajów odnoszących się do handlu 
elektronicznego. W ramach drugiego rodzaju punktu zawarte zostały 
informacje dotyczące praw i obowiązków osób świadczących usługi 
drogą elektroniczną, opis procedur reklamacyjnych i zasad naprawiania 
szkody oraz dane dotyczące organów, stowarzyszeń lub organizacji, 

od których można otrzymać praktyczną pomoc. W obu punktach 
informacje udzielane są w języku polskim oraz angielskim. 

Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej. 
„Zobowiązanie się przez wspólnika występującego ze spółki jawnej wobec 
wchodzącego do niej do spłaty istniejących długów nie ma znaczenia dla 
wierzycieli”. Taki pogląd przedstawił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 
26 czerwca 2010 r. (I CSK 453/2009). Na podstawie art. 22 § 2 k.s.h. 
zasada odpowiedzialności dłużników spółki jawnej została ujęta 
w ten sposób, że każdy z nich odpowiada za zobowiązania spółki 
bez ograniczenia, całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi 
wspólnikami oraz spółką. W myśl powołanego orzeczenia odpowie-
dzialność ta wynika z samego faktu bycia wspólnikiem niezależnie od 
daty przystąpienia do spółki i powstania długu oraz ustaleń między 
występującym, a wstępującym do spółki.

Podatek VAT jako korzyść przy umowie leasingu. 
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 lipca 2010 r. (V CSK 4/2010) wy-
raził pogląd, że „VAT zapłacony od części rat leasingowych, zapłaconych, 
mimo że umowa została rozwiązana, należy zwrócić. Jest to bowiem 
korzyść, która się leasingodawcy nie należała. W omawianej sprawie 
przedmiot leasingu zwrócono, leasingodawca oddał go w nowy leasing, 
a raty, które ustalił, są wyższe od poprzednich”.

Zawieszenie postępowania rejestrowego sp. z o.o. 
w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Gospodarczy. 
Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w Uchwale 
podjętej w dniu 21 lipca 2010 r. (III CZP 49/2010) „Dopuszczalne 
jest zabezpieczenie roszczenia o stwierdzenie nieważności uchwały 
wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez zawieszenie 
postępowania rejestrowego dotyczącego wpisu zmian na podstawie 
tej uchwały”. Analizowany stan faktyczny dotyczył sytuacji jed-
noczesnego postępowania o wpis przed KRS podjętego na skutek 
uchwały wspólników, a postępowaniem przed Sądem Gospodarczym 
w przedmiocie zaskarżenia tejże uchwały. Sad Najwyższy uznał, że 
w przypadku braku możliwości zawieszenia postępowania przed KRS, 
wyroki w sprawie unieważnienia uchwał w spółkach mogą stać się 
nieskuteczne w wyniku uzyskania wpisu do rejestru.

Ryzyko w ubezpieczeniach eksportowych. 
Od dnia 14 maja br. obowiązują w przepisach prawa definicje ryzyka han-
dlowego, politycznego i nierynkowego, które mogą być źródłem szkody 
w umowach dotyczących ubezpieczenia eksportowego. Ubezpieczenie 
to obejmuje szkody powstałe w wyniku niemożności wykonania, nie-
wykonania lub nienależytego wykonania kontraktu w efekcie urzeczy-
wistnienia ryzyka handlowego, politycznego lub nierynkowego. Według 
wprowadzonej definicji ryzyko handlowe obejmuje prawne lub faktyczne 
stwierdzenie niewypłacalności dłużnika, który jest podmiotem prywat-
nym oraz jego poręczyciela albo gwaranta, jeżeli występują i są podmio-
tami prywatnymi, jak również opóźnienie w spełnieniu świadczenia 
przez dłużnika, który jest podmiotem prywatnym oraz jego poręczyciela 
albo gwaranta, jeżeli występują i są podmiotami prywatnymi, a ponadto 
jednostronne zerwanie kontraktu eksportowego przez dłużnika, który 
jest podmiotem prywatnym, rozumiane, jako niewykonanie lub niena-
leżyte wykonanie umowy eksportowej w szczególności bezpodstawna 
odmowa przyjęcia towarów lub usług. W ramach ryzyka politycznego 
wskazano takie przyczyny, jak środki lub decyzje kraju trzeciego, innego 
niż RP lub kraju ubezpieczającego, podjęte przez rząd kraju trzeciego lub 
jego władze publiczne w formie uznawanej za interwencję rządu, które 
uniemożliwiają wykonanie umowy finansującej kontrakt eksportowy 
lub kontraktu eksportowego, ogłoszenie powszechnego moratorium 
płatniczego przez rząd kraju dłużnika lub kraju, który uczestniczy w do-
konywaniu płatności w związku z umową finansującą kontrakt ekspor-
towy lub kontraktem eksportowym, czy niemożność lub opóźnienie 
w dokonywaniu transferu należności uiszczanych w związku z umową 
finansującą kontrakt eksportowy lub kontraktem eksportowym, spo-
wodowane wydarzeniami politycznymi, trudnościami gospodarczymi, 
środkami prawnymi lub administracyjnymi, które wystąpiły lub zostały 
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podjęte poza granicami RP. Ryzyko nierynkowe obejmuje okoliczności 
właściwe dla obu przedstawionych wyżej ryzyk, związane z dłużnikami 
mającymi siedziby w krajach spoza UE oraz Australii, Kanady, Islandii, 
Japonii, Nowej Zelandii, Norwegii, Szwajcarii i USA.

Wymóg uzasadnienia przymusowego 
umorzenia udziałów w sp. z o.o. 
Sąd Najwyższy w wyroku wydanym w dniu 9 września 2010 r. (I CSK 
530/2009) wyraźnie potwierdził, że „Przymusowe umorzenie udziałów 
w spółce z o.o. musi być uzasadnione. Nie wystarczy, że chcą tego większo-
ściowi wspólnicy. Za nieuzasadniony należy uznać zarzut braku legitymacji 
wspólnika do kwestionowania uchwały o umorzeniu jego udziałów w spółce 
z o.o., jeśli głosował przeciwko tej uchwale i jego sprzeciw został zaproto-
kołowany. Nie można akceptować sytuacji, w której wspólnik nie mógłby 
zakwestionować pozbawienia go członkostwa w spółce”. Stanowisko zapre-
zentowane przed Sąd Najwyższy w powołanym orzeczeniu jest zbieżne 
z regulacją art. 199 k.s.h. Zasadą jest, że udział może być umorzony wy-
łącznie po wpisie spółki z o.o. do rejestru dodatkowo, jeżeli umowa spółki 
przewiduje taką możliwość. Do umorzenia udziału może dojść za zgodą 
wspólnika poprzez nabycie udziału przez spółkę (dobrowolne) lub bez jego 
zgody (przymusowe) w sposób oznaczony w umowie spółki. Umorzenie 
wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, w której zostaną określone 
podstawa prawna podjętej decyzji oraz wysokość wynagrodzenia należ-
nego wspólnikowi za umorzony udział. Za zgodą wspólnika umorzeniu 
udziału nie musi odpowiadać wynagrodzenie. Ponadto w razie umorzenia 
przymusowego w uchwale powinno zostać zawarte uzasadnienie.

Prospekt emisyjny bez polskiego tłumaczenia. 
Z dniem 25 września 2010 r. odpadł obowiązek tłumaczenia prospektu 
emisyjnego pochodzącego od emitenta spoza Polski na język polski. 
Zgodnie z obowiązującym w poprzednim brzmieniu art. 37 ust. 1 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wpro-
wadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych, jednym z warunków dopuszczenia 
prospektu do oferty publicznej lub obrotu na rynku regulowanym 
na terytorium RP, było jego przetłumaczenie na język polski, mimo 
zatwierdzenia przez macierzyste państwo członkowskie emitenta. 
W aktualnym stanie prawnym można jedynie wymagać, aby na język 
polski zostało przetłumaczone podsumowanie prospektu emisyjnego.
 

PRAWO PRACY 

Dodatkowe warunki przy zwalnianiu pracowników 
długotrwale niezdolnych do pracy. 
Zgodnie z zasadą wynikająca z art. 53 § 1 pkt 1 lit. b k.p. pracodawca 
jest władny do rozwiązania z pominięciem terminu wypowiedzenia 
stosunku pracy z pracownikiem, który jest niezdolny do świad-
czenia pracy na skutek choroby. Warunkiem koniecznym jest, aby 
taka niezdolność trwała dłużej, niż łączny okres pobierania przez 
pracownika wynagrodzenia i zasiłku, a był on zatrudniony przez 
danego pracodawcę, co najmniej 6 miesięcy lub niezdolność do pracy 
została wywołana wypadkiem przy pracy bądź chorobą zawodową. 
Sąd Najwyższy w wyroku wydanym w dniu 17 lipca 2010 r. (I PK 
43/2009) uznał, że na pracodawcy ciąży dodatkowy obowiązek 
„Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia w przypadku pracownika 
długotrwale niezdolnego do pracy wymaga jeszcze ustalenia przyczyny 
nieobecności w pracy pracownika po wyczerpaniu okresu zasiłkowego”.

Regulamin premiowania jako źródło 
zakładowego prawa pracy. 
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 lipca 2010 r. (II PK 232/2008) 
przedstawił stanowisko, że regulamin premiowania może być źródłem 
prawa, ponieważ jest rodzajem regulaminu wynagradzania. Ponadto 
w tezie wskazanego orzeczenia Sąd Najwyższy stwierdził, że w tego 
typu sytuacjach postanowienia zawarte w regulaminie premiowania 
powinny być interpretowane wg zasad odnoszących się do przepisów 
powszechnych w myśl art. 9 k.p. Dodatkowo interpretacja treści 

regulaminu wynagradzania powinna odbywać się w oparciu o metody 
wykładni właściwe do interpretacji powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa pracy. Jednocześnie Sąd Najwyższy wyjaśnił, że 
wyjątkowo i posiłkowo w razie, gdy metody te okażą się niewystarczające 
możne sięgnąć do zasad wykładni oświadczeń woli stron czynności 
prawnych na podstawie art. 300 k.p. w zw. z art. 65 k.c. Przepis ten stanowi 
wprost o konieczności rozumienia oświadczenia woli z uwzględnieniem 
zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów obowiązujących 
przy złożeniu oświadczenia. Ponadto w razie wątpliwości dosłowne 
brzmienie umowy powinno ustąpić zamierzonemu zgodnemu zamiarowi 
stron i celowi umowy.

Rozwiązanie umowy o pracę przed przejściem  
zakładu pracy na nowego pracodawcę zmierzające  
do obejścia prawa. 
Ochrona pracowników zagwarantowana w przepisie art. 231 § 1 k.p. 
dotyczy sytuacji przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę. 
W takim przypadku zmiana pracodawcy nie może stanowić samo-
istnej podstawy do zwolnienia pracowników lub pogorszenia ich 
warunków pracy. Jednocześnie wykluczone jest udzielenie tożsamej 
ochrony pracownikom, których umowy przed przejściem zakładu 
pracy zostały skutecznie rozwiązane. Sąd Najwyższy w wyroku wy-
danym w dniu 30 września 2010 r. (II PK 86/2009) wyraził wprost 
pogląd, że „Rozwiązanie umowy z pracownikiem tuż przed przejściem 
zakładu pracy na nowego pracodawcę może być uznane za obejście pra-
wa i skutkować nieważnością” W uzasadnieniu wskazanego orzeczenia 
Sąd Najwyższy podkreślił, że analizie musi podlegać cel zawarcia 
porozumienia o rozwiązaniu stosunku pracy tuż przed przejściem za-
kładu pracy. Podejmowania takich działań może w praktyce zmierzać 
do wywarcia na pracowników presji do przyjęcia gorszych warunków 
pracy. Sąd Najwyższy zaznaczył również, że do faktycznego przejścia 
zakładu pracy dochodzi wtedy, gdy nowy pracodawca faktycznie 
przejmuje mienie, majątek i zadania, a nie z jaką datą zawiera umowę.

PRAWO KARNE

Odebranie prawa jazdy na zawsze. 
Według dotychczas obowiązujących przepisów prawa kierowcy, któ-
ry prowadząc pod wpływem alkoholu lub narkotyków spowodował 
śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu innej osoby sąd mógł odebrać 
prawo jazdy na zawsze. W myśl zmian obowiązujących od dnia 1 lip-
ca 2010 r. sąd w takiej sytuacji obligatoryjnie orzeknie o dożywotnim 
pozbawieniu uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych. 
Odstępstwem od tej zasady, kiedy sąd nie będzie musiał odebrać prawa 
jazdy na zawsze jest zaistnienie wyjątkowego wypadku, uzasadnionego 
szczególnymi okolicznościami.

Dyżury adwokatów w sądach rejonowych. 
Od dnia 8 czerwca 2010 r. adwokaci pełnią dyżury w sądach rejo-
nowych w celu zapewnienia oskarżonym fachowej obrony w spra-
wach karnych, rozpoznawanych niezwłocznie w postępowaniu 
przyspieszonym. Procedura wyznaczania konkretnych adwokatów 
do udzielania takiej pomocy prawnej przedstawia się w ten sposób, 
że prezes właściwego sądu okręgowego po zasięgnięciu opinii od-
powiedniej Okręgowej Rady Adwokackiej ustala wymaganą liczbę 
adwokatów. Okręgowa Rada Adwokacka ma obowiązek przedsta-
wić prezesowi sądu rejonowego i prezesowi sądu okręgowego listę 
konkretnych adwokatów pełniących dyżury. Rada jest zobowiązana 
nadto do bieżącego informowania o zmianach na ustalonej liście 
adwokatów. Obrońca i oskarżony mają zapewnioną możliwość ko-
rzystania z telefonu, kontakt z wyłączeniem obecności innych osób 
oraz w zamkniętym pomieszczeniu, a także możliwość zapoznania 
się z aktami sprawy.

Zmiany w odpowiedzialności za niszczenie trawników i zieleńców. 
Do dnia 20 września br. korzystanie ze wszystkich trawników 
miejskich i zieleńców traktowane było, jako wykroczenie podlegające 
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PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PROWADZĄCYCH FIRMY
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karze. Aktualnie odpowiedzialność ta została ograniczona i sprowadza 
się do korzystania z trawników i zieleńców przeznaczonych do 
użytku publicznego w miejscach innych, niż wyznaczone przez 
odpowiedniego zarządcę terenu. Dotyczy to również właścicieli 
zwierząt, które biegają po trawnikach i zanieczyszczają je. 

PRAWO PODATKOWE

Rozszerzenie uprawnień organów kontroli skarbowej 
w zakresie kontroli handlu elektronicznego. 
Z dniem 30 lipca br. organy kontroli skarbowej zostały wyposa-
żone w nowe uprawnienia, umożliwiające dokonywanie bardziej 
szczegółowych kontroli podmiotów prowadzących nieujawnioną 
i nieopodatkowaną działalność gospodarczą tzw. e- handlu z wy-
korzystaniem internetu. Główne uprawnienie dotyczy możliwo-
ści zwrócenia się w ramach kontroli do instytucji posiadających 
dane identyfikujące takie podmioty o udostępnienie ich organom 
podatkowym. Przesłankami takiego wniosku mogą być uprawdo-
podobnione: informacje, że osoba posiadająca określony rachunek 
bankowy prowadzi niezaewidencjonowaną działalność gospodarczą, 
uzyskuje dochody bez pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 
lub nie zawiera w zeznaniach podatkowych całości uzyskiwanych 
przychodów np. pomijając te uzyskane z e-handlu. Podmiot, do któ-
rego zostanie skierowany wniosek o udostępnienie informacji może 
złożyć zażalenie do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej 
na postanowienie. Ma to służyć ocenie, czy żądanie udostępnienia 
danych jest uzasadnione.

Stanowisko organu podatkowego w razie odwołania strony. 
Regułą jest, że odwołanie złożone do organu podatkowego może zostać 
rozpatrzone w dwojaki sposób. Organ, który wydał zaskarżoną decyzję 

i do którego wpłynęło odwołanie może uznać zasadność skargi w ca-
łości i zmienić lub uchylić zaskarżoną decyzję we własnym zakresie. 
W przeciwnym razie organ ten przekazuje odwołanie wraz z aktami 
sprawy bez zbędnej zwłoki w maksymalnym terminie 14 dni organowi 
odwoławczemu. Nowością obowiązującą od dnia 10 maja 2010 r. jest 
obowiązek spoczywający w tym przypadku na organie, który wydał 
zakwestionowaną decyzję i do którego wniesiono odwołanie, aby 
ustosunkował się przy przekazaniu sprawy do postawionych zarzutów 
i poinformował stronę o swoim stanowisku w tej kwestii.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Nowe uprawnienia starostów w zakresie ograniczania 
sposobu korzystania z nieruchomości.
Od dnia 25 września 2010 r. każdy starosta może w drodze decyzji 
administracyjnej ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości 
poprzez wydanie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na 
niej ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do prze-
syłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej 
oraz urządzeń do łączności publicznej i sygnalizacji, jeżeli właści-
ciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyrazi zgody na 
takie działanie. Decyzja starosty może dotyczyć również innych 
podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń 
niezbędnych do korzystania z przewodów i urządzeń. Ważne jest, że 
studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gmin, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz plany 
zagospodarowania przestrzennego województw obowiązujące przed 
25 września br. zachowują moc. Tam, gdzie zostały podjęte uchwały 
o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu bądź studium, 
a postępowania nie zakończono przed 25 września br. zastosowanie 
mają przepisy dotychczas obowiązujące.

I. Aktualny stan prawny w przedmiocie opłat pobieranych od dostaw-
ców przez sieci sklepów wielko-powierzchniowych z tytułu przyjęcia 
ich towarów do sprzedaży

Powszechną praktyką z jaką spotykają się przedsiębiorcy dostarczają-
cy towary do sieci sklepów wielko-powierzchniowych jest uzależnianie 
zawarcia umów o współpracy handlowej, a więc i przyjęcia towarów do 
sprzedaży, od zobowiązania się dostawców do uiszczenia na rzecz sieci 
opłat innych niż marża handlowa. Dostawcy z reguły nie kwestionują 
takich praktyk i godzą się na ponoszenie dodatkowych obciążeń, po-
chłaniających znaczną część ich zysków, z uwagi na przewagę kontrak-
tową, jaką względem nich mają sieci sklepów wielko-powierzchniowych. 
Wykorzystują one umiejętnie w ten sposób swój potencjał ekonomiczny 
przejawiający się w prowadzeniu sprzedaży na bardzo szeroką skalę, co 
dla dostawców z kolei stanowi gwarancję regularnego i szerokiego zbytu 
różnorodnego asortymentu, a tym samym również gwarancję zysku. 
Ponadto, zakontraktowanie dostaw do sieci sklepów daje pośrednio 
szansę szerokiego dostępu do klienta i pozwala na rozreklamowanie 
oferowanych produktów wśród konsumentów. 

