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Szanowni Państwo,
pisząc te słowa wstępu do naszego Biuletynu, pragnę podzielić się z Państwem zarówno naszym doświadczeniem zawodowym 
jak i pasją, znaczeniem zaufania i etyki, bez których nie sposób dobrze wykonywać nasze zadania. Budowanie wzajemnych 
relacji wpisane jest w działalność każdego z nas. Praca zabiera nam tak wiele codziennego życia. Chcemy się dobrze czuć 
pracując w zespole, chcemy mieć poczucie bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania. Żeby to było możliwe, trzeba bardzo dbać 
o dobrą, wzajemną komunikację. Jesteśmy wszyscy poddawani pewnym regułom ale też zdolni mieć na nie wpływ i je budować. 
Nic o nas, bez nas.

Pracując od 25 lat w zawodzie prawniczym, doradzam głównie przedsiębiorcom. Towarzyszę im przez te lata podążania za 
transformacją polskiej gospodarki, idącymi za tym zmianami w sposobie prowadzenia firmy ale i obyczajowości, która wpływa 
na zarządzanie zespołem ludzkim - tym najważniejszym potencjałem firmy. Pewne wartości są niezmienne i przestrzeganie 
ich jest podstawą od zawsze. Ale też nie sposób lekceważyć faktu, jak łatwym okazuje się naruszenie tych podstaw i jak brze-
mienne może mieć to skutki dla każdego z nas. W znaczeniu zawodowym ale i osobistym stanie w miejscu, to cofanie się. Jeśli 
nie starcza nam własnej inwencji, czy wiedzy można sięgnąć po to, co często jest na wyciągnięcie ręki. Dziś możemy czerpać 
z doświadczeń wielokulturowości i dorobku pokoleń, choćby innych Europejczyków. Mamy szansę współtworzyć transparentność 
reguł i poszanowanie ugruntowanych już wartości. Możemy liczyć na pomoc, w sytuacji ich naruszenia.

Na nasze życie zawodowe i osobiste od zawsze bezpośredni wpływ ma system i jakość regulacji prawnych, w których funk-
cjonujemy. Jakość stanowionego w ostatnim czasie prawa, także będzie nas bezpośrednio dotyczyła. Pośród tych regulacji, 
kluczowe stają się rozliczne sankcje, których świadomość powinna wpływać na sposób zarządzania firmą, by ograniczyć ryzyko 
odpowiedzialności osób zarządzających. Istniejące, sprawdzone mechanizmy i instrumenty zarządcze mogą pozwolić na zmini-
malizowanie tych ryzyk. Warto je rozważyć i zastosować. Podobnie jest z poczuciem bezpieczeństwa finansowego każdego z nas 
osobiście. Dotyczy to chociażby obszaru podatków i innych świadczeń. Wzmożona od lat akcja kredytowa banków, zachęcająca 
do zaciągania zobowiązań finansowych przez osoby fizyczne, także poprzez łatwość korzystania z kart debetowych, składa się 
aktualnie na zatrważające statystyki stanu zadłużenia Polaków. Istnieją prawne możliwości rozwiązania problemu zadłużenia. 
Hołduję zasadzie, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Może ją popsuć tylko bezczynność. Także świadomość istnienia sposobów 
zabezpieczenia swojego osobistego majątku, czy przeprowadzenia sukcesji w firmie, czy uposażenia bliskich na wypadek zdarzeń 
losowych, winna prowadzić do uporządkowania tych obszarów naszego życia. Tworzenie zaś działalności od podstaw wymaga 
pochylenia się nad rozwiązaniami, które w tym konkretnym przypadku najlepiej zastosować.

W skład naszego Stowarzyszenia wchodzi już…… członków Kancelarii adwokackich i radcowskich, funkcjonujących na 
obszarze całego kraju, o ugruntowanych specjalizacjach.

Pozostając do Państwa dyspozycji, pragnę złożyć w imieniu nas wszystkich najserdeczniejsze życzenia poczucia bez-
pieczeństwa i osobistego szczęścia, otwarcia na realizację marzeń i wszystko, czego można dokonać, najlepiej w dobrym 
towarzystwie zarówno w Dni Świąt Bożego Narodzenia, jak i w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku 2020 – ego.

Mariola Więckowska
Radca prawny 
Prezes Stowarzyszenia Prawników Iuris Link
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W dzisiejszych czasach możemy zaobserwować stale rosnącą 
liczbę związków i małżeństw zawieranych z osobami innej naro-
dowości oraz pochodzenie dzieci od rodziców z różnych krajów. 
Przemieszczanie się rodzin pomiędzy państwami celem utrzymania 
kontaktów z ojczyzną oraz chęć powrotu do kraju pochodzenia, 
często prowadzi do konfliktów między małżonkami lub między 
rodzicami. W sytuacji rozpadu rodziny, pojawia się realny problem 
wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej. Brak porozumienia 
może być przyczyną transgranicznych uprowadzeń dzieci przez ro-
dziców. Warto jednak zaznaczyć, że rodzic uprowadzonego dziecka 
nie pozostaje bezsilny - może skorzystać z pomocy prawnej, zagwa-
rantowanej przez specjalną konwencję.

Głównym instrumentem prawnym, całościowo regulującym 
kwestię porwań rodzicielskich w przypadku uprowadzenia lub za-
trzymania dziecka w innym państwie, jest Konwencja haska spo-
rządzona w Hadze w dniu 25.10.1980 roku (Dz. U. Nr 108/1995, poz. 
528), która reguluje cywilne aspekty uprowadzenia dziecka poza 
granice kraju jego stałego pobytu, bez zgody drugiego z rodziców.

Generalną zasadą i celem wynikającym z Konwencji haskiej jest 
jak najszybsze umożliwienie uprowadzonemu dziecku powrotu do 
kraju jego stałego pobytu, a więc kraju z którego terytorium zostało 
uprowadzone. W praktyce przepisy Konwencji haskiej najczęściej 
mają zastosowanie w sprawach tzw. uprowadzeń rodzicielskich, 
tj. wywiezienia dziecka poza granice kraju przez jednego rodzica 
dysponującego uprawnieniami rodzicielskimi bez wiedzy i zgody 
drugiego uprawnionego rodzica. Pozbawiony w sposób bezprawny 
pieczy nad dzieckiem rodzic ma, na podstawie Konwencji, upraw-
nienie do żądania nakazania powrotu dziecka do kraju, z którego 
zostało uprowadzone lub do ustalenia kontaktów z dzieckiem.