W obecnie obowiązującym stanie prawnym, pobierania innych 
niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży stanowi 
bezsprzecznie utrudnianie dostępu do rynku będące zgodnie z art. 15 
ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji. Tym niemniej, 
dodanie pkt 4 do treści przepisu art. 15 ust. 1 u.z.n.k., wyrażającego 
wprost bezprawność takich praktyk, nie miało większego wpływu na 

stan rzeczy i praktykę orzeczniczą, albowiem jeszcze przed nowelizacją 
w tym zakresie w/w przepisu przez ustawę z dnia 5 lipca 2002 roku 
o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwiet-
nia 1993 roku pobieranie przez przedsiębiorstwo handlowe „innych niż 
marża opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży” było uważane za czyn 
nieuczciwej konkurencji (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26  tycznia 
2006 r., sygn. akt II CK 378/05). Takie stanowisko judykatury było wy-
razem jak najbardziej słusznego poglądu, iż zastrzeganie dodatkowych 
opłat przez przedsiębiorcę handlowego za samo to, że kupowane od 
dostawcy towary znajdą się w sprzedaży w sklepach danej sieci stanowi 
utrudnienie w dostępie do rynku i w ten sposób narusza dobre obyczaje 
handlowe, o których mowa w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji. Dlatego też, postanowienia umów sprzedaży, które przewidywały 
zobowiązanie do uiszczania jakichkolwiek opłat z tytułu wprowadzenia 
towarów do sprzedaży, innych niż marża handlowa, były na podstawie 
art. 58 § 2 k.c. uważane za nieważne. 

Tym niemniej, zaliczenie wprost przez ustawodawcę do katalogu 
zachowań, które utrudniają dostęp do rynku, pobierania innych niż 
marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży, umożliwiło 
pomijanie wykazywania w każdej indywidualnej sprawie, iż w wyniku 
takich praktyk nastąpiło utrudnienie dostępu do rynku. 

Ponadto, przepis art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji w żaden sposób nie wiąże zakazanych opłat, to jest opłat 
innych niż marża handlowa, z wielkością obrotu. Przepis ten ma zasto-
sowanie bez względu na to, czy dany przedsiębiorca sprzedaje innemu 

Nieprawidłowe praktyki sieci handlowych
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przedsiębiorcy całość swojej produkcji, czy też znikomą jej część, ilu 
ma kontrahentów i jaki jest zakres jego panowania na rynku (wyrok SA 
w Krakowie z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie o sygn. akt I ACa 65/09). 

W związku z bezprawnym charakterem pobierania przez sieci sklepów 
wielko-powierzchniowych opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży, istot-
nym staje się możliwość dochodzenia zwrotu uiszczonych opłat. Podstawą 
dochodzenia przez dostawców zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści 
przez sieci handlowe z tytułu pobrania innych niż marża handlowa opłat za 
przyjęcie towaru do sprzedaży jest art. 18 ust. 1 pkt 5 u.z.n.k., na podstawie 
którego dostawca może - niezależnie od innych roszczeń wynikających 
z umowy - dochodzić zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści z tytułu 
pobrania innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży 
(uchwała SN z dnia 19 sierpnia 2009 roku w sprawie o sygn. akt III CZP 58/09). 

II. Postanowienia spotykane w praktyce w umowach zawieranych 
z dostawcami w zakresie przyjęcia towarów do sprzedaży

W związku z przedstawionym powyżej stanem rzeczy, co oczywiste, 
sieci sklepów wielko-powierzchniowych dążą do „ukrycia” opłat pobie-
ranych de facto za przyjęcie towaru do sprzedaży, pod „płaszczykiem” 
pozornych umów o świadczenie przeróżnych usług na rzecz dostawcy, 
albowiem co trzeba zauważyć, nie jest zakazane w świetle art. 15 ust. 1 
pkt 4 u.z.n.k., z uwagi na swobodę zawierania umów, takie kształtowanie 
stosunków między stronami, w których oprócz świadczeń typowych dla 
umowy sprzedaży strony będą zobowiązane do świadczeń dodatkowych. 
Dlatego nie można zabronić sklepom wielko-powierzchniowym dostar-
czania dostawcom innych świadczeń niż tylko odbiór towarów i zapłata 
ceny. Niedopuszczalnym w świetle przytoczonego wyżej przepisów 
będzie natomiast tylko pobieranie przez zamawiającego takich opłat, 
z którymi nie wiąże się po jego stronie wykonanie żadnych obowiązków 
polegających na działaniu, a więc na przykład w postaci dostarczenia 
określonego know-how lub wykonania danych usług. W praktyce naj-
częstszymi przykładami na „ukrywanie” opłat za przyjęcie towaru do 
sprzedaży jest zawieranie pozornych umów świadczenia usług logi-
stycznych, marketingowych, czy reklamowych. 

Z powyższego wynika, iż uznanie danej opłaty za niedozwoloną 
opłatę z tytułu przyjęcia towaru do sprzedaży jest warunkowane cha-
rakterem dodatkowych opłat kontraktowych, które trzeba analizować 
każdorazowo w związku z dodatkowymi świadczeniami ze strony 
zamawiającego. Dlatego też, ocena takich postanowień umownych, 
które dotyczą w szczególności opłat za promocję, reklamę, czy za osią-
gnięcie określonych obrotów towarami dostawcy przez zamawiającego, 
wymaga zawsze indywidualnej analizy pozwalającej na ustalenie, czy 
rzeczywiście umówione usługi są świadczone, czy też mają one jedynie 
charakter pozorny, a zatem czy określone opłaty można uznać za de 
facto niedozwolone opłaty pobierane za przyjęcie towaru do sprzeda-
ży. Reasumując, opłaty te będą dopuszczalne jedynie w wypadku, gdy 
świadczenia te będą mieć rzeczywiście charakter świadczeń wzajemnych, 
a więc będą względem siebie ekwiwalentne. 

Natomiast o ekwiwalentności świadczeń można mówić tylko, gdy 
wartość zapłaconej ceny odpowiada korzyści otrzymywanej od odbiorcy 
towarów, innej niż zapłata za towar i o ile odpowiada ona wartości 
zapłaconej ceny. Tym niemniej, istnienie ekwiwalentności świadczeń 
w umowach handlowych jest niejednokrotnie trudne do stwierdzenia. 
W sytuacji sporu ciężar udowodnienia, iż art. 15 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. nie 
znajdzie zastosowania, a więc obowiązek wykazania, iż świadczenia 
miały charakter ekwiwalentny, spoczywać będzie na przedsiębiorcy, 
który kwestionuje zastosowania tegoż przepisu w konkretnej sytuacji. 
Taki stan rzeczy, co oczywiste w pozycji bardziej uprzywilejowanej 
w sporze z siecią sklepów wielko-powierzchniowych będzie stawiać 
dostawcę, albowiem w praktyce, zamawiający musiałby wykazać, że np. 
wydawanie gazetek reklamowych przynosi dostawcy towarów wymierne 
korzyści, które to odpowiadają uiszczonej cenie, co z kolei wymagałoby 
oszacowania zysków odbiorcy towarów, kosztów wydania gazetki, zy-
sków dostawcy towarów, a szczególności różnicy w tych zyskach, gdyby 
towary danego dostawcy nie były reklamowane w gazetkach. 

W związku z zakreśloną powyżej problematyką warte uwagi wydaje 
się zwrócenie uwagi na przykłady z praktyki orzeczniczej polskich 

sądów zwłaszcza w kontekście „wybiegów” stosowanych przez sieci han-
dlowe w celu „ukrycia” charakteru pobieranych opłat, do których należą 
m. in. zastrzeganie w umowach o współpracy handlowej konieczności 
uiszczenia dodatkowych opłat z tytułu otwarcia nowych placówek sieci 
sklepów wielko-powierzchniowych, świadczenia usług logistycznych, 
marketingowych, wydawania gazetek reklamowych, czy też zastrzegania 
tzw. bonusów od obrotu. W dalszej części niniejszego artykułu należy 
zwrócić również uwagę na wiążące się z przedstawioną problematyką 
takie kwestie jak dzień wymagalności roszczenia o zwrot bezpodstawnie 
uzyskanych korzyści, co jest szczególnie istotne w kontekście rozpoczę-
cia biegu naliczania odsetek oraz zarzutów z podniesieniem, których 
przez odbiorcę należy się liczyć w ewentualnym procesie. 

III. Opłaty za otwarcie nowych placówek w sieci handlowej

Wprowadzanie dodatkowych opłat za otwarcie nowych placówek 
jest częstą praktyką stosowaną przez sieci sklepów wielko-powierzch-
niowych, która stanowi zresztą egzemplifikację opłat za wprowadzenie 
towaru do sprzedaży. W związku z tym jej pobieranie stanowi nie-
wątpliwie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 15 ust. 1 
pkt 4 u.z.n.k., gdyż w takiej sytuacji dostawca jest zobowiązany do 
ponoszenia opłat, za które nie zyskuje żadnego nowego świadczenia ze 
strony zamawiającego. Ponadto dodatkowa opłata za otwarcie sklepu 
pozostaje bez związku, po pierwsze z umową sprzedaży towarów, a po 
drugie także z oczywistym faktem, iż po zawarciu umowy sprzedaży 
towar staje się własnością zamawiającego, zaś dostawca nie ma wpływu 
na wprowadzenie jego towarów do nowo otwartej placówki należącej do 
sieci handlowej. Takie stanowisko zostało też jednoznacznie potwier-
dzone przez judykaturę, m. in. w powoływanym już wyżej wyroku Sądu 
Najwyższego z 26.01.2006 r., w myśl którego „zastrzeganie (...) kwot na 
otwarcie, jest zabronione, a ustawa wyraźnie kwalifikuje takie zachowanie 
jako czyn nieuczciwej konkurencji (...). Stąd też pozwanej nie przysłu-
guje żadne roszczenie w stosunku do powódki z tytułu przewidzianego 
w umowie »nowe hipermarkety« świadczenia w postaci opłaty za tzw. 
otwarcie, zatem zgłoszenie ich w formie zarzutu potrącenia było prawnie 
nieskuteczne”. Przedmiotowe opłaty nie pozostają również najczęściej 
w faktycznym związku z otwarciem nowego sklepu, gdyż naliczane są 
z reguły procentowo od dotychczas zrealizowanych obrotów z danym 
dostawcą, co w żaden sposób nie wiąże się z wprowadzeniem towaru 
do nowo otwartego sklepu. Praktyka pobieranie taka prowadzi zaś do 
przerzucania kosztów otwarcia nowych sklepów na dostawców towarów. 

IV. Opłaty z tytułu świadczenia usług logistycznych

Ponieważ z chwilą każdorazowej sprzedaży towarów przez dostawcę 
ich własność przechodzi na kupującego, co wynika z zobowiązują-
co - rozporządzającego charakteru umowy sprzedaży, zastrzeganie od 
dostawcy opłat za świadczenie przez zamawiającego usług logistycznych 
związanych z dystrybucją, czy przewozem towaru, po przejściu na niego 
prawa własności, należy uznać za sprzeczne z przepisami regulującymi 
umowę sprzedaży, gdyż zamawiający wykonuje je dla własnych potrzeb, 
co jest oczywiste z uwagi na fakt, iż transportuje te towary pomiędzy 
magazynem a poszczególnymi sklepami. Tym samym działa on tylko 
we własnym interesie, a na pewno nie na rzecz dostawcy. Ponadto judy-
katura, na przykładzie spraw o opłaty pobierane za przyjęcie towarów 
do sprzedaży wskazała, iż kwestia wynagrodzenia za usługi logistyczne 
nie może zostać oderwana całkowicie od wartości świadczonych usług, 
na przykład poprzez ustalenie wynagrodzenia jako procentowej war-
tości obrotu - czyli w sposób typowy dla ustalenia marży handlowej 
i zupełnie nieprzydatny dla kalkulacji składników kosztów umowy 
logistycznej (tak m. in. Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 5 grudnia 2007 
roku w sprawie o sygn. akt I ACa 1053/07). 

V. Opłaty z tytułu świadczenia usług marketingowych

W judykaturze ugruntowany jest również pogląd, iż uzależnienie 
zamówień od zawarcia porozumień dotyczących działań marketingo-
wych, które nie wskazują konkretnych zasad współpracy, nie precyzują 
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wzajemnych uprawnień i obowiązków, nie odnoszą przewidywanego 
wynagrodzenia do konkretnych usług, a jedynie przewidują stałą ry-
czałtową kwotę lub procentowy odpowiednik obrotu niezależnie od 
tego, jaką usługę dostawca otrzymuje w zamian za zapłatę tej kwoty od 
zamawiającego, są czynem nieuczciwej konkurencji. Powyższe wydaje 
się w pełni zasadne z uwagi na fakt, iż przedmiotowe opłaty są przez 
sieci handlowe pobierane wyłącznie jako procent od osiągniętego ob-
rotu. Ponadto opłaty te najczęściej nie nawiązują w żaden sposób do 
konkretnego wykonania usługi, ani nie są uzależnione od zakresu, ilości, 
czasu trwania, czy rodzaju rzekomych usług, a fakt, iż wynagrodzenie za 
nie zostało przewidziane, jako należne niezależnie od ich faktycznego 
wykonania, świadczy niewątpliwie o pozornym charakterze tych usług, 
w związku z czym można w takim wypadku mówić o czynie nieuczciwej 
konkurencji tj. uzależnienia przyjęcia towaru do sprzedaży od innych 
opłat, niż marża handlowa (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 
2006 r., sygn. akt II CK 378/05). 

Dostawcy zobowiązywani są również często, w umowach zawiera-
nych z sieciami sklepów do zapłaty na ich rzecz dodatkowych opłat za 
zamieszczanie reklam produktów w darmowych gazetkach sklepów 
danej sieci. Problem ten należy rozważyć częściowo odrębnie, albo-
wiem zakwalifikowanie opłat tego rodzaju do kategorii, o których 
mowa w przepisie art. 15 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k., nie jest jednoznacz-
ne. Sklepy wielko-powierzchniowe zyskują na sprzedaży towarów 
pochodzących od dostawców. To im zależy na sprzedaży towarów 
w ilości jak największej, bowiem w ten sposób wypracowują większy 
zysk. W takiej sytuacji przerzucenie opłaty za wydawanie gazetek 
reklamowych na dostawców jest nieuzasadnione i może stanowić 
czyn nieuczciwej konkurencji w postaci pobierania „ukrytych” opłat 
za przyjęcie towarów do sprzedaży, o których mowa w przepisie art. 15 
ust. pkt 4 u.z.n.k. Wydaje się bowiem słuszne przyjęcie założenia, że 
w przypadku zrealizowania umowy sprzedaży pomiędzy dostawcą 
i odbiorcą towar staje się własnością zamawiającego, a zatem to ten 
ostatni poprzez wydawanie gazetek reklamowych promuje produkt 
będący jego własnością. Dlatego, aby móc stwierdzić, że w przypadku 
obciążania dostawcy dodatkową opłatą za wydawanie gazetek promo-
cyjnych mamy do czynienia z ekwiwalentnością świadczeń, konieczne 
byłoby wykazanie przez zamawiającego wymiernych korzyści, jakie 
uzyskuje dostawca, a których jednocześnie nie uzyskuje zamawiający 
(C. Banasiński, M. Bychowska, „Utrudnianie dostępu do rynku poprzez 
pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towarów do 
sprzedaży”, Przegląd Prawa Handlowego, kwiecień 2008). 

Postanowienia umów pomiędzy zamawiającymi towary i ich do-
stawcami przewidują także niejednokrotnie, iż za zrealizowanie obrotu 
towarami dostawcy powyżej określonej kwoty odbiorcy przysługuje 
dodatkowy rabat od ceny przez niego płaconej. Takie postanowienia 
umowne stanowią również ewidentny czyn nieuczciwej konkurencji 
w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k., gdyż „bonusy od 
obrotów” należą do kategorii „innych niż marża opłat za przyjęcie 
towaru do sprzedaży”, albowiem nie wynika z nich jakakolwiek ekwiwa-
lentność świadczeń, co uzasadniałoby ich wprowadzenie. Bezspornym 
jest bowiem, że przy każdym wzroście zbytu zyskuje dostawca, ale nie 
zmienia to stanu rzeczy, iż w takiej sytuacji zyskuje przede wszystkim 
zamawiający, jako przedsiębiorca prowadzący sieć sklepów i pobierający 
określoną kwotę z tego tytułu. Ponadto, zwiększona sprzedaż obejmu-
je towary, które są już własnością zamawiającego, a zatem sprzedaż 

„służy” wyłącznie jemu, gdyż dotyczy jego towarów (C. Banasiński, 
M. Bychowska, „Utrudnianie dostępu do rynku poprzez pobieranie innych 
niż marża handlowa opłat za przyjęcie towarów do sprzedaży”, Przegląd 
Prawa Handlowego, kwiecień 2008).

VI. Praktyczne zagadnienia związane z dochodzeniem zwrotu 
opłat z tytułu przyjęcia towarów do sprzedaży przez sieci sklepów 
wielko-powierzchniowych

W pierwszej kolejności warto rozważyć od jakiego dnia nale-
ży liczyć odsetki w przypadku żądania zwrotu opłaty pobranej za 

przyjęcie towaru do sprzedaży w sieci handlowej. W tej sprawie, 
w orzecznictwie można wyróżnić dwa poglądy. Pierwszy, iż odsetki 
powinny być naliczane od daty spełnienia świadczenia wyznaczonej 
przez datę wynikającą z przedstawionego dokumentu kompensaty 
lub wyciągu bankowego potwierdzającego przelew, gdyż obowiązek 
zapłaty odsetek ustawowych powstał od daty uzyskania bezpod-
stawnej korzyści przez wzbogaconego oraz drugi przewidujący ich 
naliczanie dopiero od dnia wezwania do spełnienia świadczenia. 
Zdaniem Sądu Okręgowego w Krakowie dostawcy należą się odsetki 
ustawowe od dnia następnego po dniu faktycznej zapłaty należności 
z tytułu dodatkowych opłat, gdyż skoro zamawiający uzyskał korzyści, 
które mu się zgodnie z prawem nie należały, albowiem stanowiły 
czyn nieuczciwej konkurencji, to obowiązek zapłaty odsetek usta-
wowych powstał od daty uzyskania bezpodstawnej korzyści przez 
wzbogaconego - zamawiającego i trwa do chwili ich zwrotu (wyrok 
SO w Krakowie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie o sygn. akt IX 
GC 31/08). Natomiast Sąd Okręgowy w Krakowie w wyroku z dnia 
29 października 2008 roku w sprawie o sygn. akt IX GC 159/08 przy-
jął, iż odsetki winne być naliczane od dnia wezwania do spełnienia 
świadczenia, albowiem konsekwencją ustalenia, że zawarta między 
stronami umowa była nieważna jest stwierdzenie, że zamawiający 
nie powinien pobierać umówionego świadczenia. Natomiast zgodnie 
z treścią art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji przedsiębiorca, którego interes został naruszony, może żądać 
wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyść na zasadach ogólnych, 
to jest - w niniejszej sprawie - na podstawie przepisów o świadczeniu 
nienależnym. Biorąc pod uwagę powyższe, trzeba zauważyć, iż oba 
poglądy mogą być bronione w toku procesu, aczkolwiek drugi z nich, 
co oczywiste jest wariantem bezpieczniejszym z punktu widzenia 
powoda – dostawcy w sprawie. 