W celu skutecznego powrotu dziecka w pierwszej kolejności 
należy wykazać, że uprowadzenie było bezprawne. Aby zapewnić 
jednolite rozumienie tego pojęcia, Konwencja w artykule 3 zawiera 
jego definicję legalną. Uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka będzie 
uznane za bezprawne, jeżeli nastąpiło z naruszeniem czyjegoś prawa 
do opieki nad dzieckiem, które było skutecznie wykonywane lub 
byłoby wykonywane, gdyby do uprowadzenia lub zatrzymania nie 
doszło. Istotne jest, aby to prawo do opieki wynikało w z mocy sa-
mego prawa, z ugody mającej moc prawną w świetle ustawodawstwa 
państwa, które jest stroną Konwencji, z orzeczenia sądowego lub 
administracyjnego. Najskuteczniejsze rezultaty działania Konwencji 
obserwujemy w sytuacji, gdy dziecko ma ustalone miejsce pobytu 
przy jednym z rodziców – najczęściej w wyroku rozwodowym, bądź 
w planie wychowawczym. Trudności napotykamy przy sprawach, 
w których miejsce pobytu nie jest ustalone w ogóle, bądź rodzice 
ustanowili tzw. opiekę naprzemienną. W takich przypadkach należy 
odwołać się do prawa rodzica do kontaktów z dzieckiem wykony-
wanych osobiście oraz do władzy rodzicielskiej. Podczas kontaktów 
bowiem osoba wykonuje osobistą opiekę nad dzieckiem – a zatem 
jej prawo wynika z samego faktu uregulowania kontaktów. Władza 
rodzicielska zaś to przede wszystkim piecza nad dzieckiem i jego 
majątkiem, realizowana nie tylko poprzez działania faktyczne – 
podpisanie podania o przyjęcie do placówki szkolnej, ale także 
poprzez możliwość decydowania i planowania przyszłości dziecka 
– jak na przykład to, gdzie dziecko będzie zamieszkiwało. Innymi 
słowy, nawet jeśli w wyroku rozwodowym lub innym orzeczeniu 
sądu nie znajdzie się zapis, przy którym z rodziców znajdowało się 
będzie miejsce pobytu dziecka po rozstaniu, to możemy skorzystać 
z Konwencji odwołując się do prawa do osobistej styczności z dziec-
kiem – kontaktów lub do władzy rodzicielskiej – rozumianej, jako 
możliwość współdecydowania o istotnych sprawach dziecka, jaką 

niewątpliwie jest miejsce zamieszkania.
Konwencja zawiera jednak wyjątki od reguły umożliwienia jak 

najszybszego powrotu dziecka do miejsca jego stałego pobytu. 
Jednym z takich wyjątków jest art. 13 lit. „b” Konwencji, zgodnie 
z którym odmowa wydania dziecka może nastąpić wówczas, gdy 
powrót dziecka naraziłby je na szkodę fizyczną lub psychiczną, albo 
postawiłby je w jakikolwiek sposób w sytuacji nie do zniesienia. Ten 
właśnie przepis najczęściej staje się podstawą do odmowy przez 
sądy zarządzenia wydania dziecka do kraju jego stałego pobytu. 
Sąd Najwyższy w zakresie wskazanej przesłanki odmowy wydania 
dziecka wyjaśnił, że przepis ten odnosi się do sytuacji, gdy poważne 
ryzyko wystąpienia wymienionych w nim konsekwencji wiąże się 
z możliwością nadużyć lub zaniedbań w stosunku do dziecka ze 
strony wnioskodawcy ubiegającego się o wydanie dziecka, w szcze-
gólności, jeżeli istnieje z jego strony zagrożenie używania wobec 
dziecka przemocy fizycznej, psychicznej, jego seksualnego wyko-
rzystywania lub, gdy zagrożenie to wynika z jego patologicznych 
zachowań na tle alkoholizmu, narkomanii czy chorób psychicznych 
(wyrok SN z dnia 7 grudnia 2000 roku, V CKN 1747/00, Legalis nu-
mer 299528). Przepis ten może znaleźć zastosowanie także w przy-
padku, gdy powrót dziecka wiązałby się z poważnym ryzykiem 
szkody psychicznej tak znacznej, że stawiałoby je to w sytuacji nie 
do zniesienia, na skutek oddzielenia go od rodzica - uczestnika 
postępowania, który dokonał jego uprowadzenia, lecz jedynie 
wówczas, jeżeli zachodzą obiektywne przeszkody uniemożliwiające 
jego powrót wraz z dzieckiem do państwa, z którego zostało ono 
zabrane (vide: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 
1999 r., I CKN 992/99, OSNC 2000, Nr 6, poz. 111)”.

W każdym przypadku dokonywania oceny, czy należy wydać 
dziecko bezprawnie uprowadzone, sąd ma obowiązek orzekać, 
mając przede wszystkim na uwadze dobro dziecka. Preambuła 
Konwencji haskiej nadaje bowiem pojęciu „interesu dziecka”, od-
powiadającemu funkcjonującemu w polskim porządku prawnym 
pojęciu „dobra dziecka”, podstawowe znaczenie we wszystkich spra-
wach dotyczących opieki nad nim. Konwencja o prawach dziecka 
przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 
20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1999 r. Nr 120, poz. 5), której postano-
wienia powinny być uwzględniane przy wykładaniu i stosowaniu 
Konwencji haskiej (vide: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 
stycznia 1998 r., II CKN 855/97, OSNC 1998, Nr 9, poz. 142) uznaje 
za sprawę nadrzędną we wszystkich działaniach dotyczących dzieci, 
podejmowanych przez publiczne lub prywatne instytucje opieki 
społecznej, sądy, władze administracyjne lub ciała ustawodawcze, 
najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka (art. 3 ust. 1) i przyznaje 
mu rangę dyrektywy generalnej. Pojęcie „dobra dziecka” jest przy 
tym rozumiane jako modelowa sytuacja dziecka, w której dziecko 
wychowuje się w rodzinie - najlepiej naturalnej, w atmosferze mi-
łości, w warunkach pozwalających zaspokoić rozsądnie pojmowane 
jego potrzeby i najpełniej rozwijać jego talenty i zdolność samo-
dzielnego, twórczego działania, kształtować charakter w duchu 
określonych ideałów oraz zapewnić mu godną przyszłość.

Podstawę, zgodnie z którą sąd może odmówić zarządzenia powro-
tu dziecka (zawartą w art. 13 lit. b Konwencji), jest również sytuacja, 
gdy dziecko sprzeciwia się powrotowi, a osiągnęło ono wiek i stopień 
dojrzałości, przy którym właściwe jest uwzględnienie jego opinii. 
Jednak, w myśl ugruntowanego orzecznictwa Sądu Najwyższego 
fakt, że rodzic, który uprowadził dziecko dobrze wywiązuje się ze 
swoich obowiązków wobec niego po jego przywiezieniu do kraju 
oraz pomiędzy nim a dzieckiem istnieje prawidłowy związek emo-
cjonalny, nie stanowi samodzielnej przesłanki odmowy zarządzenia 

Bezprawne uprowadzenie dziecka za granicę. 
Konwencja haska dotycząca wydawania dzieci. Jak to działa?
Aurelia Koksztys-Łuć
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powrotu dziecka w ujęciu art. 13 Konwencji. Starania rodzica o do-
bro dziecka w czasie i miejscu wspólnego z nim pobytu nie mogą 
bowiem same w sobie stanowić podstawy do usankcjonowaniu aktu 
bezprawia, jakim było uprowadzenie dziecka.

Konwencja Haska daje zatem rodzicom zabezpieczenie przed 
bezprawnym uprowadzeniem dziecka za granicę. Zawarte w niej 
postanowienia wiążą państwa-strony i zobowiązują tym samym 
ich centralne organy do podejmowania działań w celu zapewnienia 
niezwłocznego powrotu dzieci, a co za tym idzie - ustalenia ich 
miejsca przebywania, zapobieżenia dalszemu zagrożeniu lub dal-
szym szkodom dla zainteresowanych i zapewnienia dobrowolnego 
wydania dziecka lub doprowadzenia do polubownego rozwiązania 
sporu. Należy pamiętać, że utrata naturalnego środowiska, poczucia 
bezpieczeństwa i zerwanie kontaktów z rodzicem potęgują nega-
tywne przeżycia dziecka związane z rozbiciem rodziny. W związku 

z tym, upoważnione do czynności ograny mają zawsze na względzie 
interes małoletniego oraz kierują się jego dobrem. Rodzic uprowa-
dzający dziecko bez uzyskania zgody drugiego rodzica nie pozostaje 
bezkarny, a osoba, której prawo do opieki zostało naruszone, może 
liczyć na kompleksową pomoc prawną.