Ponadto, warto zwrócić uwagę, iż w sprawie o zwrot opłat za 
przyjęcie towaru do sprzedaży obowiązywać będzie trzyletni okres 
przedawnienia roszczenia, co jest poglądem utrwalonym w orzecznic-
twie, a wynika bezpośrednio z art. 20 u.z.n.k. stanowiącego, iż roszcze-
nia z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji ulegają przedawnieniu 
z upływem lat trzech. Natomiast przedawnieniu dwuletniemu ulegają 
tylko i wyłącznie roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie 
działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników 
z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne 
z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych.

Warto również, w tym miejscu zwrócić uwagę na zarzuty, jakie 
z całą pewnością zostaną podniesione przez zamawiającego w toku 
procesu. Wydaje się, iż będą one dotyczyć przede wszystkim uprzed-
niego akceptowania i nie kwestionowania warunków współpracy przez 
dostawcę oraz ekwiwalentności uzyskiwanych świadczeń. Ponadto 
zamawiający może podnieść, iż szkoda powstałaby jedynie w przy-
padku wykazania, iż dostawca mógłby osiągnąć ten sam poziom 
sprzedaży towaru w sklepach zamawiającego, gdyby akcje promocyjne 
o podobnym charakterze był w stanie zorganizować przy mniejszym 
nakładzie środków. Zarzuty te nie spotykają się jednak dotychczas ze 
zrozumieniem judykatury. 

Tym niemniej, warto w tym miejscu podkreślić, konieczność 
odpowiedniego przygotowania się przedsiębiorcy – dostawcy do 
skutecznego dochodzenia zwrotu bezprawnie pobranych przez sieci 
handlowe opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży, a przede wszystkim 
konieczność zgromadzenia materiału dowodowego świadczącego 
o faktycznym uiszczeniu tych opłat lub poniesienia ich ciężaru w inny 
sposób oraz pozornego charakteru usług, z tytułu jakich to opłaty te 
miały być rzekomo uiszczane. 

Łukasz Korejwo
aplikant radcowski 
Kancelaria Radców Prawnych
Biel Judek Poczobut- Odlanicki Sp. p. 
Szczecin
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Problemy jednoosobowych firm w razie śmierci ich właścicieli
Arkadiusz Drozdowski

Nawet krótkotrwała utrata zdolności operacyjnej spowodowana nieoczekiwaną śmiercią jedynego właściciela firmy może zachwiać po-
zycją konkurencyjną firmy i prowadzić do poważnych strat finansowych i wizerunkowych. Dla lepszego zrozumienia skutków prawnych 
wygaśnięcia pełnomocnictwa udzielonego przez przedsiębiorcę działającego na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 
można przytoczyć przykład pełnomocnika ustanowionego w celu dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym firmy. 
Kwoty zgromadzone na rachunkach w bankach po śmierci posiadacza konta wchodzą w skład masy spadkowej spadkodawcy, co w praktyce 
uniemożliwia korzystanie z nich.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 SDGU obecnie: „Przedsiębiorca może podjąć 
działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji 
działalności gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przed-
siębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym”. Wpisowi do ewidencji 
podlegają przedsiębiorcy, będący osobami fizycznymi. Wpis do ewi-
dencji działalności gospodarczej ma charakter deklaratoryjny i stanowi 
podstawę prawną możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej. 
W myśl postanowień art. 30 ust. 1 tej ustawy, wpisowi do ewidencji 
podlegają m.in. firma przedsiębiorcy (w przypadku osoby fizycznej 
składają się na nią imię i nazwisko), oznaczenie miejsca zamieszkania 
przedsiębiorcy, adresu prowadzenia działalności gospodarczej, infor-
macje o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych. 
Zważywszy na dane podlegające wpisowi, ma on charakter osobisty 
i służy indywidualizacji konkretnego przedsiębiorcy będącego osobą 
fizyczną. W przypadku śmierci jedynego właściciela firmy następuje 
wygaśnięcie decyzji administracyjnej dotyczącej wpisu, jak podkreślił 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku: „Prawo wpisu do 
ewidencji działalności gospodarczej jest prawem ściśle związanym z osobą 
zmarłego, nie podlega dziedziczeniu, a postępowanie sądowoadministra-
cyjne dotyczące tego wpisu od momentu śmierci przedsiębiorcy będącego 
osobą fizyczną staje się bezprzedmiotowe, dlatego podlega umorzeniu”1.

Podjęcie działalności gospodarczej indywidualnie przez osobę 
fizyczną następuje w momencie dokonania pierwszej czynności 
w obrocie gospodarczym, która jest bezpośrednio i wprost związana 
z przedmiotem działalności. Z chwilą śmierci przedsiębiorcy, ulega 
zakończeniu. W szczególności wygasają wszystkie pełnomocnictwa, 
koncesje oraz zezwolenia, wygasają również stosunki pracownicze 
i umowy handlowe. 

Wydawałoby się, że dalej mogą działać ustanowieni przez właści-
ciela pełnomocnicy, osoby pełniące w strukturze organizacyjnej firmy 
funkcje polegające na dokonywaniu wszelkich czynności prawnych 
z kontrahentami.

Efektywne działanie w cudzym imieniu oparte jest często na for-
malnym umocowaniu. Pełnomocnik może działać w imieniu moco-
dawcy, co oznacza, iż dokonanie przez niego czynności prawnej ma 
taki sam skutek, jaki miałaby, gdyby dokonał ją sam reprezentowany. 
Udzielenie pełnomocnictwa nie zabezpiecza jednak w pełni interesów 
firmy na wypadek śmierci jej właściciela. Samoistnym powodem jego 
wygaśnięcia, zgodnie z art. 101 § 2 KC, w przypadku indywidualnej 
działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, może 
być śmierć mocodawcy, chyba że w pełnomocnictwie poczyniono od-
mienne zastrzeżenie. Przepis ten zezwala mocodawcy na zastrzeżenie 
w treści pełnomocnictwa, iż umocowanie nie wygaśnie wraz z jego 
śmiercią, lecz będzie trwało nadal. W takim przypadku pełnomocnik 
reprezentuje spadkobierców mocodawcy. Klauzula stosowana w ta-
kim przypadku o niewygasalności pełnomocnictwa w razie śmierci 
mocodawcy, nie stoi jednak na przeszkodzie w odwołaniu pełno-
mocnictwa na zasadach ogólnych przez spadkobierców. Jednakże 
i tu możemy spotkać się z ograniczeniami. W celu zabezpieczenia 
interesów mocodawcy ustawodawca w art. 101 § 1 KC przewidział 
możliwość zrzeczenia się odwołania pełnomocnictwa. Oznacza to, 
że powyższe zastrzeżenie jest skuteczne także wobec spadkobierców 
mocodawcy po jego śmierci. Powyższe ograniczenie będzie skutecz-
ne jeżeli w treści pełnomocnictwa znajdzie się wyraźny zapis o jego 
nieodwołalności. Ponadto zastrzeżenie takie będzie tylko wtedy 
skuteczne, gdy wprowadzono je z przyczyn uzasadnionych treścią 

stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa. Przykład 
może stanowić umowa-zlecenie, która w myśl art. 747 KC nie gaśnie 
z chwilą śmierci zleceniodawcy, chyba że strony inaczej postanowiły. 
Wskazać nadto należy, iż wygasają również pełnomocnictwa ustano-
wione w celu dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku 
bankowym firmy oraz złożone w innych instytucjach finansowych 
np.: US czy ZUS. Reasumując należy podkreślić, iż ustanowienie 
pełnomocnika przez przedsiębiorcę prowadzącego indywidualną 
jednoosobową działalność gospodarczą nie może być wystarczającą 
formą zastępstwa przy czynnościach prawnych na wypadek śmierci. 
Zabezpieczeniem interesów przedsiębiorcy wpisanego do ewiden-
cji, pozwalającym na wypadek śmierci jedynego właściciela firmy 
uniknąć wyżej opisanego ryzyka, byłaby możliwość udzielenia przez 
tego przedsiębiorcę prokury. Jednakże do dnia dzisiejszego przepisy 
regulujące postępowanie rejestrowe dotyczące osób fizycznych pro-
wadzących działalność gospodarczą nie zostały uchwalone, a zgodnie 
z ostatnim zamiarem, ustawodawca planuje pozostawienie ich w EDG. 
Stan ten oznacza w praktyce, iż brak ustawowego obowiązku wpisu 
do rejestru przedsiębiorców wyklucza w konsekwencji możliwość 
udzielenia prokury przez takiego przedsiębiorcę.

Śmierć przedsiębiorcy, może powodować ryzyko utraty majątku 
firmy. Niedotrzymanie zobowiązań w terminie powoduje obowiązek 
zapłacenia kar umownych lub wypłaty odszkodowań, chyba że po-
stanowiono inaczej. W praktyce obrotu gospodarczego najczęściej 
spotykanymi typami umów są: umowy zlecenia, umowy o dzieło, 
umowy leasingu. Uregulowania prawne, pozwalające w części na za-
bezpieczenie interesów firmy, stanowi umowa-zlecenie, która w myśl 
art. 747 KC nie gaśnie z chwilą śmierci zleceniodawcy, chyba że strony 
inaczej postanowiły. Właśnie przedłużenie istnienia stosunku zle-
cenia po śmierci zleceniodawcy może usprawiedliwiać skuteczność 
jego zastrzeżenia, iż udzielone przez niego umocowanie pozostanie 
w mocy po jego śmierci, co pozwala na kontynuowanie interesów 
w toku. Podobnie umowa o dzieło w przypadku śmierci albo trwałej 
niezdolności do pracy jedynego właściciela firmy w czasie trwania 
stosunku prawnego nie wpływa w zasadzie na skuteczność umowy. 
Wyjątkowo, gdy wykonanie dzieła zależy od osobistych przymiotów 
wykonującego zamówienie, śmierć wykonującego powoduje rozwią-
zanie umowy. Zasadniczo śmierć leasingobiorcy nie stanowi samo-
istnej przyczyny wygaśnięcia umowy leasingu, chyba że co innego 
zastrzeżono w treści kontraktu. Jeżeli z umowy nic innego nie wynika, 
prawa i obowiązki zmarłego leasingobiorcy wchodzą w skład spadku 
po nim i przechodzą na jego spadkobierców. Umowa leasingu nie 
może być zaliczana bowiem do kategorii umów, w których spełnienie 
lub przyjęcie świadczenia uzależnione jest od osobistych przymiotów 
dłużnika lub wierzyciela (art. 922 § 2 KC). 

W związku z ryzykami jakie tutaj przykładowo przytoczono, za-
równo banki jak i inne instytucje finansowe preferują zawieranie 
umów z przedsiębiorcami działającymi w innej formie prawnej. Takiej 
formie, która pozwala na kontynuację bytu przedsiębiorstwa na wy-
padek śmierci jedynego właściciela. W obecnie obowiązującym stanie 
prawnym nie jest możliwe bezpośrednie przekształcenie działalności 
gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji przy 
zachowaniu tożsamości (identyczności) podmiotowej. Przekształcenie 
jednoosobowej działalności gospodarczej jest zatem jedynie quasi 
przekształceniem, zwanym często przekształceniem gospodarczym, 
a mającym swoje źródło w przepisach kodeksu cywilnego. Oparte 
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jest na transakcjach dotyczących przedsiębiorstwa w rozumieniu 
art. 551 KC. 

Zgodnie z założeniami ustawodawcy planowane jest wprowa-
dzenie do polskiego systemu prawnego przepisów umożliwiających 
przekształcenie indywidualnej działalności gospodarczej w spółkę 
handlową2. Takie rozwiązanie umożliwiłoby zachowanie ciągłości 
prawnej pomiędzy działalnością gospodarczą prowadzoną indywi-
dualnie a funkcjonowaniem nowo powstałej spółki. Nie byłoby więc 
sytuacji, że likwidowane jest jedno, a powstaje drugie przedsiębiorstwo. 
W szczególności należy podkreślić, iż zachowana byłaby również hi-
storia firmy i ciągłość jej działania. 

Sprawa przekształcenia nie jest jednak taka prosta. Ewentualne 
zmiany w przepisach prawa handlowego i cywilnego musiałyby pre-
cyzyjnie określać, które prawa i obowiązki przedsiębiorcy będącego 
osobą fizyczną na skutek przekształcenia w spółkę, są przedmiotem 
sukcesji uniwersalnej. Osoba fizyczna nie może bowiem zmienić swo-
jego bytu prawnego i przekształcić się w osobę prawną. Możliwe jest 
jedynie, by część majątku tej osoby uzyskała odrębną formę ustrojową. 
Pamiętać przy tym należy, iż jednoosobowy przedsiębiorca dokonujący 
przekształcenia prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej 
na podstawie wpisu do ewidencji nie może przekształcić się w spółkę 
prawa handlowego, co nie oznacza, że prawo w ogóle uniemożliwia taki 
rodzaj przekształcenia. Uproszczony model przekształcenia działalno-
ści gospodarczej w osobową spółkę handlową jest możliwy w praktyce, 
chociażby poprzez zawiązanie spółki cywilnej z innym przedsiębiorcą 
prowadzącym taką działalność, a następnie przekształcenie nowo za-
wiązanej spółki cywilnej w spółkę handlową albo wniesienie przedsię-
biorstwa w rozumieniu art. 551 KC do nowo zawiązanej albo istniejącej 

spółki. Podstawowym celem następstwa prawnego jest bezpieczne 
przejście szeregu praw obejmujących w szczególności: zezwolenia, 
koncesje, licencje, czy też ulgi podatkowe, które zostały przyznane 
przedsiębiorcy. Sukcesja wiąże się z transferem majątku firmy i ma 
bezpośredni wpływ na jego wartość. 

Zabezpieczenie ciągłości procesów biznesowych obejmuje za-
równo działania zapobiegawcze, mające na celu niedopuszczenie 
do utraty majątku, jak i wdrożenie planów pozwalających na jak 
najszybsze jego odtworzenie. W skład prewencji mogą wchodzić za-
równo czynności o charakterze prawnym jak i biznesowym (np.: plan 
sukcesji, strategia działania na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, 
zabezpieczenie płynności finansowej firmy, zabezpieczenie syste-
mu informatycznego, ochrona informacji poufnych3). Podstawowe 
znaczenie mają jednak decyzje strategiczne, co do formy prawnej 
oraz modelu prowadzenia działalności biznesowej. Konsekwencją 
wykreślenia firmy z ewidencji działalności gospodarczej na skutek 
śmierci jedynego jej właściciela będzie w sensie prawnym likwidacja 
tej działalności. Dlatego tworząc procedury w ramach planów cią-
głości działania firmy na rynku należy przede wszystkim uwzględnić 
ryzyko wykonywania działalności gospodarczej na wypadek śmierci 
albo trwałej niezdolności jedynego właściciela.

Arkadiusz Drozdowski
aplikant radcowski 
Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy  
Radcy Prawni
Poznań, Warszawa

1. Postanowienie WSA Białystok z 2007-10-02 II SA/Bk 198/07, Legalis
2. Gazeta Prawna, 26 stycznia 2009 r. „Jednoosobowi przedsiębiorcy będą mogli przekształcić się w spółki kapitałowe.” 
3.  „Ryzyko kryzysu a ciągłość działania. Business Continuity Management” T.T. Kaczmarek, G. Ćwiek, Warszawa 2009 r. 

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością za zobowiązania spółki
Anna Kowalkiewicz

Wielu przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej często zawiera różnego rodzaju umowy z podmiotami działającymi 
na rynku w formie spółki z ograniczoną działalnością. Dopóki spółka z o.o. działa, to z założenia reguluje swoje zobowiązania i wywiązuje 
się z zawartych umów. Wówczas wszystko jest w porządku. Problem powstaje wtedy, gdy spółka z o.o. staje się niewypłacalna i przestaje 
płacić, a osoby wchodzące w skład jej zarządu nie poczuwają się do odpowiedzialności za zobowiązania spółki albo spółka z o.o. zwyczajnie 
„znika” z rynku.

Wierzyciele uzyskują wyrok przeciwko spółce z o.o., ale egze-
kucja przeciwko niej okazuje się bezskuteczna, gdyż spółka nie 
ma żadnego majątku, z którego wierzyciele mogliby się zaspokoić. 
Wierzyciele często zastanawiają się w takiej sytuacji, co mogą zrobić, 
aby odzyskać stracone pieniądze? Czy warto walczyć dalej? Czy są 
jakieś szanse?

Z pewnością żaden wierzyciel nie jest zainteresowany inwesto-
waniem swoich pieniędzy w kolejny proces, jeżeli nie wiadomo czy 
pieniądze te kiedyś się zwrócą. Nie ulega jednakże wątpliwości, że 
w sytuacji niewypłacalności spółki z o.o., proces przeciwko człon-
kom jej zarządu jest jedyną szansą, aby odzyskać pieniądze.

Kwestię odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania 
spółki z o.o. w stosunku do osób trzecich reguluje art. 299 k.s.h. 
Przepis ten stanowi, że jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się 
bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej 
zobowiązania. Odpowiedzialnymi na podstawie art. 299 k.s.h. są 
więc członkowie zarządu, a nie członkowie innych organów, np. 
rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, ani pełnomocnicy, czy też pro-
kurenci. Nie ponoszą odpowiedzialności na podstawie art. 299 k.s.h. 

wspólnicy spółki z o.o. i osoby trzecie, chyba że pełnią jednocześnie 
funkcję członka zarządu. Odpowiedzialności na podstawie art. 299 
k.s.h. członkowie zarządu spółki podlegają od chwili powołania do 
zarządu. Chodzi o faktyczne pełnienie funkcji członka zarządu. 

W powołanym przepisie przewidziano więc dwie przesłanki wa-
runkujące odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o., które 
muszą być spełnione łącznie:
•  musi istnieć ważne zobowiązanie osoby trzeciej wobec spółki z o.o. 

oraz zobowiązanie to musi istnieć w czasie, kiedy dana osoba była 
członkiem zarządu;

•  egzekucja przeciwko spółce z o.o. musi być bezskuteczna.
Przyjmuje się, że odpowiedzialność członków zarządu może do-

tyczyć nie tylko tzw. zobowiązań prywatnych, lecz także zobowiązań 
o charakterze publicznoprawnym. Z punktu widzenia wierzyciela 
istotne jest również to, że odpowiedzialność członków zarządu 
spółki z o.o. na podstawie art. 299 k.s.h. obejmuje także zasądzone 
w tytule wykonawczym wydanym przeciwko spółce, koszty procesu, 
koszty postępowania egzekucyjnego umorzonego z powodu bez-
skuteczności egzekucji i odsetki ustawowe od należności głównej. 
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Bezskuteczność egzekucji oznacza, że wierzyciel nie zaspokoił 
swoich roszczeń w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym 
przeciwko spółce. Z reguły dowodem na stwierdzenie takiej okolicz-
ności będzie postanowienie komornika o umorzeniu postępowania 
egzekucyjnego z powodu takiej bezskuteczności. Ustalenie bezsku-
teczności egzekucji może nastąpić jednak na podstawie każdego 
dowodu, z którego wynika, że spółka nie ma majątku pozwalającego 
na zaspokojenie wierzyciela pozywającego członków zarządu.

Przepisy prawa nie stawiają zatem wierzycielom spółki z o.o. 
zbyt wielu wymagań. Zobowiązanie wierzyciela w stosunku do 
spółki z o.o. wynika z reguły z wyroku sądu bądź nakazu zapłaty, 
a bezskuteczność egzekucji z postanowienia komornika sądowego 
o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Trudniejszą sytuację 
mają z pewnością pozwani członkowie zarządu spółki z o.o., którzy 
aby uwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki muszą:
•  wykazać, że we właściwym czasie złożony został wniosek o ogłoszenie 

upadłości spółki lub wszczęto wobec niej postępowanie układowe; 
•  lub wykazać, że choć nie doszło we właściwym czasie do złożenia 

wniosku o ogłoszenie upadłości spółki (lub nie wszczęto postępo-
wania układowego), to sytuacja taka wynikła bez ich winy;

•  bądź wykazać, że choć nie doszło we właściwym czasie do zło-
żenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki (lub nie wszczęto 
postępowania układowego), to wierzyciel nie poniósł z tego 
tytułu szkody. 

Reasumując, autor artykułu wyraża pogląd, że wierzyciele 
spółek z o.o. nie powinni się poddawać i powinni walczyć o swoje 
pieniądze do końca. Proces przeciwko członkom zarządu spółki 
z o.o. nie wydaje się być skomplikowany z punktu widzenia wie-
rzyciela. To pozwani członkowie zarządu spółki z o.o. ponoszący 
osobistą odpowiedzialność za jej zobowiązania mają więcej do 
stracenia i nie wykluczone, że w obawie o ewentualny niekorzyst-
ny dla siebie wynik procesu będą bardziej skorzy do zawarcia 
porozumienia i ugodowego zakończenia sporu. 

Anna Kowalkiewicz
adwokat
Kancelaria Adwokacka Anna Kowalkiewicz
Łódź

Łukasz Korejwo

W związku z tym, iż w obecnych czasach komputer, czy aparat 
telefoniczny stają się podstawowymi narzędziami pracy, pojawia się 
problem kontrolowania przez pracodawcę wykorzystania tych urzą-
dzeń w związku z ciążącym na nim obowiązkiem organizowania pracy. 
Ponadto wraz z rozwojem technik pozwalających na nagrywanie roz-
mów telefonicznych, czy monitorowanie poczty elektronicznej, jak 
i sposobu wykorzystania przez pracownika komputera, co oczywiste, 
coraz częściej pojawiają się wątpliwości związane z dopuszczalnością 
ich stosowania, w świetle obowiązującego prawa, wobec pracownika 
z uwagi na obowiązek poszanowania jego prywatności. W niniej-
szym artykule rozważona zostanie dopuszczalność nagrywania przez 
pracodawcę rozmów telefonicznych pracownika, bez jego wiedzy 
i zgody, prowadzonych ze służbowego aparatu telefonicznego, co staje 
się obecnie coraz częstszą praktyką. 

W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż na podstawie art. 94 
pkt 2 k.p. pracodawca posiada prawo do kontrolowania pracownika 
oraz obowiązek organizowania pracy w sposób zapewniający pełne 
wykorzystanie czasu pracy. Na tym uprawnieniu pracodawcy oparł się 
Departament Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 
który to w piśmie z dnia 1 sierpnia 2007 roku w sprawie o sygn. akt 
DPR I-0712-6/JS/MF/07 stwierdził, iż pracodawca może sprawdzać 
zawartość służbowej skrzynki e-mailowej pracownika, czytać kore-
spondencję służbową i udostępniać ją do wglądu innym pracowni-
kom, a także kontrolować sposób wykorzystania telefonu służbowego 
w godzinach pracy. 

Z przedstawionym wyżej stanowiskiem Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej nie zgodził się jednak Rzecznik Praw Obywatelskich, 
który zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
kontrolowania przez pracodawcę korespondencji elektronicznej 
pracowników w piśmie z 20 grudnia 2007 roku, w którym zwró-
cił uwagę, iż jego zdaniem z przepisów kodeksu pracy nie można 
wyprowadzić aż tak dalece idącego uprawnienia pozwalającego na 
kontrolowanie pracownika. W związku z tym, zdaniem Rzecznika 
Praw Obywatelskich konieczne jest wprowadzenie odpowiednich 
uregulowań prawnych, w tym obowiązku ciążącego na pracodaw-
cy w zakresie uprzedzenia pracowników o możności stosowania 
tego typu kontroli. W w/w piśmie, uzasadniając swoje stanowisko, 

Rzecznik wskazał na wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
w Strasburgu z dnia 3 kwietnia 2007 roku w sprawie Lynette Copland 
przeciwko Zjednoczonemu Królestwu (nr 62617/00), w której to 
Trybunał uznał, iż podsłuchiwanie przez pracodawcę prywatnych roz-
mów telefonicznych i czytanie prywatnej korespondencji e-mailowej 
pracownika jest naruszeniem art. 8 Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka i Obywatela. 

W związku z zarysowanymi, w przywołanym wyżej piśmie 
Rzecznika Praw Obywatelskich, wątpliwościami odnośnie zgodności 
z prawem praktyk nagrywania rozmów czy monitorowania korespon-
dencji e-mailowej pracowników, w piśmie z dnia 24 stycznia 2008 roku 
Minister Pracy i Polityki Społecznej wyraził pogląd, iż wcześniejsze 
stanowisko Departamentu Prawa Pracy dotyczące działań związanych 
z kontrolą zawartości służbowej skrzynki e-mailowej pracownika ma 
uzasadnienie w świetle obowiązujących przepisów rangi ustawowej, 
regulujących wzajemne prawa i obowiązki stron stosunku pracy i nie 
wymaga ingerencji ustawodawcy. Ponadto, Minister zwrócił uwagę 
na to, że zgodnie z przepisami Kodeksu pracy podstawowym obo-
wiązkiem pracownika jest pozostawanie w czasie pracy w dyspozycji 
pracodawcy w zakresie zadań wynikających z umowy o pracę oraz 
sumienne i staranne wykonywanie swoich obowiązków (art. 22 § 1, art. 
100 § 1 oraz art. 128 k.p.). Konsekwencją tak określonych obowiązków 
pracownika jest wykorzystywanie przez niego czasu pracy wyłącznie 
do realizacji zadań służbowych. Ponadto skoro istotą stosunku pracy 
jest wykonywanie przez pracownika pracy pod kierownictwem praco-
dawcy oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym, nie można 
odmówić pracodawcy prawa bieżącego kontrolowania sposobu wyko-
nywania pracy, w tym także kontroli treści służbowej korespondencji 
przygotowywanej w ramach obowiązków pracowniczych, czy rozmów 
służbowych prowadzonych na przykład z klientami pracodawcy. 

W związku z analizowanym zagadnieniem, należy wziąć również pod 
uwagę treść przepisu art. 159 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego, który 
to zabrania zapoznawania się, utrwalania, przechowywania, przekazy-
wania lub innego wykorzystywania treści stanowiącej tzw. „tajemnicę 
telekomunikacyjną”, czyli m. in. treści rozmów telefonicznych. Ustawa 
jednak przewiduje wyjątki od tej zasady, a mianowicie zgodnie z ust. 
2 tegoż przepisu, takim wyjątkiem jest uzyskanie zgody odbiorcy lub 

„Podsłuchiwanie” przez pracodawców rozmów 
telefonicznych pracowników
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Nowość w polskim prawie - pozwy grupowe
Marcin Kurzawa

Przed przystąpieniem do prezentacji zagadnienia dochodzenia 
roszczeń w trybie pozwów grupowych, wypada po krótce przedsta-
wić dwie formy wielości uczestników sporu sądowego. Idzie tu o tzw. 
współuczestnictwo materialne i formalne uregulowane w kodeksie 
postępowania cywilnego. Cechą wspólną jest to, że w obu przypadkach 
kilka osób może występować w jednej sprawie po stronie pozwanej 
lub powodowej. Rozróżnienie dotyczy rodzaju roszczeń i ich źródła 
z punktu widzenia stron. 

Dla współuczestnictwa materialnego wymagane jest, aby przedmio-
tem sporu były wspólne dla wszystkich osób działających w charakterze 
jednej strony prawa lub obowiązki bądź oparte na tej samej podstawie 
faktycznej i prawnej. W praktyce sytuacja ta będzie miała miejsce 
w odniesieniu do współwłaścicieli, współdziedziców, zobowiązanych 
lub uprawnionych z tytułu świadczenia niepodzielnego oraz odpowie-
dzialnych na zasadzie solidarności.

Natomiast współuczestnictwo formalne zachodzi wówczas, gdy 
przedmiotem sporu są roszczenia lub zobowiązania jednego rodzaju, 
dodatkowo oparte na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej. 

Koniecznym jest nadto, żeby właściwym do rozpoznania sprawy był 
ten sam sąd zarówno dla każdego z roszczeń lub zobowiązań osobno, 
jak i dla wszystkich wspólnie. Jako przykład można tu przywołać do-
chodzenie odszkodowania z tytułu tego samego wypadku kolejowego, 
powództwo skierowane wobec kilku członków spółdzielni o wpłatę 
udziałów, dopłaty do wkładów budowlanych lub innych należności 
wynikających z przynależności do tej samej spółdzielni, dochodzenie 
przez członków spółdzielni mieszkaniowej sprostowania (zmiany) 
zaświadczenia stwierdzającego wysokość ich indywidualnych zadłużeń, 
wystąpienie przeciwko kilku różnym najemcom tej samej nierucho-
mości o zapłatę czynszu.

Postępowanie grupowe choć podobne do współuczestnictwa 
formalnego i materialnego wykazuje samodzielną specyfikę, chociaż-
by z tego powodu, że jest przeznaczone do szerszego zastosowania. 
Regulacja prawna jest tu obszerniejsza i została zawarta w odrębnej 
ustawie, niż kodeks postępowania cywilnego.

We wskazanym trybie mogą być dochodzone roszczenia jednego 
rodzaju, oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. 

nadawcy, których dane te dotyczą lub dokonanie tych czynności jest 
niezbędne w celu rejestrowania komunikatów i związanych z nimi 
danych transmisyjnych. Z powyższego wynika zatem, iż konieczne 
jest uzyskanie zgody tylko jednej ze stron rozmowy telefonicznej, przy 
czym wydaje się, iż zgoda ta może być udzielona nawet w formie do-
rozumianej. Wynika z tego, iż pracodawca może nagrywać rozmowy 
telefoniczne prowadzone ze służbowego aparatu pod warunkiem, iż 
jedna ze stron tej rozmowy, na przykład klient dzwoniący do firmy 
z zewnątrz, usłyszy odtwarzany automatycznie komunikat o nagrywaniu 
tejże rozmowy i fakt ten następnie zaakceptuje w sposób dorozumiany 
przez kontynuowanie rozmowy, zamiast przerwania połączenia. 

Należy również zauważyć, iż w przypadku nagrywania rozmów te-
lefonicznych pracownika wykonywanych z telefonu służbowego przez 
pracodawcę, nie można mówić o bezprawnym podłączeniu się osoby 
nieuprawnionej do otrzymywania informacji do środka komunikacji 

- przewodu lub przekaźnika, co podlega odpowiedzialności karnej na 
podstawie art. 267 §1 i §2 Kodeksu karnego, gdyż pracodawca po pierw-
sze jest osobą kierującą i nadzorującą pracę pracowników, po drugie 
treść rozmów służbowych jest przeznaczona dla pracodawcy, a po trzecie 
aparat telefoniczny jest jego własnością. W związku z powyższym, nie 
można w takim wypadku mówić o podłączenia się do środka komuni-
kacji, tu telefonu, przez osobę nieuprawnioną do otrzymywania infor-
macji. Tym samym, takie zachowanie pracodawcy nie będzie zagrożone 
odpowiedzialnością karną na podstawie przywołanych wyżej przepisów. 
Dlatego właśnie, w doktrynie przeważa pogląd, iż dostęp oraz nagry-
wanie rozmów służbowych odbywanych pomiędzy pracownikami oraz 
pomiędzy pracownikami a kontrahentami nie nosi cech bezprawności. 

Tym niemniej, w przypadku, w jakim pracodawca przy wykonywa-
niu swoich czynności kontrolnych ustali, iż korespondencja znajdująca 
się na służbowej skrzynce e-mailowej jest korespondencją prywatną 
pracownika lub zarejestrowane rozmowy telefoniczne są rozmowami 
prywatnymi, winien jest zaprzestać ich przeglądania oraz utrwalania, 
a także skasować utrwalone rozmowy telefoniczne. 

W związku z powyższym, sugeruje się, aby dla swojego „bezpie-
czeństwa”, pracodawca wyraźnie regulował kwestie związane z zakazem 
wykorzystywania do celów prywatnych służbowego komputera lub tele-
fonu komórkowego. Takie regulacje powinny znaleźć się w przepisach 
wewnątrzzakładowych, np. w regulaminie pracy lub w umowach o pracę. 
Także z „ostrożności” można postulować wprowadzanie przez pracodawcę 
np. w regulaminie pracy lub w inny zapewniający dotarcie do wszystkich 
zatrudnionych sposób, informacji o kontrolach i sposobach ich przeprowa-
dzenia w zakresie wykorzystania telefonów lub komputerów służbowych. 

Reasumując, należy stwierdzić, iż co prawda wydaje się, iż w obec-
nym stanie prawnym można nagrywać pracowników korzystających 
ze służbowych telefonów, ale z uwagi na konieczność uzyskania zgody, 
chociaż jednej strony rozmowy wskazane byłoby wprowadzenie odgry-
wanego każdorazowo komunikatu o rejestrowaniu rozmów, który byłby 
słyszalny przez osobę telefonującą z zewnątrz do siedziby pracodawcy. 
Ponadto, żeby nie narazić się na zarzut zapoznawania się z prywatnymi 
rozmowami pracownika, zasadnym byłoby też okazanie pracownikowi, 
jeszcze przed zapoznaniem się z treścią nagranych rozmów, wykazu 
z billingu, na którym zaznaczyłby on połączenia prywatne, które to 
następnie zostałyby przez pracodawcę skasowane. Ponadto, wydaje się 
celowym wyraźne stwierdzenie w przepisach wewnętrznych w zakładzie 
pracy, iż telefony czy komputery mają być wykorzystywane jedynie w ce-
lach służbowych. Tym niemniej, w celu rozwiania wszelkich wątpliwości 
związanych z rejestrowaniem rozmów, czy monitorowaniem poczty 
pracownika, wydaje się, iż de lege ferenda można postulować precyzyjne 
i jednoznaczne uregulowanie w/w kwestii w przepisach Kodeksu pracy. 

Łukasz Korejwo
aplikant radcowski 
Kancelaria Radców Prawnych
Biel Judek Poczobut- Odlanicki Sp. p. 
Szczecin

W dniu 19 lipca 2010 r. weszły w życie przepisy dotyczące sądowego trybu dochodzenia roszczeń cywilnych w postępowaniu grupowym. 
Wprowadzone rozwiązania mają ułatwiać grupom złożonym z co najmniej 10 osób wytaczanie powództw i dochodzenie swoich praw przed sądem. 
Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w których objęcie pozwem grupowym jest korzystniejsze, niż indywidualne prowadzenie sprawy. Niewątpliwe 
dla sądów tryb ten powinien być również ułatwieniem poprzez skupienie roszczeń kilku powodów w ramach jednej sprawy i postępowaniu, 
zamiast kilku. Ponadto stopień ujednolicenia rozstrzygnięć w podobnych sprawach powinien wzrastać, co bezpośrednio dotyczy pewności 
prawa oraz oceny zasadności powództwa. Nie można jednak zapominać, że przed wprowadzeniem instytucji pozwów grupowych od lat istniała 
w przepisach prawa możliwość występowania po stronie powodowej lub pozwanej kilku podmiotów w jednej sprawie.
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Dodatkowym warunkiem jest, aby roszczenia te wynikały z reguł praw-
nych ochrony konsumentów, odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną 
przez produkt niebezpieczny oraz z tytułu czynów niedozwolonych 
z wyłączeniem ochrony dóbr osobistych. Ponadto roszczenia pieniężne 
są tu dopuszczalne tylko wtedy, gdy wysokość kwoty zgłoszonej przez 
każdego członka grupy została ujednolicona przy rozważeniu wspól-
nych okoliczności sprawy. Ujednolicenie może nastąpić w podgrupach 
złożonych z minimum dwóch osób.

Grupę może stanowić, co najmniej 10 osób, które składają oświad-
czenia o przystąpieniu do grupy i wyborze reprezentanta. Powództwo 
wytacza w jej imieniu reprezentant, którym może być wcześniej wybra-
ny członek grupy lub powiatowy bądź miejski rzecznik konsumentów. 
Ważnym jest, że sąd na wniosek więcej, niż połowy członków grupy 
jest władny postanowieniem zmienić jej reprezentanta. 