Aurelia Koksztys-Łuć
adwokat

Adwokacka Spółka Partnerska Łuć i Koksztys-Łuć 
Jelenia Góra

W naszej praktyce zawodowej często spotykamy się z sytuacją, 
w której spadkobiercy zaskoczeni są informacją, że zapisy testa-
mentowe, w których spadkodawca podzielił swój majątek wska-
zując kto ma otrzymać jakąś rzecz, nie znajdą odzwierciedlenia 
w postanowieniu sądu stwierdzającego nabycie spadku. Dotyczy to 
zazwyczaj testamentów zwykłych, czyli sporządzonych przez spad-
kodawcę własnoręcznie. Nieporozumienie wynika prawdopodobnie 
z przenoszenia na grunt naszego prawa wyobrażeń o testamentach 
na podstawie anglosaskich filmów, w których często pojawia się 
scena odczytania testamentu w którym spadkodawca punkt po 
punkcie dysponuje swoim majątkiem, poczynając od pierścionka 
z brylantem, na ogromnych posiadłościach kończąc. W naszym 
systemie prawnym co do zasady przedmiotem dziedziczenia jest tak 
zwana „masa spadkowa” w skład której wchodzą wszystkie składniki 
majątkowe (w tym również długi), która jest dziedziczona zgodnie 
z udziałami wynikającymi z uprawnień do dziedziczenia. Gdy nie 
ma testamentu, udziały te wynikają z zapisów kodeksu cywilnego. 
Gdy jest testament a w jego treści wskazuje się konkretne przedmioty 
spadkowe przypadające spadkobiercom, zaczyna się żmudna pra-
ca, polegająca na wycenie wartości tych przedmiotów a następnie 
ustaleniu, jaki procent masy spadkowej stanowią. Dopiero wów-
czas ustala się wysokość udziałów które przypadły konkretnym 
spadkobiercom. Nie oznacza to jednak, że dana osoba ten składnik 
otrzyma. Spadkobiercy w ten sposób ustaleni muszą przeprowadzić 
dział spadku i nie można przesądzić, czy ostatecznie otrzymają tą 
konkretną rzecz.

Ewentualne rozdysponowanie konkretnymi składnikami majątku 
następować może w drodze tak zwanego zapisu, czyli zobowiązania 
spadkobiercy ustawowego lub testamentowego do spełnienia świad-
czenia majątkowego na rzecz określonej osoby. Krótko mówiąc, 
w testamencie powinien być wskazany konkretny spadkobierca, na 
którego spadkodawca nakłada obowiązek podzielenia się składnika-
mi majątkowymi, które są w spadku. Zapis może być dokonany z za-
strzeżeniem warunku lub terminu. Czyli na przykład spadkodawca 
zobowiązuje spadkobiercę do przeniesienia własności samochodu 
pod warunkiem, że zapisobierca zda maturę. Albo wskazuje, że 
wykonanie zapisu nie może nastąpić wcześniej, niż dwa lata od jego 
śmierci. Takie unormowanie nie jest niestety doskonałe, gdyż opiera 
się na konstrukcji roszczenia zapisobiercy do spadkobiercy, czyli 
prawa żądania, by spadkobierca swój obowiązek wykonał. Każdy, 
kto otarł się o sprawy spadkowe wie, że gdy pojawia się spadek, 
zaczynają się emocje. Może się zdarzyć, że spadkobierca wcale nie 
kwapi się do wykonania swojego obowiązku. Czas biegnie, a rosz-

czenia o wykonanie tego obowiązku przedawniają się z upływem 
pięciu lat od dnia wymagalności.

Wychodząc naprzeciw potrzebie lepszego unormowania tych 
kwestii, w 2011 roku wprowadzono do systemu prawnego instytucję 
zapisu windykacyjnego. Niestety nie jest on zbyt popularny, a może 
być bardzo przydatny. Zgodnie z unormowaniem kodeksowym, 
w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego, spad-
kodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot 
zapisu z chwilą otwarcia spadku. Przedmiotem zapisu windykacyj-
nego może być rzecz oznaczona co do tożsamości, zbywalne prawo 
majątkowe, przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne, ustanowienie 
na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności a od stycznia 
2020 r. również ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej. 
Rozwiązanie to ma wiele zalet, ale i wady. Niewątpliwą zaletą zapisu 
windykacyjnego jest w zasadzie prawie natychmiastowe wejście 
zapisobiercy w prawa do zapisanego składnika majątkowego. Nie 
musi on oczekiwać na działania spadkobiercy testamentowego lub 
ustawowego, ale oczywiście musi uzyskać odpowiednie postano-
wienie sądu. Zastrzeżenie formy aktu notarialnego służy właśnie 
temu, by nie było wątpliwości co do niektórych form przeniesienia 
własności, jak chociażby przeniesienie własności nieruchomości. 
Wady takiego zapisu też mogą być istotne dla zainteresowanych 
osób. Po pierwsze uczynienie zapisu windykacyjnego obwarowane 
jest szczególną formą testamentu, czyli formą aktu notarialnego. Po 
drugie, zapis windykacyjny nie może być uczyniony z zastrzeżeniem 
warunku lub terminu, gdyż przeczyłoby to jego istocie. Jeżeli nawet 
warunek zastrzegający w testamencie się znajdzie, uznawany jest za 
nieistniejący. Ale gdyby okazało się, że bez takiego zastrzeżenia zapis 
nie byłby przez spadkodawcę uczyniony, cały zapis jest nieważny. Na 
szczęście, nieważność dotyczy zapisu windykacyjnego, ale można go 
potraktować jako zapis zwykły, chyba, że z treści testamentu wynika 
coś innego. Po trzecie zapis windykacyjny dotyczy konkretnych 
praw majątkowych wskazanych wyżej. Oznacza to, że nie można ta 
drogą zapisać rzeczy nieoznaczonych co do tożsamości czyli takich, 
których nie da się konkretnie wyodrębnić z masy spadkowej.

Zastosowanie tych rozwiązań w praktyce jest bardzo przydatne. 
Spadkodawca konstruując swój testament, może skorzystać z kilku 
różnych rozwiązań w taki sposób, by jego wola była oddana precy-
zyjnie. Można w ten sposób zabezpieczyć przyszłych spadkobier-
ców przed niepotrzebnymi sporami nad grobem swojego przodka. 
Spadkodawca może ustanowić jednego lub kilku spadkobierców 
testamentowych, nakładając na nich określone obowiązki w ramach 
zapisów zwykłych. Na przykład zobowiązać swoje dorosłe dzieci do 

Jak zapisać w testamencie konkretną rzecz?
Bartosz Łuć
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tego, by na wypadek jego śmierci przekazały określone pamiątki 
konkretnie wskazanym osobom. Może postanowić, że niesforny 
wnuk otrzyma zgromadzone na rachunku bankowym pieniądze 
dopiero gdy ukończy wyższe studia magisterskie. Może jednocześnie 
w drodze zapisu windykacyjnego sporządzonego przed notariuszem 
przekazać konkretnym osobom bezwarunkowo swoje mieszkanie, 
samochód czy nawet prowadzony sklep lub firmę budowlaną.