Reprezentant prowadzi postępowanie we własnym imieniu ale na 
rzecz wszystkich członków grupy. Koniecznym wymogiem jest, aby 
powód był zastępowany przez adwokata lub radcę prawnego. W umo-
wie zawartej między fachowym pełnomocnikiem, a reprezentantem 
grupy może znaleźć się procentowo ujęta wysokość wynagrodzenia 
nie przekraczającego jednak wartości 20% kwoty zasądzonej na rzecz 
powoda. Ponadto zmiana reprezentanta grupy nie pociąga za sobą 
wygaśnięcia pełnomocnictwa. 

Postępowanie grupowe jest czteroetapowe. Dla porządku wypada 
przed tym wskazać, że właściwym do rozpoznania sprawy w pierw-
szej instancji jest wyłącznie sąd okręgowy. Pozew oprócz spełnienia 
ogólnych wymogów wynikających z kodeksu postępowania cywilnego 
powinien zawierać:
• wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym;
•  wskazanie zaistniałych przesłanek do rozpoznania sprawy w trybie 

grupowym, a w razie roszczeń pieniężnych, także zasad ujednolicenia 
wysokości roszczeń członków grupy lub podgrup;

•  w przypadku roszczeń pieniężnych określenie wysokości roszczenia 
każdego z członków grupy lub podgrup; 

•  oświadczenie powoda o tym, że działa on w charakterze reprezentanta grupy.
Wymaganymi załącznikami pozwu są: oświadczenie członków 

grupy o przystąpieniu do jej struktury i udzieleniu zgody na osobę 
reprezentanta oraz umowa o honorarium zawarta z pełnomocnikiem 
grupy przez reprezentanta. Opłata od pozwu wynosi 2% wartości 
roszczenia nie mniej jednak, niż 30 zł i więcej od 100.000 zł, a opłata 
tymczasowa mieści się w granicach 100 zł- 10.000 zł.

Na żądanie pozwanego do czasu pierwszej czynności procesowej 
sąd jest uprawniony nałożyć na powoda obowiązek wpłacenia kaucji na 
zabezpieczenie kosztów procesu. Termin do złożenia kaucji nie może 
być krótszy od miesiąca. Wysokość kaucji determinowana jest przewi-
dywaną sumą kosztów postępowania po stronie pozwanego i nie może 
przekroczyć 20 % wartości przedmiotu sporu. Pozwany może później 
żądać dodatkowego zabezpieczenia jeśli w toku postępowania okaże 
się, że kaucja nie wystarcza na pokrycie kosztów procesu. Wymaga 
podkreślenia, że w przypadku bezskutecznego upływu terminu do 
wniesienia kaucji, sąd na wniosek pozwanego odrzuci pozew lub środek 
odwoławczy, orzekając przy tym o kosztach, jak w sytuacji cofnięcia 
pozwu. Kaucja po wydaniu prawomocnego orzeczenia zależnie od 
zawartego w nim rozstrzygnięcia może zostać wydana pozwanemu 
na jego wniosek lub powodowi.

Pierwszy etap postępowania po wniesieniu pozwu sprowa-
dza się do ustalenia przez sąd, czy zgłoszone roszczenie może 
być rozpoznane w postepowaniu grupowym. Jeżeli nie zostaną 
stwierdzone wcześniej przedstawione przesłanki, to pozew zostanie 
odrzucony. W przeciwnym wypadku sąd dopuści sprawę do roz-
patrzenia w myśl prezentowanego rozwiązania. Na postanowienie 
sądu w przedmiocie dopuszczalności postępowania grupowego 
przysługuje zażalenie. Warto przy tym zaznaczyć, że w sytuacji 
odrzucenia pozwu i indywidualnego wytoczenia powództwa przez 
członka grupy w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia po-
stanowienia, zgłoszone roszczenie należy traktować, jak wniesione 
do sądu pierwotnie w postępowaniu grupowym. Ma to znaczenie 
m.in. z perspektywy biegu przedawnienia roszczeń, naliczania 
ewentualnych odsetek etc.

Kolejny etap, to zarządzenie przez sąd ogłoszenia o wszczęciu 
postępowania grupowego, które ma na celu ustalenie składu osobo-
wego grupy. Ogłoszenie takie jest zamieszczane w poczytnej prasie 
ogólnokrajowej lub o zasięgu lokalnym w szczególnie uzasadnionych 
wypadkach. Jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że wszystkie osoby, 
które mogły być członkami grupy złożyły oświadczenie o przystąpieniu 
do niej, wówczas sąd może zaniechać ogłoszenia. 

W treści ogłoszenia powinno znaleźć się:
• oznaczenie sądu prowadzącego sprawę z pozwu grupowego;
• określenie stron i przedmiotu postepowania;
•  informacji o możliwości przystąpienia do grupy poprzez złożenie repre-

zentantowi grupy stosownego oświadczenia w terminie nie krótszym, 
niż miesiąc i nie dłuższym, od 3 miesięcy licząc od daty ogłoszenia;

• sposób wynagradzania pełnomocnika;
• informację o wiążącym skutku wyroku dla członków grupy.

Niedopuszczalne jest przystąpienie do grupy z uchybieniem terminu 
wyznaczonego przez sąd. Ponadto w oświadczeniu o którym wyżej 
wspomniano uprawniony powinien wskazać żądanie z przytoczeniem 
okoliczności je uzasadniających oraz przynależność do grupy oraz 
przedstawić dowody. 

Sprawa między członkiem grupy, a pozwanym jest w toku w zakresie 
objętym pozwem grupowym z chwilą przedłożenia sądowi oświadcze-
nia o wstąpieniu. Wykaz członków grupy z oświadczeniami przedstawia 
sądowi powód. Natomiast sąd doręcza taką listę pozwanemu, który 
może w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż miesiąc zgłosić 
zarzuty odnośnie członkostwa poszczególnych osób w grupie lub pod-
grupach. Sytuacja osób, które wytoczyły przeciwko pozwanemu sprawę 
przed wszczęciem postępowania grupowego i w zakresie roszczeń nim 
objętych jest taka, że przed zakończeniem postępowania pierwszoin-
stancyjnego mogą przystąpić do grupy w efekcie złożenia oświadczenia. 
Takie postępowanie indywidualne jest wtedy umarzane. Jeżeli powód 
nie skorzysta z tej możliwości, to sprawa jest nadal rozpoznawana. Po za 
tym niedopuszczalna jest interwencja uboczna po stronie powodowej. 

W sprawach dotyczących roszczeń pieniężnych ciężar udowodnie-
nia składu grupy obciąża powoda. W pozostałych przypadkach wymóg 
ten został zmniejszony i wystarczy uprawdopodobnienie. Jednocześnie 
powód może zobowiązać członka grupy do przedstawienia w określo-
nym terminie dodatkowych dowodów oraz wyjaśnień. 

Po upływie terminu do wniesienia przez pozwanego zarzutów 
względem członków grupy, sąd wyda postanowienie, co do składu 
grupy. Z chwilą wydania tego postanowienia niemożliwe jest przystą-
pienie do grupy dalszych osób. Postanowienie może być zaskarżone 
w drodze zażalenia. 

Dopiero po ustaleniu przedmiotowego i podmiotowego zakresu 
postępowania, sąd jest władny przejść do następnego stadium, którym 
jest rozpoznanie sprawy. Obowiązują tu reguły zwykłego postępo-
wania cywilnego z pewnymi wyjątkami. Niedopuszczalne jest m.in. 
powództwo wzajemne, postępowania nie może wszcząć prokurator 
lub organizacja społeczna, a także brać w nim udziału. Wykluczona 
jest możliwość uzyskania pomocy prawnej z urzędu, niemożliwe jest 
wezwanie do udziału w sprawie po stronie powodów wszystkich osób 
mogących wziąć udział w procesie, jeżeli nie wstąpiły do grupy lub po 
stronie pozwanego osób, które powinny zamiast niego występować 
w tym charakterze etc.

Warto również zaznaczyć, że pozew grupowy nie może z natury rze-
czy obejmować spraw rozpoznawanych w trybach odrębnych tj. spraw: 
małżeńskich, ze stosunku między rodzicami, a dziećmi, z zakresu prawa 
pracy i ubezpieczeń społecznych, o naruszenie posiadania oraz go-
spodarczych. Wykluczone jest nadto rozpoznanie pozwu grupowego 
w postępowaniu nakazowym lub upominawczym. 

Cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia, a także 
zawarcie ugody może dojść do skutku tylko za zgodą więcej, niż połowy 
członków grupy. Zachowują aktualność przesłanki niedopuszczalności 
tych czynności jeżeli są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, 
zmierzają do obejścia prawa oraz, co jest specyficzne, rażąco naruszają 
interes członków grupy. Skierowanie stron do mediacji możliwe jest 
w każdym stanie sprawy. Członek grupy lub podgrupy przesłuchiwany 
jest jako strona. 
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Zebranie Członków Stowarzyszenia Prawników Iuris Link w Świnoujściu

Z ŻYCIA KANCELARII

W dniach 28-30 maja 2010 r. w Świnoujściu miało miejsce Zebranie 
Członków Stowarzyszenia Prawników IURIS LINK. Gospodarzami 
i organizatorami spotkania była Kancelaria Radców Prawnych Biel 
Judek Poczobut-Odlanicki Sp. p. ze Szczecina. Podczas zebrania omó-
wiono obecną sytuację na rynku usług prawnych. W tym aspekcie 
zostały podjęte ustalenia dotyczące dalszego rozwoju i działalności 
Stowarzyszenia oraz Sieci. 

W szczególności Zebranie Członków Stowarzyszenia, przyjęło 
w drodze uchwały zasadę przestrzegania przez wszystkie Kancelarie 
członkowskie w relacjach z klientami standardów: 
• szybkości i rzetelności;
• przejrzystości;
• jakości i dokładności obsługi;

•  posiadania odpowiedniego potencjału osobowego i technicznego, by 
sprostać oczekiwaniom klientów Iuris Link. 

Zakres terytorialny, na którym działa Stowarzyszenie i Sieć Iuris Link 
został poszerzony na skutek przyjęcia dwóch adwokatów z Niemiec 
tj. Wolfganga Schirpa, wykonującego zawód w kancelarii w Berlinie 
oraz Stephana Pahla, działającego w Monachium. Do Stowarzyszenia 
przyjęto również adw. Annę Kowalkiewicz i adw. Annę Szczepaniak, 
pracujące w Łodzi. 

Członkowie Stowarzyszenia zaplanowali również zorganizowanie na 
wiosnę 2011 r. w Berlinie i Poznaniu międzynarodowych konferencji. 
Mają być one przeznaczona głównie dla przedsiębiorców i dotyczyć tema-
tyki związanej z obrotem nieruchomościami i rynkiem nieruchomości.

W wyroku kończącym postępowanie sąd jest zobowiązany wymienić 
wszystkich członków grupy bądź podgrupy. Dodatkowo w razie roszczeń 
pieniężnych należy oznaczyć kwoty przypadające poszczególnym osobom. 
Prawomocny wyrok jest skuteczny względem wszystkich członków grupy.

Ostatni czwarty etap dotyczy egzekucji zasądzonego roszczenia. 
Tytułem egzekucyjnym uprawniającym do dochodzenia roszczeń 
pieniężnych przez komornika jest wyciąg z wyroku wydawany na 
wniosek poszczególnym członkom grupy lub podgrupy, wskazujący 
wysokość jednostkowego roszczenia. Komornik wszczyna tu egzekucję 
na indywidualny wniosek członka grupy. 

Natomiast egzekucja roszczeń niepieniężnych wszczynana jest na 
żądanie reprezentanta grupy. Jeżeli jednak reprezentant grupy nie 
podjął czynności ku temu zmierzających w terminie 6 miesięcy od 
daty uprawomocnienia wyroku, wtedy każdy z członków grupy jest 
uprawniony do wystąpienia o tytuł wykonawczy i wszcząć egzekucję. 

Niewątpliwie przedstawione rozwiązanie prawne wychodzi przy-
najmniej wg założeń naprzeciw oczekiwaniom społecznym w zakre-
sie ułatwienia dochodzenia roszczeń pewnym zbiorowościom osób. 
Na przestrzeni czasu będzie jednak można ocenić popularność tej 
instytucji i jej praktyczne wykorzystanie. Obecnie trudno jeszcze 
dywagować nad praktycznymi aspektami tego typu spraw i można 
ograniczyć się tylko do przedstawienia wprowadzonego w lipcu br. 
rozwiązania prawnego.

Marcin Kurzawa
aplikant adwokacki
koordynator Iuris Link
Kancelaria Adwokacka Jerzy Szczepaniak
Łódź

Cały dzień byłem na zakupach - kupowałem rośliny. Gdy wracałem do 
domu, to żywopłot wyrósł jak grzyb po deszczu, przysłaniając mi pole 
widzenia w taki sposób, że nie zobaczyłem nadjeżdżającego samochodu.

Mój samochód przeleciał przez barierkę i wylądował w kamieniołomie. 
Mam nadzieje, że spotka się to z państwa aprobatą.

Piesza potrącona przez samochód „Stwierdziłam, że nie mam butów 
na nogach. Okazało się że jeden but jest za kioskiem Ruchu, a drugi na 
dachu kiosku”.

Kiedy dojeżdżałem do skrzyżowania, nagle pojawił się znak drogo-
wy w miejscu, gdzie nigdy przedtem się nie pojawiał i nie zdążyłem 
zahamować.

Zatrąbiłem na pieszego ale on tylko się na mnie gapił, więc go 
przejechałem.

Kierowca, który przejechał człowieka „Podszedłem do leżącego pie-
szego i stwierdziłem, że jest bardziej pijany ode mnie”

Poszkodowany przeze mnie obywatel jest teraz w szpitalu i nie chowa 
urazy. Powiedział, że mogę korzystać z jego samochodu i wziąć żoną, 
aż do czasu kiedy wyjdzie ze szpitala.

Zobaczyłem wolno poruszającego się starszego pana o smutnej twarzy, 
jak odbił się od dachu mojego samochodu.

Motornicza tramwaju potrącona przez samochód podczas przesta-
wiania zwrotnicy „Zostałam uderzona w tył mojej osoby i wywróciłam 
się na jezdnię”.

Usiłując zabić muchę, wjechałem na słup telegraficzny.

Na samochód wpadła krowa. Później dowiedziałem się, że była trochę 
przygłupia.

Dziewczyna w samochodzie obok wystawiła na widok swoje piersi 
i wtedy wjechałem w auto przede mną.

Co mogłem zrobić, aby zapobiec wypadkowi? Jechać autobusem?

TEMIDA NA WESO�O

Autentyczne wyjaśnienia uczestników wypadków drogowych
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Należący do Stowarzyszenia Prawników Iuris Link mecenas Roman 
Nowosielski został w dniu 31 sierpnia 2010 r. odznaczony przez Ministra 
Sprawiedliwości najwyższym odznaczeniem resortowym, jakim jest 

Medal Pamiątkowy Ministra Sprawiedliwości. Odznaczenia otrzymało 
33 adwokatów w trzydziestą rocznicę powstania „Solidarności” za 
działalność związaną z tą organizacją.
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Adwokacka Spółka Partnerska Łuć, Nachmann, Nowakowski i Koksztys
Jelenia Góra, Wrocław, Dzierżoniów

Informujemy, iż w lipcu 2010 r. troje naszych aplikantów z oddziału 
Kancelarii we Wrocławiu tj. Joanna Palacz, Małgorzata Maciaszek oraz 
Tomasz Raczyński pozytywnie zdali egzamin adwokacki uzyskując oceny 

dobre i bardzo dobre. W najbliższej przyszłości Joanna Palacz podejmie 
stałą współpracę z naszą Kancelarią. Wszystkim życzymy powodzenia 
i sukcesów.

Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni 
Poznań, Warszawa

Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek, Poczobut-Odlanicki Spółka partnerska
Szczecin

Z przyjemnością informujemy, że nasze dwie aplikantki Agnieszka 
Jagiełło oraz Karolina Wiktorczyk pomyślnie zdały oceniany jako 
trudny w tym roku egzamin radcowski. Oczekują w tym momencie 
na wpis na listę radców prawnych. Młodszym koleżankom życzymy 
powodzenia i sukcesów na nowej drodze życia zawodowego.   

W ten sposób stan naszej Kancelarii powiększył się o dwie osoby 
z uprawnieniami i będzie wynosił 13 radców, ponadto 6 aplikantów 
i 3 prawników. Pomyślny egzamin naszych dziewczyn oraz zajęcie 
przez Kancelarię I-szego. miejsca w województwie zachodniopomor-
skim w Rankingu Rzeczypospolitej uczciliśmy w świetnej włoskiej 
restauracji w Szczecinie „U Radeckiego”

Na zdjęciach – „Nasze dziewczyny” oraz 
z imprezy od lewej: Anna Biel - partner, 
radca prawny Agnieszka Litke, Krzysztof 
Judek - partner, radca prawny Izabela 
Kozłowska oraz na górze Marek Stawarczyk  
- radca prawny.

W ramach usprawnienia zarządza-
nia i pracy w naszej Kancelarii z dniem 
1 września 2010 r. został wdrożony nowy 
program komputerowy „Kalendarium”. 

Na zdjęciu spotkanie pracowników i współpracowników z informa-
tykiem Kancelarii Panem Marcinem Posiakowem, który przedstawia 
i omawia zasady funkcjonowania tego programu.

Także od lipca 2010r. Pan Grzegorz Fila – apli-
kant adwokacki, został Dyrektorem Oddziału 
Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy 
Prawni w Warszawie. Serdecznie gratulujemy! 

W dniu 30 lipca 2010 r. Kancelaria CSW była 
znów obecna, na największym dorocznym spo-
tkaniu społeczności rynku NewConnect, w tym 
przedstawicieli rynku kapitałowego, emitentów, 

inwestorów i Autoryzowanych Doradców. Mecenas Mariola Więckowska 
wystąpiła z prelekcją na NewConnect Convention we Wrocławiu. 
przedstawiając rolę Autoryzowanego Doradcy dla Emitentów, przed 
i po Debiucie na Rynku NewConnect.

Z radością informujemy o trzech ważnych wyda-
rzeniach w życiu naszej Kancelarii.

W dniu 1 lipca 2010 r. do zespołu Kancelarii 
CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni 
dołączył Radca Prawny Przemysław Woźny 
– Business Partner. Mecenas Woźny będzie 
wspierał i rozwijał specjalizację Kancelarii 
w zakresie restrukturyzacji, obsługi procesów 

inwestycyjnych i ich oceny dla potrzeb pozyskania finansowania. 
Opis doświadczenia znajduje się na naszej stronie internetowej  
www. kancelaria-csw.pl 
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Kancelaria Nowosielski Gotkowicz i Partnerzy – Adwokaci i Radcy 
Prawni istnieje od 1994 roku. Jej domeną jest kompleksowa obsługa 
prawna polskich i zagranicznych podmiotów – w językach angielskim, 
niemieckim oraz rosyjskim. 