W dzisiejszych stosunkach własnościowych prawidłowe skon-
struowanie testamentu jest ostatnią przysługą, jaką troskliwi spad-
kobiercy mogą uczynić swoim bliskim. W swojej pracy zawodowej 
zetknąłem się z dramatami wywołanymi błędami przy sporządzaniu 
testamentu. Najdramatyczniejszy był przypadek, w którym nie-
formalnie usynowiony mężczyzna stracił mieszkanie, w którym 
od dzieciństwa mieszkał ze swoją matką, żyjącą w konkubinacie 
z właścicielem mieszkania. Jego nieformalny „ojczym” podpisał 
się pod testamentem sporządzonym w formie maszynopisu, czyli 
nieważnym. Jako, że nie pozostawił po sobie spadkobierców usta-
wowych, spadek przypadł gminie w której zamieszkiwali. W innej 
sytuacji nieskuteczny okazał się zapis zwykły w którym przenoszono 
własność nieruchomości na konkretną osobę. Niestety, pozostali 

spadkobiercy nie uszanowali woli spadkodawcy i konieczny był dział 
spadku z obowiązkiem spłaty zakończony sprzedażą nieruchomości, 
gdyż spadkobiercy nie było po prostu stać na spłacenie dalekich 
krewnych. Do naszej kancelarii trafiają również osoby, które roz-
poczęły sprawy spadkowe bez konsultacji z profesjonalnymi praw-
nikami. Niekiedy okazuje się, że były przesłanki do unieważnienia 
testamentu, ale etap sprawy na to już nie pozwala. Sprawy spadkowe 
są skomplikowane i warto zasięgnąć porady lub zlecić przygotowanie 
dokumentów adwokatowi lub radcy prawnemu.

Bartosz Łuć
adwokat

Adwokacka Spółka Partnerska Łuć i Koksztys-Łuć, 
Jelenia Góra

W testamentach bardzo często spotyka się zapis o wydziedzicze-
niu określonych spadkobierców z powodu uporczywego niedopeł-
niania względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Okre-
śleniem tym wprost posługuje się art. 1008 kodeksu cywilnego, 
który stanowi przesłanki wydziedziczenia, nie podając przy tym 
jednak żadnych konkretnych przykładów zachowań, mieszczących 
się w jego zakresie. Niewątpliwie, przesłanka ta stanowi klauzulę 
celowo niedookreśloną, dającą sądowi prawo oceny, czy konkretne 
zachowania stron, jak również ich sytuacja rodzinna i wzajemne 
postawy, kwalifikują się do zastosowania instytucji wydziedziczenia.

Czym zatem jest uporczywe niedopełnianie względem spadko-
dawcy obowiązków rodzinnych i jakie konkretnie zachowania kryją 
się w tym określeniu? Przed udzieleniem odpowiedzi na to pytanie 
warto jednak wspomnieć o tym, czym jest instytucja wydziedzi-
czenia i czemu ona służy. Wydziedziczenie to, krótko mówiąc, po-
zbawienie uprawnionego prawa do zachowku. Wydziedziczenie 
dotyczy określonego katalogu spadkobierców- zstępnych, czyli 
dzieci, wnuków, prawnuków, oraz małżonka i rodziców spadko-
dawcy. Dokonanie wydziedziczenia wyklucza również możliwość 
dziedziczenia przez danego spadkobiercę na podstawie ustawy. Wy-
dziedziczenie powinno zostać dokonane w testamencie i wskazywać 
jego przyczynę. Kodeks cywilny w art. 1008 formułuje wprost trzy 
przyczyny wydziedziczenia, a katalog w nim zawarty, ma charakter 
zamknięty, co oznacza, że tylko w oparciu o te przesłanki można 
dokonać wydziedziczenia. Do przesłanek tych należą: uporczywe, 
wbrew woli spadkodawcy, postępowanie przeciwko zasadom współ-
życia społecznego, dopuszczenie się względem spadkodawcy albo 
jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko 
życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci lub uporczywe 
niedopełnianie względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. 
I właśnie o ostatniej przyczynie wydziedziczenia, najczęściej wystę-
pującej w testamentach, traktuje niniejszy artykuł.

Uporczywe niedopełnianie względem spadkodawcy obowiąz-
ków rodzinnych w orzecznictwie sądów, jak również literaturze 
rozumiane jest bardzo szeroko. Pod pojęciem tym mieści się szereg 
zachowań, których ocena moralna musi być uznana za naganną. 

Podkreślić przy tym należy, że zachowania te muszą dotyczyć obo-
wiązków rodzinnych, mają być skierowane wobec osoby spadkodaw-
cy i mają mieć charakter uporczywy, a zatem muszą być nasilone, 
a zachowania jednorazowe lub krótkotrwałe nie będą mieściły się 
w tym pojęciu. Krótko mówiąc, przyjmuje się, że są to te wszystkie 
zachowania, które powodują przerwanie wszelkich więzi łączących 
spadkodawcę ze spadkobiercą, a zatem ustanie więzi uczuciowej, 
normalnej w stosunkach rodzinnych oraz kontaktów rodzinnych. 
Poza drastycznymi przypadkami takich zachowań, jak na przykład 
wszczynanie ciągłych awantur, kierowanie pod adresem spadko-
dawcy nieuzasadnionych i krzywdzących zarzutów, wyrzucenie 
go z domu, uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego czy od 
pomocy, troski, opieki potrzebnej ze względu na wiek, stan zdrowia 
czy inną trudną sytuację życiową (tak np. wyr. SN z 7.11.2002 r., II 
CKN 1397/00, Legalis), należy również zaliczyć nieutrzymywanie 
kontaktów przez spadkobiercę ze spadkodawcą, zawinione przez 
spadkobiercę. Prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów wynika 
z art. 113 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, stanowiącego, że 
rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania 
ze sobą kontaktów. Brak wypełniania kontaktów jako przyczyna 
wydziedziczenia może jednak wystąpić tylko wtedy, kiedy zobo-
wiązany ma obiektywną możliwość utrzymywania lub nawiązania 
kontaktów, ale z niej nie korzystał z typową, wystarczającą intensyw-
nością. „Taka typowa, minimalna aktywność polega na gruncie pol-
skich zwyczajów na wysyłaniu kartek pocztowych, e-maili, SMS-ów 
itp. przynajmniej dwa razy w roku w czasie świąt oraz dodatkowo 
z okazji imienin, jubileuszy lub innych podobnych, szczególnych 
zdarzeń. Wystarczy, aby treść takich jednostronnych kontaktów 
była konwencjonalna i jednoznacznie wskazywała na wolę nawią-
zania lub utrzymywania stosunków rodzinnych.” (Kodeks cywilny. 
Komentarz, red. T. Gutowski, 2019, w systemie Legalis). Zwrócić 
należy przy tym uwagę, że zarówno brak utrzymywania kontaktów, 
jak również inne niewypełnianie obowiązków rodzinnych, musi być 
zawinione przez spadkobiercę, a zatem nie może być spowodowane 
wyłącznie przez spadkodawcę lub osoby trzecie, nie może również 
wynikać z obiektywnych przyczyn, a także z powodu działania 

Uporczywe niedopełnianie obowiązków rodzinnych 
jako przyczyna wydziedziczenia
Dominika Pawiłojć



5

OPRACOWANIE PRAWNICZE

Minął rok od wejścia w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku 
o zarządzie sukcesyjnym osoby fizycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1629). 
Ustawa reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębior-
stwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wyko-
nywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz kontynu-
owania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem 
tego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo w spadku obejmuje skład-
niki niematerialne i materialne, przeznaczone do wykonywania 
działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, stanowiące mienie 
przedsiębiorcy w chwili jego śmierci, a jeżeli w chwili śmierci przed-
siębiorcy przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 kodeksu cywil-
nego stanowiło w całości mienie przedsiębiorcy i jego małżonka, 
przedsiębiorstwo w spadku obejmuje całe to przedsiębiorstwo. Do 
takiego przedsiębiorstwa zalicza się również składniki niemate-
rialne i materialne, przeznaczone do wykonywania działalności 
gospodarczej, nabyte w trakcie wykonywania zarządu sukcesyjnego.