Kancelaria specjalizuje się zwłaszcza w szeroko rozumianych spra-
wach gospodarczych, w tym w szczególności w zakresie problematyki 
prawa zamówień publicznych, procesu inwestycyjnego, obrotu nieru-
chomościami i kompleksowej obsługi spółek. 

W trakcie wieloletniej działalności na rynku usług prawnych 
Kancelaria wyspecjalizowała się także, w sprawach o ochronę dóbr 
osobistych, oraz z zakresu prawa prasowego i autorskiego. 

Od wielu lat Kancelaria wszechstronnie zajmuje się także zagad-
nieniami reprywatyzacyjnymi oraz sprawami dotyczącymi zwrotu 
wywłaszczonych nieruchomości. 

Liczne sukcesy Kancelaria notuje także w sprawach karnych, w tym 
w sprawach karnych gospodarczych. 

Zespół prawników Kancelarii to odpowiednio dobrana mieszanka 
doświadczenia, niezwykle ważnego w działalności na rynku usług 
prawnych i młodości pozwalającej na dynamiczne świadczenie usług, 
dostosowane do potrzeb każdego klienta. Dzięki temu działalność 
zawodowa prawników Kancelarii doprowadziła wielokrotnie do wy-
dania przełomowych orzeczeń przez Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd 
Administracyjny oraz Krajową Izbę Odwoławczą. 

Kancelaria od lat zajmuje wysokie miejsca w rankingach firm 
prawniczych prowadzonych przez renomowane dzienniki, w tym 

„Rzeczpospolitą”, „Gazetę Prawną” oraz „Home & Market”. W ogło-
szonym dnia 17 września 2008 roku przez „Gazetę Prawną” rankingu 
kancelarii prawnych Kancelaria zajęła trzecie miejsce w Polsce w ka-
tegorii małe kancelarie. W 2006 i 2007 roku Kancelaria uzyskała także 
rekomendacje w zakresie sporów sądowych prestiżowego, międzyna-
rodowego wydawnictwa „The Legal 500”.

Partnerami Kancelarii są:

Roman Nowosielski, adwokat
e-mail: r.nowosielski@ng.gda.pl, roman.nowosielski@iurislink.pl

Bogusław Gotkowicz, adwokat
e-mail: b.gotkowicz@ng.gda.pl, boguslaw.gotkowicz@iurislink.pl

Monika Tarnowska, radca prawny
e-mail: m.tarnowska@ng.gda.pl, monika.tarnowska@iurislink.pl

Michał Sowiński, adwokat
e-mail: m.sowinski@ng.gda.pl, michal.sowinski@iurislink.pl

GDAŃSK • WARSZAWA

Kancelaria Nowosielski Gotkowicz i Partnerzy  
– Adwokaci i Radcy Prawni Spółka Partnerska

Zespół Kancelarii Nowosielski Gotkowicz i Partnerzy – Adwokaci i Radcy Prawni  
Spółka Partnerska

PREZENTACJA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PRAWNIKÓW IURIS LINK

Siedziba:
ul. Targ Drzewny 3/7
80-886 Gdańsk
Tel.: + 48 58 346 27 56

+ 48 58 305 29 75
Fax: + 48 58 305 28 55
e-mail: office@ng.gda.pl

gdansk@iurislink.pl

Oddział: 
al. Jerozolimskie 53 p. 212 (II piętro)
00-697 Warszawa
Tel.: + 48 22 356 24 81
Fax: + 48 22 356 24 82
e-mail: warszawa@iurislink.pl

Strona internetowa: www.ng.gda.pl

KANCELARIA NOWOSIELSKI GOTKOWICZ I PARTNERZY 
– ADWOKACI I RADCY PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

JELENIA GÓRA • WROCŁAW • DZIERŻONIÓW

Adwokacka Spółka Partnerska Łuć, Nachmann,
Nowakowski i Koksztys

Adwokacka Spółka Partnerska Łuć, Nachmann, Nowakowski 
i Koksztys powstała z przekształcenia w 2004 r. Spółki Adwokatów 
i Radców Prawnych Łuciowie, Nachmann i Koksztys s.c. Spółka 
rozpoczęła działalność w styczniu 2000 r. w trzyosobowym składzie: 
adwokaci Aurelia Koksztys-Łuć i Bartosz Łuć oraz radca prawny 
Władysław Koksztys. Rok później do spółki przystąpił adwokat Piotr 
Nachmann. Po śmierci naszego nieocenionego przyjaciela i wspólnika 

mecenasa Władysława Koksztysa do spółki przystąpił adwokat Tomasz 
Nowakowski z Wrocławia. Jesienią 2006 r. do grona wspólników przy-
stąpiła adwokat Ewa Makarska-Zaremba z Dzierżoniowa. 

Spółka od początku starała się działać kompleksowo, powierzając 
poszczególnym wspólnikom specjalizację w różnych dziedzinach 
prawa. Dzięki temu szybko uzyskała stabilną pozycję na lokalnym 
rynku usług prawniczych. Kolejnym krokiem było wyjście poza 
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Kancelaria Adwokacka Elżbieta Nowak

Jelenią Górę i otwarcie oddziału we Wrocławiu. Po przyjęciu wspólnika 
z Dzierżoniowa zakres terytorialny spółki obejmuje właściwość sądów 
okręgowych we Wrocławiu, Jeleniej Górze i Świdnicy. Dzięki oddziałowi 
we Wrocławiu spółka ma pełne zabezpieczenie w dostępie do Sądu 
Apelacyjnego oraz KRS. Spółka stale obsługuje kilkanaście różnego 
rodzaju podmiotów, w tym prywatne spółki prawa handlowego oraz 
podmioty powiązane z samorządem terytorialnym. 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 rozumianej pomocy prawnej świadczonej podmiotom zagra-
nicznym. Partnerzy z Jeleniej Góry ukończyli podyplomowe studia 
z zakresu praktycznego zastosowania prawa europejskiego. 

Spółka w siedzibie i oddziałach posiada zaplecze lokalowe pozwa-
lające prowadzić działalność w komfortowych warunkach zarówno 
dla prawników jak i ich Klientów. Wszyscy partnerzy i pracownicy są 
dostępni za pośrednictwem internetu. Wspólnicy i współpracownicy 
władają najpopularniejszymi językami obcymi, w związku z tym spółka 
może zapewnić obsługę w języku niemieckim, angielskim i rosyjskim. 

Partnerami Kancelarii są:

Aurelia Koksztys-Łuć, adwokat z Jeleniej Góry. Specjalizuje się 
w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, w szczególności 
niemieckojęzycznych. Dodatkowo specjalizuje się w sprawach cywil-
nych oraz rodzinnych. W 2004 r. została wpisana na listę adwokatów 
niemieckojęzycznych polecanych przez konsulat niemiecki i austriacki.
Bartosz Łuć, adwokat z Jeleniej Góry. Specjalizuje się w sprawach
cywilnych odszkodowawczych oraz karnych związanych z docho-
dzeniem roszczeń odszkodowawczych. Dodatkowo prowadzi sprawy 
administracyjne. 
Piotr Nachmann, adwokat z Jeleniej Góry. W latach 1995-1998 
pracował naukowo na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się 
w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych oraz w sprawach 
karnych-gospodarczych. Dodatkowo prowadzi sprawy cywilne 
i pracownicze. 
Tomasz Nowakowski, adwokat z Wrocławia. Reprezentuje spółkę 
we Wrocławiu. Specjalizuje się w sprawach cywilnych- odszkodowania 
i sprawy ubezpieczeniowe. Ponadto zajmuje się obsługą podmiotów 
gospodarczych. Biegle włada językiem angielskim
Ewa Makarska-Zaremba, adwokat z Dzierżoniowa. Reprezentuje 
spółkę w Dzierżoniowie. Specjalizuje się w sprawach cywilnych 

i rodzinnych. Ponadto zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów 
gospodarczych. 

Wszyscy partnerzy jako adwokaci podejmują się prowadzenia spraw 
karnych jako obrońcy bądź pełnomocnicy. 

Współpracownicy: 
Każdy z partnerów wspierany jest przez osobistego asystenta. Spółka 
stale współpracuje z młodymi prawnikami i aplikantami adwokackimi. 
Ponadto stale współpracujemy z adwokatami i radcami prawnymi 
aplikującymi do przyjęcia do spółki.

Zespół Adwokackiej Spółki Partnerskiej Łuć, Nachmann, Nowakowski i Koksztys

Siedziba:
ul. Grottgera 12/1
58-500 Jelenia Góra
Tel.: + 48 75 753 56 30
Handy: + 48 608 59 50 67
Fax: + 48 75 753 56 40
e-mail: adwokacka.spolka@neostrada.pl

aspp@iurislink.pl
jelenia.gora@iurislink.pl

Oddziały: 

ul. Ruska 11/12
50-079 Wrocław

 
Tel.: + 48 71 798 76 00
Handy: + 48 609 226 806
Fax: + 48 71 795 66 50
e-mail: wroclaw@iurislink.pl

ul. Świdnicka 58/3
58-200 Dzierżoniów
Tel./Fax: + 48 74 831 52 68
Handy: + 48 509 400 443
e-mail: dzierzoniow@iurislink.pl

Strona internetowa:
www.adwokaci-online.pl

ADWOKACKA SPÓŁKA PARTNERSKA ŁUĆ, NACHMANN,
NOWAKOWSKI I KOKSZTYS

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

Kancelaria Adwokacka Elżbiety Nowak zajmuje się sprawami kar-
nymi, cywilnymi, gospodarczymi, obsługą spółek prawa handlowego 
w zakresie prowadzonej przez nie działalności, zagadnieniami prawa 
europejskiego, a także sprawami rodzinnymi. Prowadzi kompleksową 
obsługę pozasądową i sądową.

Adwokat Andrzej Nowak prowadzi sprawy z zakresu prawa gospo-
darczego i karnego (w szczególności sprawy karne gospodarcze) oraz 
handlowego. Jest on autorem jednego z pierwszych komentarzy 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 angielskim, francuskim i rosyj-
skim, zapewniając obsługę we wszystkich wskazanych dziedzinach prawa.

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

Nadto w zakresie prac wykraczających poza zagadnienia bieżących 
zagadnień prawnych i ekonomicznych, Kancelaria korzysta z doradztwa 
biegłych księgowych, ekonomistów, a w przypadkach obligatoryjnego 

KOSZALIN
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KANCELARIA ADWOKACKA ELŻBIETA NOWAK

Adwokat 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

Strona internetowa:
www.kancelarie-adwokackie.org

udziału, także z usług współpracujących z kancelarią tłumaczy przysię-
głych języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego oraz rosyjskiego.

Adwokat Elżbieta Nowak aktywnie działa w samorządzie zawodo-
wym pełniąc funkcje Kierownika Szkolenia przy Okręgowej Radzie 
Adwokackiej w Koszalinie oraz Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej 
ORA w Koszalinie. Jest także członkiem Komisji Kształcenia Aplikantów 
Adwokackich i Komisji ds. Działalności Publicznej Adwokatury przy 
Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Adwokat Piotr Sendecki prowadzi praktykę adwokacką od 1989 r. 
Zajmuje się  głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego. Specjalizując 
się w sprawach gospodarczych uczestniczy, jako doradca w procesach 
tworzenia nowych i przekształceniach istniejących podmiotów gospo-
darczych, a także w bieżącej obsłudze prawnej spółek. Uczestniczył 
w postępowaniach prywatyzacyjnych i komercjalizacyjnych. Utrzymując 
związek z prawem sądowym występuje, jako obrońca w procesach kar-
nych, zwłaszcza w tych, w których z prawem karnym łączy się element 
cywilistyczny lub gospodarczy. Od 2006 roku jest wiceprzewodniczącym 
Rady Nadzorczej Mennica Polska S.A., notowanej na Warszawskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest także arbitrem Trybunału 
Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. 

Z uwagi na odbywane przez mecenasa Piotra Sendeckiego zagra-
niczne staże i praktyki zawodowe (m.in. w Ministerstwie Finansów 
Rządu Kanady, jako stypendysta Canadian Bar Association, a także 
w Holandii i Niemczech) oraz częste kontakty z klientami i adwo-
katami z innych krajów, Kancelaria ma doświadczenie w obsłudze 
Klientów zagranicznych. Świadcząc pomoc prawną zagranicznym 
osobom fizycznym i prawnym Kancelaria prowadzi obsługę w języku 
angielskim i niemieckim. 

Partnerzy Kancelarii uczestniczą od lat w międzynarodowych 
konferencjach prawniczych z zakresu prawa gospodarczego (konfe-
rencje IBA) oraz ochrony praw człowieka (seminaria ELENA/ECRE 
oraz Komisji Praw Człowieka przy NRA, której Piotr Sendecki jest 
przewodniczącym). Zagadnienia ochrony praw człowieka, są ważnym 
elementem świadczonej przez Kancelarię pomocy prawnej. W ramach 
tej problematyki prowadzone są sprawy przed organami międzynaro-
dowymi, takimi jak Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.  

Mecenas Piotr Sendecki współpracuje z innymi adwokatami, 
głównie swoimi wychowankami (byłymi aplikantami), w konkretnych 
sprawach, wymagających współdziałania większej liczby prawników 
w ramach spółki „Sendecki i Partnerzy”. 

Aktualnie w Kancelarii zatrudnionych jest pięciu aplikantów, jedna 
osoba po zdanym egzaminie adwokackim i dwie osoby niebędące 
prawnikami. 

Kancelaria udziela nadto pomocy prawnej pro bono. Stałym bene-
ficjentem świadczonej pomocy jest Lubelskie Hospicjum dla Dzieci 
im. Małego Księcia. Adwokat Piotr Sendecki poświęca się także pracy 
w samorządzie adwokackim: w latach 2001-2007 jako skarbnik, a na-
stępnie wiceprezes NRA, a w latach 2007-2010 i w obecnej kadencji 

– jako dziekan Izby Adwokackiej w Lublinie. 

Kancelaria Adwokacka Sendecki i Partnerzy

Piotr Sendecki
adwokat

ul. Ogrodowa 10/2, 20-075 Lublin  
Tel.: + 48 81 534 20 76
Fax: + 48 81 534 55 36
e-mail:  info@sendecki.pl 

lublin@iurislink.pl 
piotr.sendecki@adwokatura.pl 
piotr.sendecki@iurislink.pl

KANCELARIA ADWOKACKA SENDECKI I PARTNERZY

LUBLIN
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Jestem adwokatem od 1985 r., po ukończeniu aplikacji sędziowskiej 
i aplikacji adwokackiej. 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewa Krasowska działa od kil-
kunastu lat w siedzibie jak niżej, a od 1992 r. jako Kancelaria 
indywidualna. W Kancelarii pracuje dwoje aplikantów. Profil dzia-
łania Kancelarii dostosowany jest do miejscowego zapotrzebowania 
na usługi prawne, dlatego też Kancelaria obsługuje przede wszyst-
kim osoby fizyczne.

Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, cywilnych – spadkowych. 
W Kancelarii prowadzone są też sprawy karne .

W zakresie działalności Kancelarii udzielane są porady prawne 
pro bono.

Od kilkunastu lat adwokat Ewa Krasowska jest członkiem władz 
samorządowych – w tym członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej 
drugiej kadencji. Pod koniec poprzedniej kadencji NRA pełniła 
funkcję sekretarza NRA. Pracuje też w Komisji Szkolenia Aplikantów 

Naczelnej Rady Adwokackiej, jest także wizytatorem Centralnego 
Zespołu Wizytatorów.

Kancelaria Adwokacka Ewa Krasowska

ŁOMŻA

Siedziba:
ul. Dworna 23a
18-400 Łomża
Tel.: + 48 86 216 46 03
Handy: + 48 602 121 239
Fax: + 48 81 534 55 36

KANCELARIA ADWOKACKA EWA KRASOWSKA 

Ewa Krasowska
adwokat

e-mail:  ewa.krasowska@adwokatura.pl 
ewa.krasowska@iurislink.pl

Filia 
ul. Dworna 18
18-400 Łomża
Tel./Fax: + 48 86 216 48 26

Kancelaria Adwokacka Jerzego Szczepaniaka rozpoczęła swoją 
działalność w czerwcu 1989 roku i jest jedną z pierwszych prywatnych 
Kancelarii Adwokackich działających na łódzkim rynku.

W ramach Kancelarii Adwokackiej Jerzego Szczepaniaka działa adw. 
Anna Kowalkiewicz i adw. Anna Szczepaniak.

Adwokat Jerzy Szczepaniak wykonuje zawód adwokata od 1979 roku, 
po uprzednim odbyciu aplikacji sądowej, dwuletnim wykonywaniu 
funkcji sędziego w Sądzie Rejonowym i odbyciu aplikacji adwokackiej.

Głównym obszarem działalności zawodowej Kancelarii jest szeroko 
rozumiane prawo cywilne i gospodarcze zarówno w zakresie doradztwa 
prawnego, jak i sporów sądowych.

Kancelaria ma bogate doświadczenie w pomocy prawnej udzielanej 
zarówno dużym firmom, w tym międzynarodowym koncernom, jak 
i przedsiębiorcom prowadzącym indywidualną działalność. Szczególne 
doświadczenia wiążą się z praktyką w zakresie ochrony praw au-
torskich, ochrony dóbr osobistych, prawa własności przemysłowej, 
a także zawieraniem i realizacją wszelkiego rodzaju umów gospodar-
czych. Kancelaria prowadzi sprawy powierzane przez osoby fizyczne 
w zakresie prawa cywilnego (w tym prawa rodzinnego, spadkowego 
i rzeczowego), prawa karnego, prawa finansowego, prawa ubezpieczeń 
społecznych i prawa medycznego.

Obsługujemy na zasadzie stałych zleceń, a także doraźnie zarówno 
firmy międzynarodowe (z Belgii, Niemiec, Włoch, Szwajcarii), jak 
i Klientów z Polski. 

Adwokat Jerzy Szczepaniak jest wieloletnim członkiem organów 
samorządowych Adwokatury – Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, 
a obecnie jest sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury.

Kancelaria jest fundatorem stypendiów dla młodych prawników 
z Polski i zagranicy. 

Kancelaria świadczy pomoc prawną pro bono, czego wyrazem jest 
m.in. udzielanie od stycznia 2010 r., co tygodniowo w łódzkim oddziale 

„Gazety Wyborczej” bezpłatnych porad prawnych.
Obecnie Kancelaria zatrudnia 3 prawników, przy czym każdy 

z młodszych prawników ma kilkuletnie doświadczenie zawodowe, 
w tym występowanie przed sądami.