Generalnie istnieją dwie ścieżki prowadzące do ustanowienia 
zarządu przedsiębiorstwem w spadku. Za życia przedsiębiorcy może 
on powołać zarządcę sukcesyjnego na wypadek śmierci i wpisać go 
do CEiDG. Może on konkretnie wskazać taka osobę albo zastrzec, 
że z chwilą jego śmierci zarządcą stanie się wskazany przez niego 
prokurent. Jeżeli nie ustanowiono zarządcy w ten sposób, a nie 
przeprowadzono postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, 
małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsię-
biorstwie w spadku,

lub spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, który przyjął spa-
dek, albo spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy (który przyjął 
spadek), albo zapisobierca windykacyjny (który przyjął zapis win-
dykacyjny, jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje 
mu udział w przedsiębiorstwie w spadku), mogą powołać zarządcę 
sukcesyjnego. Już po ustaleniu kręgu spadkobierców na drodze 
sądowej lub na skutek poświadczenia dziedziczenia u notariusza, 
zarządcę sukcesyjnego ustanawiają wyłącznie właściciele przedsię-
biorstwa w spadku.

Ustawa reguluje zakres czynności zachowawczych, jakich można 
dokonywać w zakresie przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy 
do czasu ustanowienia zarządu sukcesyjnego. Czynności te mogą być 
podejmowane przez wskazane wyżej osoby uprawnione do powoła-

nia zarządcy sukcesyjnego do czasu ustalenia kręgu spadkobierców. 
Mogą to być wyłącznie czynności konieczne do zachowania majątku 
lub możliwości prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku, polegające 
w szczególności na zaspokajaniu wymagalnych roszczeń lub przyj-
mowaniu należności, które wynikają ze zobowiązań przedsiębiorcy 
związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej, powstałych 
przed jego śmiercią, zbywaniu rzeczowych aktywów obrotowych, 
a ponadto także dokonywać czynności zwykłego zarządu w za-
kresie przedmiotu działalności gospodarczej wykonywanej przez 
przedsiębiorcę przed

jego śmiercią, jeżeli ciągłość tej działalności jest konieczna do 
zachowania możliwości jej kontynuacji lub uniknięcia poważnej 
szkody.

Zarządca sukcesyjny jest zobowiązany do prowadzenia przedsię-
biorstwa w spadku oraz umocowany do czynności sądowych i poza-
sądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku. 
Wykonuje prawa i obowiązki zmarłego przedsiębiorcy wynikające 
z wykonywanej przez niego działalności gospodarczej oraz prawa 
i obowiązki wynikające z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku.

Nie może przenosić zarządu na inną osobę, ale może ustanowić 
pełnomocnika do poszczególnej czynności lub pewnego rodza-
ju czynności. Działa w imieniu własnym, na rachunek właściciela 
przedsiębiorstwa w spadku. Może pozywać i być pozywany w spra-
wach wynikających z wykonywanej przez przedsiębiorcę działalno-
ści gospodarczej lub prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku oraz 
brać udział w postępowaniach administracyjnych, podatkowych 
i sądowoadministracyjnych w tych sprawach.

Zarządca sukcesyjny samodzielnie dokonuje czynności zwykłego 
zarządu w sprawach wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa 
w spadku, a do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu 
musi mieć zgodę wszystkich właścicieli przedsiębiorstwa w spadku, 
zaś w przypadku braku takiej zgody – zezwolenie sądu. Niezwłocznie 
po ustanowieniu zarządu sukcesyjnego zarządca sukcesyjny sporzą-
dza i składa przed notariuszem wykaz inwentarza przedsiębiorstwa 
w spadku, obejmujący składniki przedsiębiorstwa w spadku, z poda-
niem ich wartości według stanu i cen z chwili śmierci przedsiębiorcy, 
a także długi spadkowe związane

z działalnością gospodarczą zmarłego przedsiębiorcy i ich wyso-
kość według stanu z chwili śmierci przedsiębiorcy.

w stanie wyłączającym świadome albo swobodne wyrażenie woli lub 
podjęcie decyzji. Każdorazowo należy więc ocenić, czy zachowanie 
spadkobiercy nie jest usprawiedliwione obiektywnymi względami, 
albo nie wynika z zachowania samego spadkodawcy. Wspomnieć 
przy tym należy, że oceny zasadności wydziedziczenia z powodu 
uporczywego niewypełniania obowiązków rodzinnych względem 
spadkodawcy, jak również z innych przyczyn, dokonuje Sąd w po-
stępowaniu o zachowek.

Jak wynika z powyższych rozważań, samo umieszczenie w testa-
mencie zapisu o wydziedziczeniu z powodu niedopełniania wzglę-
dem spadkobiercy obowiązków rodzinnych nie przesądza jeszcze 
o pozbawieniu uprawnionego prawa do zachowku. Każdorazowo 
należy bowiem ocenić, czy zachowanie spadkodawcy mieści się 
w ramach pojęcia „uporczywego niewypełniania obowiązków ro-
dzinnych”, a nadto, czy nie zostało spowodowane obiektywnymi 
przyczynami, czy chociażby zachowaniem samego spadkodaw-
cy. Ocena takiego zachowania jest bardzo trudna, albowiem musi 

uwzględnić całokształt stosunków rodzinnych stron, wzajemne 
postawy spadkobiercy i spadkodawcy, a nawet zwyczaje panujące 
w danej rodzinie. Wiąże się to z przeprowadzeniem szerokiego po-
stępowania dowodowego, w dużej mierze opartego na zeznaniach 
świadków, które to dowody często są subiektywne i wymagają wni-
kliwej i ostrożnej oceny.

Dominika Pawiłojć
adwokat

Adwokacja Spółka Partnerska Łuć i Koksztys- Łuć,
Jelenia Góra

Zarząd sukcesyjny, czyli zarządzenie przedsiębiorstwem 
po śmierci właściciela
Magda Jasiewicz
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Ograniczeniom podlega zarząd sukcesyjny majątkiem osoby, 
która nie ma zdolności do czynności prawnych, albo której zdolność 
do czynności prawnych jest ograniczona. Sąd opiekuńczy ogranicza 
taki zarząd, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego 
sprawowania zarządu majątkiem tej osoby. Sąd opiekuńczy określa 
również, jakie czynności w zakresie zarządu majątkiem osoby, która 
nie ma zdolności do czynności prawnych, albo której zdolność do 
czynności prawnych jest ograniczona, nie mogą być przez zarządcę 
sukcesyjnego dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddaje za-
rządcę sukcesyjnego innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun.

W przypadku spółki cywilnej, jeżeli w umowie zastrzeżono, że 
spadkobiercy wspólnika wejdą do spółki cywilnej na jego miej-
sce i został ustanowiony zarząd sukcesyjny, prawa spadkobierców 
wspólnika w spółce wykonuje zarządca sukcesyjny. W takim przy-
padku zarządca sukcesyjny prowadzi sprawy spółki oraz reprezen-
tuje ją na zasadach obowiązujących zmarłego wspólnika od dnia 
ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

Właściciele przedsiębiorstwa w spadku mają prawo do udziału 
w zyskach i uczestniczą w stratach wynikających z prowadzenia 
przedsiębiorstwa w spadku, w takim stosunku, w jakim przysługuje 
im udział w przedsiębiorstwie w spadku. Mogą żądać podziału 
i wypłaty zysku pomniejszonego o należności publicznoprawne 
i niepokryte straty z upływem roku od dnia ustanowienia zarządu 
sukcesyjnego i z końcem każdego kolejnego roku za rok poprzed-
ni. Ponoszą również solidarną odpowiedzialność za zobowiązania 
związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku. Zarządca 
sukcesyjny nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zacią-
gnięte na rachunek właściciela przedsiębiorstwa w spadku, chyba 
że odrębne przepisy stanowią inaczej. Ponosi jednak odpowiedzial-
ność za szkodę wyrządzoną na skutek nienależytego wykonywania 
obowiązków.

Zarząd sukcesyjny wygasa co do zasady z chwilą, gdy zostanie 
ustalona osoba która przejmuje przedsiębiorstwo w spadku. Może 
to być między innymi stwierdzenie nabycia spadku przez jedną 

osobę, dział spadku w wyniku którego objęte zostaje przedsiębior-
stwo, czy wykonanie zapisu windykacyjnego, którego przedmiotem 
jest przedsiębiorstwo w spadku. Ustawa przewiduje również inne 
sytuacje, m.in. ogłoszenie upadłości lub brak przyjęcia spadku.

Niezwłocznie po wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego osoba, która 
pełniła funkcję zarządcy sukcesyjnego w chwili wygaśnięcia zarządu 
sukcesyjnego, wydaje przedsiębiorstwo w spadku jego właścicielom. 
Właściciel przedsiębiorstwa w spadku, któremu przysługuje udział 
w przedsiębiorstwie w spadku w chwili wygaśnięcia zarządu suk-
cesyjnego, w terminie miesiąca od dnia, w którym dowiedział się 
o wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego, może zażądać od osoby, która 
pełniła funkcję zarządcy sukcesyjnego w chwili wygaśnięcia zarządu 
sukcesyjnego pisemnego sprawozdania z prowadzenia przedsię-
biorstwa w spadku wraz ze wskazaniem stanu przedsiębiorstwa 
w spadku na chwilę wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego.

Wskazane wyżej regulacje instytucji zarządu sukcesyjnego mają 
zapobiegać gwałtownemu przerwaniu działalności przedsiębiorstw 
na skutek śmierci właściciela. Wynika z nich, że odpowiedzialność 
za działania zarządcy nie spoczywa wyłącznie na nim, lecz rów-
nież na właścicielach, którymi są spadkobiercy zmarłego. Ustawa 
nie zwalania ich z obowiązku czuwania nad działaniami zarządcy. 
W związku z tym ustanawiając zarządcę sukcesyjnego należy zadbać 
o to, by była to osoba zaufana i kompetentna, gdyż jej działania nie 
pozostają obojętne względem praw i obowiązków spadkobierców.

Magda Jasiewicz
adwokat

Kancelaria Adwokacka Adwokat Magda Jasiewicz, 
Gliwice

W tym artykule chcę zwrócić uwagę na to, że o relacjach pomiędzy 
spadkobiercami ustawowymi i testamentowymi pomiędzy sobą 
a także pomiędzy tymi osobami a osobami nie należącymi do kręgu 
spadkobierców po danym spadkodawcy, decydować mogą nie tylko 
czynności wywołujące skutek po śmierci ( czynności mortis causa) 
ale także czynności wywołujące skutek w chwili ich dokonania (inter 
vivos), z dziedziczeniem nie mające, z założenia, nic wspólnego. 
Dzieje się tak dlatego, że obowiązujące prawo zawiera normy o cha-
rakterze gwarancyjnym, zabezpieczające pewnym kręgom spadko-
bierców ustawowych udział w spadku choćby spadkobierca pominął 
ich w rozrządzeniach testamentowych lub przed śmiercią rozdał 
cały majątek a także łagodzące dysproporcje pomiędzy wartościami 
udziałów w majątku rodzinnym, który przypada spadkobiercom.

Sprawy dotyczące spadków w Polsce regulują przepisy zawarte 
w księdze czwartej Kodeksu cywilnego „Spadki”. Określają one 
skutki prawne śmierci spadkodawcy w bardzo szerokim zakresie – 
wskazują spadkobierców i określają ich wzajemne relacje, regulują 
relacje pomiędzy spadkobiercami a osobami trzecimi, z którymi 
spadkodawcę łączyły stosunki prawne.

Przepisy Kodeksu cywilnego (k.c.) mają zastosowanie do spadków 
po osobach mających w chwili śmierci na terenie Polski miejsce 
zwykłego pobytu. Obywatele polscy, mający zwykłe miejsce pobytu 
na terenie Państw Unii Europejskiej ( obecnie częste przypadki) 
mogą wskazać jako właściwe do spraw spadków pozostałych po nich, 

prawo polskie. Wskazanie takie musi być wyraźne i musi nastąpić 
w testamencie. Kwestie właściwości prawa w sprawach spadkowych 
reguluje akt prawny Unii Europejskiej -„Rozporządzenie Parlamen-
tu Europejskiego i Rady ( UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. 
w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania 
orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych 
dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europej-
skiego poświadczenia spadkowego”

Krąg spadkobierców ustawowych może być różny.
W pierwszej grupie dziedziczą dzieci ( zstępni) i małżonek spad-

kodawcy ( w przypadku braku małżonka) tylko dzieci ( zstępni).
W kolejnej grupie, w przypadku braku zstępnych, dziedziczą mał-

żonek i rodzice, w przypadku braku małżonka - rodzice. W przypad-
ku braku rodziców lub jednego z rodziców małżonek spadkodawcy 
i jego rodzeństwo ( zstępni rodzeństwa). Małżonek dziedziczy spa-
dek w całości w przypadku braku zstępnych, rodziców, rodzeństwa 
i zstępnych rodzeństwa.

W przypadku braku osób wymienionych powyżej spadek przypa-
da dziadkom spadkodawcy. W przypadku braku dziadków dziedzi-
czą ich zstępni. W przypadku braku małżonka i krewnych dziedzi-
czą te dzieci małżonka ( nie będące dziećmi spadkodawcy), których 
żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku.

W przypadku braku kogokolwiek z osób wymienionych wyżej 
spadek przypada, jako ostatniemu spadkobiercy ustawowemu albo 

Ochrona spadkobierców w prawie spadkowym
Stanisław Cabała
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gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy albo, jeśli 
miejsca zamieszkania spadkodawcy nie da się ustalić lub ostatnie 
miejsce zamieszkania znajduje za granicą - Skarbowi Państwa.

I. Ochrona przed spłatą długów spadkowych
Na spadek składa się całość praw majątkowych osoby zmarłej, 

istniejących w chwili jej śmierci ( chwila otwarcia spadku). Ozna-
cza to, że w skład spadku wchodzą także długi spadkodawcy, które 
także się dziedziczy.

Spadkobiercy ustawowi i testamentowi powołani do dziedzicze-
nia mają prawo spadek przyjąć lub odrzucić. Na złożenie takiego 
oświadczenia mają oni okres 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się 
o tytule powołania. Oświadczenie takie może zostać złożone ustnie 
przed sądem - w toku sprawy o stwierdzenie nabycia spadku lub 
przed notariuszem w trakcie sporządzania przez niego poświad-
czenia dziedziczenia lub pisemnie. Oświadczenie złożone na piśmie 
wymaga poświadczenia podpisu przez notariusza.

Przyjęcie spadku może nastąpić wprost lub z dobrodziejstwem 
inwentarza. Aktualnie, do spadków otwartych poczynając od dnia 
18 października 2015 r., w przypadku nie złożenia oświadczenia 
w sprawie przyjęcia spadku nabycie spadku następuje z dobrodziej-
stwem inwentarza.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że od-
powiedzialność spadkobierców za długi spadkowe ograniczona jest 
do wartości czynnej spadku – do wartości składników majątkowych 
pozostałych w spadku. Należy pamiętać, że by z tego ograniczenia 
odpowiedzialności skorzystać konieczne jest sporządzenie spisu 
inwentarza – wykazu wszystkich aktywów i pasywów spadku.