Kancelaria współpracuje z renomowaną Kancelarią Patentową 
oraz Kancelarią Doradztwa Gospodarczego, a także z zagranicznymi 
Kancelariami z Niemiec, Holandii, Włoch i Belgii.

Priorytetem Kancelarii jest świadczenie usług na wysokim poziomie 
prawniczym. Kancelaria jest wyposażona w nowoczesną i profesjonalną 
infrastrukturę techniczną. Z naszymi Klientami porozumiewamy się 
w języku angielskim i niemieckim.

Zespół Kancelarii Adwokackiej Jerzy Szczepaniak i Partnerzy

Kancelaria Adwokacka Jerzy Szczepaniak i Partnerzy

ŁÓDŹ
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Partnerzy Kancelarii:
Anna Kowalkiewicz, adwokat – specjalizuje się w sprawach cywilnych, 
rodzinnych, gospodarczych, prawa pracy. Posiada bogate doświadcze-
nie z zakresu kompleksowej obsługi prawnej firm i klientów indywidu-
alnych. Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi, organami 
ścigania oraz instytucjami państwowymi. Posiada biegłą znajomość 
języka angielskiego, w tym prawniczego, oraz języka niemieckiego 
w stopniu komunikatywnym.

Anna Szczepaniak, adwokat – krąg jej zawodowych zainteresowań 
obejmuje w szczególności prawo cywilne, prawo pracy, prawo rodzinne 

oraz prawo gospodarcze. Posługuje się biegle językiem angielskim oraz 
niemieckim. Posiada doświadczenie z zakresu obsługi prawnej firm 
i klientów indywidualnych.

ul. Zamenhofa 20/2
90-510 Łódź
Tel.: + 48 42 632 52 25
Handy: + 48 668 837 637
Fax: + 48 42 632 76 96

e-mail: info@iurislink.com

jerzy_szczepaniak@kancelaria-adwokacka.net.pl
jerzy.szczepaniak@iurislink.pl
annakowalkiewicz@iurislink.pl
a.szczepaniak@iurislink.pl

Strona internetowa:
www.kancelaria-adwokacka-lodz.pl

KANCELARIA ADWOKACKA JERZY SZCZEPANIAK I PARTNERZY

Kancelaria powstała w listopadzie 2003 roku. W działalności 
Kancelarii wykorzystywana jest praktyczna wiedza, umiejętno-
ści i doświadczenie prowadzącego – radcy prawnego Zygmunta 
Wieszczka, który przez wiele lat samodzielnie zarządzał różnymi 
podmiotami gospodarczymi i stowarzyszeniami albo doradzał ich 
Zarządom lub właścicielom w sprawach organizacyjnych, prawnych 
i finansowych. 

Kancelaria świadczy usługi podmiotom gospodarczym – osobom 
fizycznym i prawnym, w zakresie pełnej obsługi prawnej, organi-
zacyjnej, zarządzania i consultingu.

Prawnicy Kancelarii są członkami Stowarzyszenia Prawników 
IURIS LINK zrzeszającego prawników z terenu całej Polski. 
Kancelaria współpracuje z kancelariami prawniczymi z krajów Unii 
Europejskiej, z biurami rachunkowymi, doradcami podatkowymi, 
firmami consultingowymi, biegłymi rewidentami oraz z firmami 
windykacyjnymi.
W bieżącej działalności na rzecz i w interesie naszych Klientów:
•  pomagamy – przy tworzeniu, przekształcaniu, łączeniu oraz reje-

stracji spółek, stowarzyszeń, fundacji; 
•  doradzamy – podczas prowadzenia, restrukturyzacji albo likwi-

dacji działalności gospodarczej;
•  prowadzimy negocjacje – z kontrahentami naszych Klientów;
•  przygotowujemy lub opiniujemy – umowy, oferty, pisma urzędowe, 

wnioski unijne itp.;
•  dokonujemy analiz i prognoz – rozwojowych, finansowych, ryzyka 

inwestycyjnego itp.;
•  sporządzamy biznes plany – rozwojowe, inwestycyjne, restruktu-

ryzacyjne, naprawcze i układowe;

•  uczestniczymy i pomagamy – w sporządzaniu wniosków kredy-
towych i unijnych;

•  reprezentujemy Klientów – w postępowaniach sądowych, admi-
nistracyjnych i egzekucyjnych;

•  podejmujemy działania – pojednawcze albo windykacyjne w celu 
skutecznego wyegzekwowania należności;

•  podejmujemy się – czasowego nadzoru nad majątkiem Klienta 
albo zarządzania firmami naszych Klientów;

•  chronimy prawa – osobiste, autorskie oraz dotyczące własności 
przemysłowej;

•  udzielamy porad i opinii prawnych – także przez internet.

Kancelaria Radcy Prawnego Zygmunt Wieszczek

Zygmunt Wieszczek
radca prawny

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 30/32 lok. 71
90-571 Łódź
Tel.: + 48 42 636 17 87
Handy: + 48 504 078 878
Tel./Fax: + 48 42 637 04 73
e-mail: zw@iurislink.pl

zygmunt.wieszczek@iurislink.pl

Strona internetowa: www.kancelaria-iurislink.pl

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ZYGMUNT WIESZCZEK
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Cabała Mazur Grochowska (CMG) spółka cywilna powstała 
w 2000  roku z połączenia indywidualnej Kancelarii adwokackiej 
Stanisława Cabały i wspólnej Kancelarii adwokata Pawła Mazura oraz 
radcy prawnego Marty Grochowskiej. Ideą fuzji było stworzenie średniej 
wielkości firmy prawniczej, działającej aktywnie w regionie południowej 
Polski i świadczącej kompleksowe usługi dla podmiotów gospodarczych. 

Obecnie firma liczy 10 osób (8 prawników w tym dwóch adwokatów, 
radcy prawnego, aplikanta radcowskiego i 3 aplikantów adwokackich), 
pracujących w siedzibie spółki w Nowym Sączu oraz jej oddziałach 
w Krakowie oraz Gorlicach. Kancelaria świadczy stałą obsługę prawną 
dla kilkudziesięciu polskich i zagranicznych spółek prawa handlowe-
go, spółek cywilnych i osób fizycznych, prowadzących różnorodną 
działalność gospodarczą: w przemyśle ciężkim, transporcie i spedycji, 
przetwórstwie, budownictwie, informatyce, energetyce, handlu i usłu-
gach. Główny obszar zainteresowań i działalności kancelarii to prawo 
cywilne i gospodarcze, prawo spółek, inwestycje zagraniczne, prawo 
pracy oraz restytucja mienia.

Kancelaria prowadzi znaczącą liczbę sporów sądowych przed 
sądami powszechnymi i polubownymi, jest pełnomocnikiem Komisji 
Europejskiej w postępowaniu karnym toczącym się w Krakowie. 
CMG współpracuje również z uznanymi biurami prawnymi w innych 
miastach Polski oraz poza jej granicami. Kancelaria udziela rów-
nież pomocy prawnej Klientom indywidualnym, prowadząc sprawy 
z zakresu prawa cywilnego, karnego i administracyjnego. Oddział 
krakowski Kancelarii zajmuje się głównie obsługą podmiotów 
zagranicznych i pomocą dla firm polskich wchodzących aktywnie 
na rynek europejski.

Zespół Kancelarii:

Ur. 1957 r., studia na Wydziale Prawa UJ ukończone w 1980 r., wpis 
na listę adwokatów w grudniu 1988 r. Preferencje zawodowe: prawo 
cywilne (prawo zobowiązań, nieruchomości, odszkodowania), gospo-
darcze (transport i spedycja, umowy budowlane, projekty finansowe), 
prawo karne (przestępstwa skarbowe, celne), prawo administracyjne. 
Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. 

Ur. 1962 r., studia na Wydziale Prawa UJ ukończone w 1986 r., wpis 
na listę adwokatów w lutym 1993 r. 

Stypendysta Know-How Fund, kurs prawa biznesu na Uniwersytecie 
Londyńskim w 1990 r., staż De Paul Univeristy w Chicago w 1992 r., 

praktyka w renomowanych firmach prawniczych w Londynie i Cardiff. 
Egzamin ministerialny na członka Rad Nadzorczych spółek Skarbu 
Państwa. Od 1989 r. członek Sekcji Prawa Biznesu Międzynarodowego 
Zrzeszenia Adwokatury w Londynie i Wschodnioeuropejskiego Forum, 
uczestnik konferencji m.in. Strassburg, Hong-Kong, Vancouver, Paryż, 
Praga, Bratysława, Oslo, Amsterdam, San Francisco. Preferencje zawodowe: 
prawo cywilne i gospodarcze, inwestycje zagraniczne, umowy handlowe, 
reprywatyzacja. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Ur. 1960 r., studia na Wydziale Prawa UJ ukończone w 1984 r., wpis 
na listę radców prawnych w grudniu 1989 r. Studia podyplomowe 
z zakresu prawa europejskiego na UJ ukończone w 2004 r. Preferencje 
zawodowe: prawo pracy, prawo gospodarcze (przekształcenia i fuzje 
spółek, prywatyzacja, upadłość, prawo energetyczne, umowy w prze-
myśle ciężkim). 

Karolina Janowska-Niedziela
aplikant adwokacki

Ur. 1981 r., studia na Wydziale Prawa URZ ukończone w 2005 r., studia 
licencjackie z zakresu Integracji Europejskiej ukończone w 2006 r., 
aplikacja adwokacka rozpoczęta w 2007 r. Preferencje zawodowe: 
prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo gospodarcze, cywilne 
oraz rejestracja podmiotów. 

Paulina Kukla
aplikant radcowski

Ur. 1983 r., studia na Wydziale Prawa UJ ukończone w 2007 r., aplikacja 
radcowska rozpoczęta w 2007 r., stypendystka Socrates-Erasmus na 
Wydziale Prawa Uniwersytetu w Tilburgu w Holandii, stypendystka 
Funduszu Stypendialnego Can-Pack S.A. na Wydziale Nauk Prawnych 
Akademii Kijowsko-Mohylańskiej w Kijowie na Ukrainie. Preferencje 
zawodowe: prawo gospodarcze i cywilne, umowy handlowe, reprywa-
tyzacja oraz prawo ochrony środowiska. Biegle posługuje się językiem 
angielskim, językiem rosyjskim – w stopniu komunikatywnym.

Paweł Mazur
adwokat
pawel@cmg.com.pl
pawel.mazur@iurislink.pl

Stanisław Cabała
adwokat
staszek@cmg.com.pl
stanislaw.cabala@iurislink.pl

Marta Trzaskoś-Grochowska
radca prawny
marta.trzaskos-grochowska@iurislink.pl

Siedziba:
ul. Pijarska 15
33-300 Nowy Sącz
Tel.: + 48 18 442 21 37
Tel./Fax: + 48 18 443 76 87
e-mail: cmg@cmg.com.pl

nowy.sacz@iurislink.pl

Oddział: 
ul. Topolowa 48/2
31-506 Kraków
Tel./Fax: + 48 12 426 13 15

e-mail: cmgkrakow@cmg.com.pl
krakow@iurislink.pl

Filia:
ul. Michalusa 16
38-300 Gorlice
Tel.: + 48 18 353 78 31
Tel./Fax: + 4818 353 78 36
e-mail: cmggorlice@cmg.com.pl

gorlice@iurislink.pl

Strona internetowa: www.cmg.com.pl

KANCELARIA PRAWNICZA CABAŁA MAZUR GROCHOWSKA S.C.

Kancelaria Prawnicza Cabała Mazur Grochowska s.c.

NOWY SĄCZ • KRAKÓW • GORLICE 
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Adwokat Joanna Kaczorowska posiada ponad 20-letnie doświadczenie 
w zawodzie adwokata. Początkowo pracowała w Zespole Adwokackim 
nr 1 w Płocku, a od maja 1991 r. w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej.

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz osób fizycznych z ukie-
runkowaniem na spory sądowe, szczególnie z zakresu prawa cywilnego 
(m.in. zobowiązania, pr. rzeczowe, pr. spadkowe), zajmuje się proble-
matyką prawa rodzinnego (sprawy z zakresu stosunków rodzice-dzieci, 
rozwodowe, małżeńskie majątkowe), a także prawem karnym.

Adwokat Joanna Kaczorowska ma doświadczenia procesowe 
i negocjacyjne.

Kancelaria zatrudnia stale 1 aplikanta adwokackiego, doraź-
nie współpracuje z innymi aplikantami adwokackimi, organizuje 
praktyki studenckie.

Kancelaria mieści się we wspólnym lokalu z Kancelariami ad-
wokatów: Marii Skorupskiej, Małgorzaty Chojnackiej i Wojciecha 
Skorupskiego, z którymi współpracuje w świadczeniu pomocy prawnej.

Adwokat Joanna Kaczorowska aktywnie działa na rzecz samorzą-
du adwokackiego. W kadencji 2007-2010 pełni funkcję Skarbnika 
Naczelnej Rady Adwokackiej. Od 2010 r. jest nadto dziekanem 
Okręgowej Rady Adwokackiej w Płocku

Kancelaria Adwokacka Joanna Kaczorowska 

ul. Kwiatka 37 lok. 1
09-400 Płock
Tel.: + 48 24 264 02 92
Handy: + 48 601 269 745

KANCELARIA ADWOKACKA JOANNA KACZOROWSKA

Adwokat Joanna Kaczorowska

Tel./Fax: + 48 24 266 89 43
e-mail: joanna.kaczorowska@iurislink.pl

joanna.kaczorowska@adwokatura.pl
jo.ka@interia.pl

Kancelaria Celichowski – Szyndler i Partnerzy świadczy doradz-
two dla firm oraz osób fizycznych w kraju i za granicą. Doradzamy 
naszym Klientom w bieżącej działalności, w szczególności w zakresie 
prawa handlowego, cywilnego, prawa pracy i administracyjnego. 
Dokonujemy analizy i sporządzamy umowy handlowe oraz opinie 
prawne. Doradzamy naszym Klientom przy zakładaniu firm oraz 
przekształcaniu formuły ich działania. Reprezentujemy Klientów przed 
sądami, urzędami i organami ścigania w zakresie prawa cywilnego, go-
spodarczego, rodzinnego, spadkowego, karnego i karno-skarbowego oraz 
prowadzimy procesy zmierzające do windykacji należności. Diagnozujemy 
i ustalamy stan prawny majątków przedsiębiorstw oraz nieruchomości 
na potrzeby wszelkich transakcji gospodarczych (due diligence). Obsługa 
ta dotyczy zarówno osób fizycznych, jednoosobowych przedsiębiorców, 
jak i spółek prawa handlowego. Prowadzimy obsługę prawną w językach 
polskim, angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim.

Dla ułatwienia pracy i skoncentrowania naszych doświadczeń 
stworzyliśmy trzy departamenty:

1.  Departament Przedsiębiorstw i Nieruchomości
2.  Departament Sądowy
3.  Departament Prawa Administracyjnego i Prawa Pracy

Kancelaria jest członkiem Kancelarii 
międzynarodowych PRAGMA
www.pragma.eu.com

Kancelaria jest członkiem Francuskiej Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Warszawie
www.ccifp.pl

Partnerzy Kancelarii:
Partner Zarządzający Kancelarii. Zawód adwokata wykonuje od 
1989 r. Wcześniej wykonywał zawód radcy prawnego. W Kancelarii 

CSP Celichowski – Szyndler i Partnerzy 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

Wojciech Celichowski
adwokat
Członek Stowarzyszenia Prawników 
IURIS LINK
wcelichowski@kancelaria-csp.pl
wojciech.celichowski@iurislink.pl

POZNAŃ 

PŁOCK 
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prowadzi Departament Przedsiębiorstw i Nieruchomości wspólnie 
z adwokatem Markiem Matyjaszczykiem. Specjalizuje się w prawie 
gospodarczym. Prowadzi i koordynuje prace zwłaszcza dla przedsię-
biorców z Francji, francuskiego obszaru językowego oraz spółek z ka-
pitałem zagranicznym. Doradza w zakresie rozpoczęcia działalności 
tych podmiotów w Polsce i prowadzi stałą obsługę prawną ich dalszej 
działalności. Zakładał m.in. jedną z sieci supermarketów, spółki pro-
dukcyjne i handlowe oraz inne osoby prawne (fundacje, stowarzyszenia, 
uczelnię wyższą). Negocjuje w imieniu Klientów znaczące kontrakty 
prawa handlowego, w tym związane z inwestycjami w nieruchomości. 
Przeprowadził szereg przekształceń własnościowych i skomplikowa-
nych procedur z zakresu prawa handlowego dla inwestorów polskich 
i zagranicznych. Reprezentuje wierzycieli i dłużników w sprawach 
upadłościowych. Od 1979 do 1983 roku był asystentem w Zakładzie 
Prawa Cywilnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Pełnił przez wiele lat funkcję Prezesa Stałego Sądu Polubownego przy 
Wielkopolskiej Izbie Budownictwa, występował również jako arbiter 
i pełnomocnik stron w procesach przed sądami polubownymi. Jest wie-
loletnim wykładowcą i egzaminatorem prawa gospodarczego dla apli-
kantów adwokackich Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. 
Zna biegle język francuski i angielski.

Elżbieta Celichowska od 1993 roku jest radcą prawnym. Specjalizuje się 
w prawie administracyjnym, cywilnym i w prawie pracy. W Kancelarii 
prowadzi Departament Prawa Administracyjnego i Prawa Pracy. 
Prowadzi obsługę prawną zamówień publicznych i gospodarowania 
nieruchomościami. Ma na swoim koncie publikacje, akty wewnętrz-
ne prawa pracy, regulaminy wynagradzania i zakładowych układów 
zbiorowych pracy, prowadzi też analizy stanu tych regulacji. Prowadzi 
stałą obsługę jednostek samorządu terytorialnego, wzięła udział 
w prywatyzacji przedszkoli gminnych. Tworzyła akty prawne statu-
ujące utworzenie Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka i nadal 
prowadzi jego obsługę prawną. Obsługuje spółki prawa handlowego 
w tym spółki z Grupy Muszkieterów ITM, Gmina Murowana Goślina, 
Związek Międzygminny Puszcza Zielonka, V-33 Sp. z o.o. z siedzibą 
w Zakrzewie oraz Cid Lines Sp. z o.o. z siedzibą w Zakrzewie.