Do spadków otwartych do dnia 17 października 2015 r. ma zasto-
sowanie zasada, że nie złożenie oświadczenia dotyczącego przyjęcia 
spadku oznacza, że spadkobiercy przyjmują spadek wprost. Wyjątek 
od tej zasady ma miejsce, gdy przynajmniej jeden ze spadkobierców 
był osobą nie mającą pełnej zdolności do czynności prawnych, ist-
niały co do niego podstawy do całkowitego ubezwłasnowolnienia 
lub osobą prawną ( tylko na podstawie testamentu). Co do tych 
osób zachodzi dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza. Je-
śli chociaż jeden spadkobierca nabył spadek z dobrodziejstwem 
inwentarza to zasada ta rozciąga się na wszystkich pozostałych 
spadkobierców choćby nie złożyli żadnego oświadczenia w sprawie 
przyjęcia spadku.

Obserwuje się taką praktykę, że gdy w spadku pozostają długi, 
spadkobiercy składają oświadczenia o odrzuceniu spadku. W mojej 
ocenie nie jest to właściwe postępowanie. Jeśli w skład spadku wcho-
dzą jakieś aktywa to odrzucenie spadku powoduje, że spadkobiercy 
którzy spadek odrzucili tych aktywów nie nabędą.

Poza tym odrzucenie spadku przez spadkobierców z pierwszej 
grupy powoduje, że krąg spadkobierców rozszerza się, a co za tym 
idzie coraz więcej krewnych zostaje zaangażowanych w sprawę 
stwierdzenia nabycia spadku. Bardzo często dowiadują się, że mie-
li jakichś krewnych, którzy zmarli, dopiero z zawiadomień sądów, 
że stali się uczestnikami postępowania w związku z tym, bliżsi 
krewni odrzucili spadek. W mojej ocenie sensowne jest załatwienie 
spraw dotyczących długów spadkowych w ramach pierwszej grupy 
dziedziczenia. Przy przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwen-
tarza odpowiedzialność ta ogranicza się do wartości istniejących 
w spadku aktywów.

II. Ochrona przed niesprawiedliwym testamentem lub rozdyspo-
nowaniem majątkiem za życia.

W celu przedstawienia norm ochrony spadkobierców osoby zmar-
łej przyjmuję najczęściej występującą przy dziedziczeniu sytuację, 
tj. gdy spadkobiercami ustawowymi są małżonek i dzieci osoby 
zmarłej, a więc osoby z pierwszej grupy dziedziczenia.

Zdarza się, że spadkodawca w sporządzonym przez siebie testa-
mencie pominie niektórych lub wszystkich spadkobierców ustawo-
wych z grupy pierwszej i powoła do dziedziczenia po sobie innych 
członków rodziny lub osoby obce, fizyczne lub prawne lub też wy-

łączy od dziedziczenia niektórych lub wszystkich spadkobierców 
z grupy pierwszej i nie powoła spadkobierców w testamencie ( testa-
ment negatywny).Testament taki- w pierwszym wypadku wywołuje 
taki skutek, że dziedziczą osoby powołane w testamencie, w drugim, 
że do dziedziczenia dochodzi na podstawie ustawy.

Każde z powyższych rozrządzeń testamentowych pozbawiało 
osoby, którym nie przeznaczono żadnej części spadku udziału w ma-
jątku spadkodawcy. Ochronę przed takimi skutkami stanowi insty-
tucja zachowku, uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego - art. 
991–1011. Prawo do zachowku przysługuje zstępnym, małżonkowi 
(I grupa dziedziczenia) oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby 
powołani do dziedziczenia spadku z ustawy. Osoby te mają prawo do 
2/3 – jeżeli są trwale niezdolni do pracy lub małoletni i do połowy – 
w pozostałych wypadkach, wartości udziału spadkowego, który by 
im przypadał w przypadku dziedziczenia ustawowego. Zachowek 
jest roszczeniem pieniężnym o zapłatę sumy potrzebnej do pokry-
cia zachowku. Na poczet zachowku uprawniony do zachowku ma 
obowiązek zaliczyć udział jaki mu przypadł w spadku, uczynione 
na jego rzecz zapisy oraz darowizny uczynione przez spadkodawcę. 
Stąd też osobie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę całego 
zachowku ( gdy nic nie otrzymał) lub o uzupełnienie zachowku.

Poniżej przykład:
Zmarły małżonek pozostawił żonę Ż) i troje dzieci ( A,B,C). 

Udział każdej z tych osób w spadku, w przypadku dziedziczenia 
z ustawy wyniósłby ¼ część spadku. Spadkodawca sporządził te-
stament, w którym do dziedziczenia powołał wyłącznie dziecko A. 
Dziecko C jest małoletnie. W spadku pozostał majątek o wartości 
1.000.000 zł. Nie miały miejsca świadczenia, które są zaliczane na 
poczet zachowku.

W tej sytuacji wartość udziału w spadku każdego ze spadko-
bierców wynosi 250000 zł. Żona i dzieci B i C mają roszczenia do 
A o zapłatę zachowku, przy czym Ż i B – o zapłatę po 125.000 zł 
( ½ wartości udziału w spadku) a C – o zapłatę 166.666,67 zł (2/3 
wartości udziału w spadku),

Powyższy przykład jest najprostszy. Sprawy związane z ustale-
niem wysokości zachowku, obliczaniem udziałów spadkowych osób 
uprawnionych do dziedziczenia ze względu na wyłączenia niektó-
rych osób oraz w związku z doliczaniem niektórych darowizn do 
wartości majątku spadkowego a także ewentualnym wydziedzicze-
niem niektórych spadkobierców mogą być bardzo skomplikowane.

I kolejna sytuacja, zbliżony, ale jednak inny stan faktyczny:
Zmarły małżonek pozostawił żonę (Ż) i troje dzieci ( A,B,C), 

wszystkie pełnoletnie. Udział każdej z tych osób w spadku, w przy-
padku dziedziczenia z ustawy wyniósłby ¼ część spadku. Spad-
kodawca nie sporządził testamentu, a zatem osoby te dziedziczą 
z ustawy po ¼ części spadku. Problem jednak w tym, że spadko-
dawca jeszcze za życia pozbył się całego swojego majątku o wartoći 
1.000.000 zł darując go po połowie: swojemu bratu (D) i swojemu 
dziecku (B). Darowizny miały miejsce 11 lat przed śmiercią spadko-
dawcy i dokonane zostały jednocześnie – w jedna umowa notarialna, 
wykonana jednocześnie.

Pozbycie się przez spadkodawcę majątku w formie darowizny nie 
pozbawia spadkobierców uprawnionych do zachowku możliwości 
jego dochodzenia gdyż osoby obdarowane zobowiązane są, co do 
zasady, do zapłaty zachowku chyba, że nie są już wzbogacone. Je-
śli więc, mówiąc potocznie przepuściły majątek nie muszą płacić 
zachowku.

W celu ustalenia wielkości zachowku dolicza się do spadku da-
rowizny uczynione przez spadkodawcę. Istnieje jednak terminowe 
ograniczenie możliwości zaliczania darowizn – darowizny uczynio-
ne na rzecz osób nie będących spadkobiercami albo uprawnionymi 
do zachowku podlegają zaliczeniu o ile były dokonane dawniej niż 
10 lat wstecz od otwarcia spadku; darowizny dokonane na rzecz 
osób będących spadkobiercami lub uprawnionymi do zachowku 
podlegają zaliczeniu zawsze.