Dariusz Szyndler wykonuje zawód adwokata od 1993 roku. 
W Kancelarii prowadzi Departament Sądowy. Prowadzi największą 
ilość spraw sądowych Klientów Kancelarii. Doradza głównie w spra-
wach spornych i reprezentuje Klientów przed sądami, urzędami oraz 
organami ścigania. W najszerszym zakresie prowadzi sprawy rodzinne, 
w tym rozwody, ustalanie ojcostwa, podział majątku, alimentacyjne, 
cywilne, w tym skomplikowane postępowania spadkowe. Z powo-
dzeniem przeprowadził szereg spraw karnych i karno-skarbowych 
oraz gospodarczych. Specjalizuje się też w prawie mieszkaniowym 
i wszelkich regulacjach związanych z nieruchomościami, w tym 

z ich administrowaniem, zarządzaniem, eksmisjami i ustalaniem 
tytułu prawnego. Współtworzył Stowarzyszenie Właścicieli Domów 
i Nieruchomości w Poznaniu. Jest stałym arbitrem Sądu Polubownego 
przy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa w Poznaniu. Do jego Klientów 
należeli T.M. PRESSTA S.A. w Bolechowie, RKS Buszewko, Fabryka 
Pojazdów Szynowych – H. Cegielski Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Partner Zarządzający Kancelarii. Specjalizuje się przede wszystkim 
w prowadzeniu spraw z zakresu doradztwa gospodarczego. Uczestniczy 
w procesie zakładania i obsługi prawnej spółek handlowych. Tworzy 
dla Klientów Kancelarii umowy handlowe oraz opinie prawne. 
Uczestniczy w due diligence stanu prawnego przedsiębiorstw i trans-
akcjach w zakresie strategii kapitałowych. Przygotowuje i negocjuje 
umowy sprzedaży przedsiębiorstwa. Zajmuje się także transakcjami 
dotyczącymi nieruchomości: bierze udział w negocjowaniu i zawiera-
niu umów. Przygotowuje też analizy stanu prawnego nieruchomości. 
Największym jego projektem w tym zakresie jest doradztwo dla dewe-
loperów hiszpańskich przy transakcjach zakupu nieruchomości pod 
zabudowę mieszkaniową. Reprezentuje Klientów w postępowaniach 
przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa gospodar-
czego i upadłościowego. Prowadzi kompleksową obsługę procesów 
sądowych Klientów Kancelarii, w szczególności procesy dotyczące 
sporów powstałych na tle nieruchomości. Jest stałym arbitrem Sądu 
Polubownego przy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa w Poznaniu, 
a także wykładowcą prawa gospodarczego dla aplikantów adwokackich 
Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.

Karolina Służewska-Woźnicka specjalizuje się w reprezentowaniu osób 
fizycznych oraz podmiotów gospodarczych przed sądami powszechny-
mi, administracyjnymi oraz organami ścigania. W szczególności prowa-
dzi sprawy sądowe z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i spadkowego, 
prawa karnego, prawa pracy oraz prawa gospodarczego. W ramach 
Departamentu Sądowego Kancelarii prowadzi kompleksową obsługę 
procesów sądowych Klientów Kancelarii oraz negocjacje w imieniu 
Klientów. W zakresie prawa własności intelektualnej oraz prawa konku-
rencji współpracuje z Departamentem Przedsiębiorstw i Nieruchomości 
Kancelarii. Włada biegle językiem francuskim oraz angielskim.

Karolina Służewska-Woźnicka
adwokat
ksluzewska@kancelaria-csp.pl

ul. Szkolna 5/15
61-832 Poznań
Tel.: + 48 61 852 32 61
Fax: + 48 61 852 32 62
e-mail: kancelaria@kancelaria-csp.pl

csp.poznan@iurislink.pl

Strona internetowa: www.kancelaria-csp.pl

CSP CELICHOWSKI – SZYNDLER I PARTNERZY
KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH

Marek Matyjaszczyk
adwokat
mmatyjaszczyk@kancelaria-csp.pl

Dariusz Szyndler
adwokat
dszyndler@kancelaria-csp.pl
dariusz.szyndler@iurislink.pl

Elżbieta Celichowska
radca prawny
ecelichowska@kancelaria-csp.pl
elzbieta.celichowska@iurislink.pl
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Jesteśmy niezależną Kancelarią o polskim kapitale. Od 18 lat świad-
czymy 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 informa-

cyjnych 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 oddłu-

żania przedsiębiorstw, negocjacje z bankami, ZUS i innymi wierzy-
cielami, zawieranie ugód itp.);

•  przygotowanie i prowadzenie postępowań układowych, także w ra-
mach upadłości;

•  tworzenie aktów założycielskich spółek i aktów wewnętrznych pod-
miotów gospodarczych (umowy, statuty, regulaminy);

•  prowadzenie spraw w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów 
oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji;

•  kompleksowa obsługa prawna 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 są-
dami pracy.

Kancelaria jest:

Autoryzowanym Doradcą 
na Rynku NewConnect 

Partnerem Giełdy Papierów 
Wartościowych S.A. w Warszawie 
w programach IPO.

Partnerzy Kancelarii: 
 

Mariola Więckowska wykonuje pracę radcy prawnego od roku 1990. 
Specjalizuje się w doradztwie prawnym dla realizacji strategii właści-
cielskiej przez przedsiębiorców. Obsługuje przekształcenia, fuzje, emi-
sje 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 dokumentów 
informacyjnych. Jest wykładowcą i prelegentem na licznych konferen-
cjach, gdzie prezentuje praktyczne aspekty doradztwa prawnego dla 
przedsiębiorców, w tym regulacje rynku kapitałowego. Specjalizację 
rozpoczęła od analiz i diagnoz stanu prawnego przedsiębiorstw 
w celu wyboru wariantu ich prywatyzacji oraz w charakterze dorad-
cy 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 za-
kresie restrukturyzacji przedsiębiorstw związaną z finansowaniem ich 
działalności przez Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. Nadzorowała 
działalność spółek prawa handlowego zasiadając w Radach Nadzorczych 
RELPOL S.A. z siedzibą w Żarach 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 sie-
dzibą w Poznaniu. W procesach fuzji wykonała kompleksową obsługę 
prawną np. fuzji Cefarmu–Poznań z Polską Grupą Farmaceutyczną S.A. 
Uczestniczyła w obsłudze licznych procesów ofert publicznych, w tym: 
TALEX S.A., PGF S.A., dwie emisje dla PBG S.A., TELL S.A., NFI PIAST 
S.A., BBI Development NFI S.A., HARDEX S.A., BBI ZENERIS S.A.
 
 

Tomasz Buczak wykonuje zawód radcy prawnego od 1999 roku. 
Związany jest z Kancelarią od lipca 2004 roku. Partnerem w Kancelarii 
jest od stycznia 2006 roku. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych 
z funkcjonowaniem rynku kapitałowego – jest kluczowym prawnikiem 
Kancelarii w procesach IPO i SPO oraz ofertach niepublicznych, za-
równo na rynku regulowanym, jak i na Rynku NewConnect. Doradza 
w sprawach związanych z wykonywaniem obowiązków informacyjnych 
oraz przestrzeganiem zasad ładu korporacyjnego przez spółki pu-
bliczne, a także kształtowaniem ustroju oraz funkcjonowaniem spółek 
prawa handlowego. Zajmuje się także obsługą przedsięwzięć związa-
nych z pozyskiwaniem finansowania oraz procesów przekształcania, 
fuzji i restrukturyzacji. Prowadzi także sprawy z zakresu zwalczania 
nieuczciwej konkurencji. Ma znaczące doświadczenie w zakresie sto-
sowania prawa bankowego i tworzenia produktów bankowych. Od 
roku 2005 zasiada w Radzie Nadzorczej giełdowej spółki TELL S.A. 
z siedzibą w Poznaniu.
 

Julita Ludwiniak wykonuje zawód radcy prawnego od 2001 roku. 
Doświadczenie zawodowe rozpoczęła od specjalizacji w zakresie 
prawa bankowego. Współuczestniczyła przy tworzeniu regulaminów 

Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy
Radcy Prawni 

POZNAŃ • WARSZAWA 

Mariola Więckowska
radca prawny
mwieckowska@kancelaria-csw.pl
mariola.wieckowska@iurislink.pl

Julita Ludwiniak
radca prawny
jludwiniak@kancelaria-csw.pl
julita.ludwiniak@iurislink.pl

Tomasz Buczak
radca prawny
tbuczak@kancelaria-csw.pl
tomasz.buczak@iurislink.pl
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produktów bankowych, wewnętrznych aktów korporacyjnych oraz ne-
gocjowaniu umów z zakresu rozwiązań informatycznych i teleinforma-
tycznych. Własną praktykę zawodową prowadzi od roku 2002, świad-
cząc pomoc prawną podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym 
w obszarze prawa cywilnego, handlowego i prawa pracy. Z Kancelarią 
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 zakładanie i rejestrację 
spółek prawa handlowego. W ramach Departamentu Obsługi Kapitału 
uczestniczy w wielu procesach przekształcania, fuzji i przejęć pod-
miotów 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 proble-
matyka obejmująca ochronę praw konsumenta.

Siedziba:
ul. Szkolna 5/18
61-832 Poznań
Tel./Fax: + 48 61 852 18 15
e-mail: kancelaria@kancelaria-csw.pl

csw.poznan@iurislink.pl

Strona internetowa:
www.kancelaria-csw.pl

KANCELARIA CSW WIĘCKOWSKA I PARTNERZY RADCY PRAWNI

Oddział: 
al. Jerozolimskie 53, lok. 212 (II piętro)
00-697 Warszawa
Tel.: + 48 22 356 24 81
Fax: + 48 22 356 24 81
e-mail: warszawa@iurislink.pl

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

Naszą misją jest profesjonalne świadczenie kompleksowej pomo-
cy prawnej. Głównym atutem naszej Kancelarii jest praca zespołowa. 
Każdy z Partnerów oraz Radców zatrudnionych w Kancelarii spe-
cjalizuje się w innej dziedzinie prawa, jednak ich ścisła współpraca 
pozwala mieć pewność, że powierzone nam zagadnienia prawne zo-
staną rozwiązane w sposób kompleksowy, terminowy i uwzględniający 
indywidualne potrzeby danego Klienta .

Do każdego z przedstawionych problemów opracowujemy indy-
widualną strategię działania i zapewniamy prowadzenie konkretnego 
zagadnienia przez specjalizującego się w danej dziedzinie prawnika.

Jednocześnie „Partner prowadzący” zapewnia bieżącą koordynację 
realizowanych projektów.

Z zachowaniem wysokich standardów profesjonalizmu Kancelaria 
świadczy pełen zakres usług, specjalizując się w Klientach prowadzą-
cych działalność gospodarczą. 

Specjalizujemy się w prawie gospodarczym, spółdzielczym, samo-
rządowym, administracyjnym, handlowym w tym przekształcenia 
i wejścia na NewConect , farmaceutycznym i bankowym. Posiadamy 
komórkę windykacji. Aktualnie zespół osobowy Kancelarii składa 
się z 13 radców prawnych (w tym dwie osoby oczekujące na wpis), 
6 aplikantów radcowskich, 2 prawników oraz 2 osób obsługi biura 
Kancelarii. Kancelarię obsługuje biuro rachunkowo-księgowe dorad-
ców podatkowych oraz firma informatyczna. Posługujemy się językiem 
angielskim, niemieckim i włoskim. 

Partnerzy Kancelarii:

Anna Biel – radca prawny 
Ukończyła w 1984 roku Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Do 1988 roku aplikant, asesor, a następnie sędzia Sądu Rejonowego 
w Legnicy. Od 1988 roku radca prawny, a także adwokat (nie wyko-
nujący zawodu), do 1994 r. w Legnicy, zaś od 1994 r. w Szczecinie. 
W Szczecinie rozpoczynała pracę w Departamencie Prawnym Centrali 

Pomorskiego Banku Kredytowego S.A. , była także członkiem zespołu 
do spraw utworzenia Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Szczecinie. 
Specjalizacja: prawo handlowe, bankowe, farmaceutyczne. Wieloletni 
członek Rad Nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa 
i Samorządu. 
e-mail:  anna.biel@radcy.szczecin.pl 

anna.biel@iurislink.pl

Krzysztof Judek – radca prawny 
Ukończył w 1976 roku Wydział Prawa Uniwersytetu Poznańskiego, do 
1998 r. adwokat, a następnie radca prawny. Specjalizuje się w prawie 
gospodarczym, w szczególności handlowym oraz w prawie spółdziel-
czym i administracyjnym.
e-mail:  krzysztof.judek@radcy.szczecin.pl 

krzysztof.judek@iurislink.pl

Sławomir Poczobut-Odlanicki – radca prawny
Ukończył w 1989 roku Wydział Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. 
W 1991 roku zdał egzamin sędziowski, a w 1993 roku rozpoczął pracę 
w Departamencie Prawnym Centrali Pomorskiego Banku Kredytowego 
S.A. Od 1995 roku jest radcą prawnym. 

Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek,
Poczobut-Odlanicki Spółka partnerska 

SZCZECIN 

Zespół Kancelarii Radców Prawnych  
Biel, Judek, Poczobut-Odlanicki Spółka partnerska
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KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH BIEL, JUDEK, 
POCZOBUT-ODLANICKI SPÓŁKA PARTNERSKA

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie gospodarczym, ze 
szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego, prawa papierów 
wartościowych, ustaw antymonopolowych i postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego. Był sędzią Sądu Giełdowego przy Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez dwie kadencje i sę-
dzią Sądu Polubownego przy Centralnej Tabeli Ofert S.A. w Warszawie.
e-mail:  slawomir.odlanicki@radcy.szczecin.pl  

slawomir.poczobut_odlanicki@iurislink.pl

Siedziba Kancelarii
ul. Piotra Skargi 23
70-487 Szczecin
Tel.: +48 91 431 67 80
Tel./Fax: +48 91 484 18 46
e- mail:  kancelaria@radcy.szczecin.pl 

szczecin@iurislink.pl

Strona internetowa: www.radcy.szczecin.pl

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

Od 2001 roku Kancelaria Schirp Schmidt-Morsbach Neusel doradza 
swoim Klientom we wszelkich aspektach dotyczących lokaty kapitału, 
zwłaszcza w zakresie dotyczącym funduszy powierniczych, lokowania 
środków finansowych w nieruchomościach i funduszach medialnych 
oraz w sprawach prywatnego prawa budowlanego. W naszej Kancelarii 
pracują poza tym specjaliści z dziedzin: prawa spółek handlowych, 
prawa podatkowego, prawa upadłościowego, prawa architektonicznego 
i inżynieryjnego, prawa pracy, prawa konkurencji oraz prawa najmu. 
Naszym Klientom oferujemy również współpracę z notariuszem wy-
specjalizowanym w dziedzinach prawa nieruchomości gruntowych 
i wykonawstwa budowlanego. 
 
Kompetencja przez specjalizację

Doradztwo prawne na najwyższym poziomie gwarantujemy po-
przez 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 prawników jak i laików. 
 
Odkrywamy nowe drogi

Nowatorska praca naszego zespołu adwokackiego pozwala sprostać 
nowym wyzwaniom i nowym potrzebom naszych klientów. Dużym 
sukcesem stało się uznanie naszych poglądów prawnych przez 
Trybunał Federalny.

Kancelaria Adwokacka 
Schirp Schmidt-Morsbach Neusel

BERLIN

Adwokat Wolfgang Schirp – Członek Stowarzyszenia Prawników IURIS LINK

KANCELARIA ADWOKACKA SCHIRP SCHMIDT-MORSBACH NEUSEL

Siedziba Kancelarii
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 pośrednictwem 
poczty e-mail na adres s.kulus@gmx.de
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Partnerzy Kancelarii:

Specjalizuje się w udzielaniu porad w zakresie:
• prawa jeździeckiego
• prawa konkurencji
• prawa o ruchu drogowym
• prawa własności
• prawa spółek
• prawa pracy

Specjalizuje się w udzielaniu porad w zakresie:
• prawa o ruchu drogowym
• prawa karnego
• prawa najmu
• tzw. Business Law

Specjalizuje się w udzielaniu porad w zakresie:
• prawa konkurencji
• prawa własności
• prawa pracy
• prawa „nowych mediów”

Historia

ASP Kancelaria Adwokacka powstała na początku 2006 r., jako nowa 
forma współpracy dotychczas współpracujących ze sobą adwoka-
tów. Siedziba Kancelarii mieści się w centrum historycznego miasta 
Münster. Ponieważ prawne problemy często wiążą się z pytaniami 
w sprawie podatków jesteśmy usatysfakcjonowani, że współpracujemy 
z doradcami podatkowymi.

Wymagania

Priorytetem Kancelarii  jest szybkie, konsekwentne i twórcze osiągnię-
cie zamierzonych celów prawnych i ekonomicznych naszych Klientów. 
Jesteśmy przekonani, że cel ten może zostać osiągnięty jedynie poprzez 
wysoką specjalizację. Jesteśmy świadomi, że coraz bardziej zyskują 
na znaczeniu ponadnarodowe problemy prawne. Staramy się pomóc 
w rozwiązywaniu tych problemów poprzez bliskie kontakty i współpracę 
z kancelariami w innych państwach. Widzimy ważną funkcję porad 
prawnych w osiąganiu konstruktywnych porozumień, których celem jest 
już na wstępie zapobiegawcze eliminowanie sporów prawnych, co pozwa-
la zaoszczędzić czas i koszty. Jeżeli jednak interes klienta będzie wymagał 
sporu sądowego, wówczas jesteśmy gotowi reprezentować jego interesy 
na drodze sądowej w celu osiągnięcia optymalnego rozstrzygnięcia.

Przyszłość

Jak każda działalność zawodowa, tak i w świadczenie usług prawnych 
podlega ciągłym zmianom. Szybkość tych zmian stale wzrasta poprzez 
pojawienie się nowych globalnych mediów takich, jak internet oraz 
doskonalenie środków komunikacji. Nie zamykamy się przed tymi zmia-
nami lecz staramy się je aktywnie oraz konstruktywnie wykorzystywać. 
Dlatego jednym z głównych punktów naszej działalności jest świadczenie 
usług prawnych w zakresie „nowych mediów” i internetu.

ASP Kancelaria Adwokacka 

MÜNSTER

ASP KANCELARIA ADWOKACKA

Siedziba Kancelarii
ul. Bohlweg 24
48147 Münster, Niemcy
Tel.: +49 251 55 0 65
Fax: +49 251 484 23 90
e-mail:  info@asp-anwaelte.de 

stephan.pahl@asp-anwaelte.de

Strona internetowa: www.asp-anwaelte.de

Stephan Pahl 
adwokat
Członek Stowarzyszenia Prawników  
IURIS LINK

Elisabeth Schwering 
adwokat

Carina Ponelis
adwokat