Wg powyższego stanu faktycznego wartość majątku, od której 
wyliczony zostanie zachowek, wynosić będzie 500.000 zł, gdyż doli-
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czeniu podlegać będzie tylko darowizna uczyniona na rzecz dziecka 
B. Wartość udziału w spadku każdego ze spadkobierców wynosić 
będzie 125.000 zł a wysokość zachowku 62.500 zł. Dziecko (B) na 
poczet należnego mu zachowku zalicza otrzymaną od ojca daro-
wiznę a dzieciom A, C i żonie Ż musi wypłacić po 62.500 zł. Resztę 
zachowuje dla siebie a więc swój zachowek i drugą część darowizny.

Jeszcze pewna modyfikacja.
Spadkodawca przed śmiercią doszedł do wniosku, że rozdając 

majątek pokrzywdził swoją rodzinę i postanowił to jakoś napra-
wić. W tym celu sporządził testament, w którym do dziedziczenia 
powołał swojego brata D, tj. tego któremu 11 lat temu darował po-
łowę majątku. Brat odrzucił spadek. Spadek dziedziczą więc tak jak 
poprzednio żona i dzieci na podstawie ustawy.

Brat z chwilą powołania go do dziedziczenia w testamencie wszedł 
w krąg osób „będących spadkobiercami”, a zatem darowizna do-
konana na jego rzecz w okresie, gdy nie był spadkobiercą podlega 
zaliczeniu na poczet schedy spadkowej, pomimo, że upłynęło wię-
cej niż 10 lat od chwili jej dokonania do chwili otwarcia spadku. 
To, że odrzucił spadek nie ma znaczenia. Doliczeniu do majątku, 
od wartości którego ustala się wysokość zachowku podlegają obie 
darowizny, dające łącznie 1.000.000 zł. W takiej sytuacji wartość 
udziału spadkowego każdego ze spadkobierców wynosi 250.000 zł. 
Wysokość zachowku – 125.000 zł.

Dziecko B, które otrzymało darowiznę zalicza ją na własny za-
chowek. Pozostali uprawnieni do zachowku i mogą go dochodzić od 
brata D i od dziecka B. Zgodnie z przepisem art. 1001 k.c. w pierwszej 
kolejności za zapłatę zachowku odpowiada ten, kto został obdaro-
wany później a wcześniej obdarowany, dopiero, gdy uprawniony nie 
może uzyskać należnego mu zachowku od osoby później obdaro-
wanej. W przypadku darowizny jednoczesnej wydaje się - powta-
rzam za stanowiskiem zamieszczonym w Komentarzu do Kodeksu 
cywilnego Wyd. II, pod red. Jerzego Ciszewskiego, publ. LexisNexis 
2014 – że oboje obdarowani będą odpowiadać proporcjonalnie do 

wartości otrzymanych darowizn.
Z instytucją zachowku powiązana jest instytucja wydziedziczenia. 

Informacje o wydziedziczeniu znajdziecie Pastwo w innym artykule 
tego wydania biuletynu Iuris Link.

Na koniec tego artykułu kilka uwag natury ogólnej:
• Roszczenie z tytułu zachowku ulega przedawnieniu z upływem 5 

lat od otwarcia i ogłoszenia testamentu lub, jeśli testamentu nie 
było, od otwarcia spadku,

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) nr 
650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa wła-
ściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wy-
konywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia 
oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spad-
kowego wprowadza.zasadę, że do spadku stosuje się prawo mate-
rialne tego państwa UE, w którym zmarły miał miejsce zwykłego 
pobytu, choćby zmarł w innym państwie.( art. 21). W przepisie art. 
22 tego Rozporządzenia przyznane jest natomiast prawo wyboru 
państwa, którego obywatelstwo posiadał zmarły w chwili wyboru 
lub w chwili śmierci. Wybór musi mieć formę testamentu i musi 
zawierać wyraźne oświadczenie o dokonaniu wyboru. Zachęcam 
do takiego wyboru, gdyż prawo spadkowe własnego państwa jest 
z reguły lepiej znane, choćby ogólnie i można ocenić jakie konse-
kwencje swoich działań za życia wystąpią po śmierci.
Sprawy spadkowe mogą sprawiać wiele problemów. Zachęcam 

sięgajcie Państwo po porady w sprawach spadkowych zawczasu.

Stanisław Cabała
adwokat

Kancelaria Prawnicza Cabała Grochowska, Nowy 
Sącz

Z naszej praktyki doradczej wynika w ostatnim czasie, iż inten-
sywna zmiana regulacji prawnych, a w szczególności przewidywane 
w nich sankcje rodzą pytania przedsiębiorców o zapobieganie ryzy-
kom prowadzenia zarządu i nadzoru. Z uwagi na odpowiedzialność 
tych organów i osób w nich zasiadających, ocenianą także pod wzglę-
dem dochowania należytej staranności i profesjonalizmu działania, 
zmieniają się kryteria tej oceny. Zmieniają się razem z rozwojem 
dostępnych instrumentów zapewniających profesjonalne zarządza-
nie przedsiębiorstwem i możliwości ich stosowania.

Także prawodawstwo unijne w coraz większym zakresie oddzia-
łuje na reguły prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przez 
małych i średnich przedsiębiorców w Polsce. Przykładowo Ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych osobowych tzw. RODO, wy-
musiło wprowadzenie obowiązków obejmujących monitorowanie 
i zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. 
Podobnie jeśli chodzi o regulacje dotyczące przeciwdziałaniu praniu 
brudnych pieniędzy. W szczególności firmy uczestniczące w swojej 
działalności w przetargach publicznych, korzystające z usług podwy-
konawców itp. narażone są potencjalnie na podleganie regulacjom 
antykorupcyjnym. Coraz więcej przedsiębiorców, w tym tych, któ-
rzy prowadzą już od lat współpracę na rynku międzynarodowym, 
wdraża i stosuje wewnętrzne reguły zarządzania ryzykiem. Zgodnie 
ze schematem organizacyjnym firmy, obieg informacji trafiających 

ostatecznie do Zarządu może podlegać odpowiednim regułom za-
rządzania nimi. Stworzenie i przestrzeganie wewnętrznego audytu 
i monitorowania danych wpływa nie tylko na kulturę zarządzania 
ale także na etykę działania, poczynając od najniższego szczebla 
pracowników. Wpływa na skuteczność ochrony tajemnicy przed-
siębiorstwa i jego interesów.

Compliance to w szczególności reguły, które mają zapewnić 
zgodność działalności przedsiębiorstwa z regulacjami prawnymi 
i innymi, dobrowolnie przyjętymi regułami/normami. To zaś w celu 
zapobieżenia stratom finansowym lub utracie reputacji. Zważywszy 
na niestabilność regulacji prawnych w Polsce oraz często pojawiającą 
się potrzebę pilnego dostosowania się do nich, łatwo nie tylko o ry-
zyko wynikające z błędów popełnianych przez ludzi ale i przez sys-
temy techniczne w tym informatyczne. Ryzyko prawne jest częścią 
ryzyka operacyjnego związanego z zagrożeniem wystąpienia strat.

Powyższego nie można rozważać bez stwierdzenia, iż w ostatnim 
czasie bardzo istotnie wzrasta, wspomniane na wstępie zaostrzanie 
sankcji za niezgodne z prawem funkcjonowanie firmy. Oddolne, 
nawet nie wymuszone regulacjami zewnętrznymi, wprowadzenie 
przez zarząd modelu compliance ma zdecydowany wpływ na ogra-
niczenie jego odpowiedzialności. Te reguły, które odpowiednio do 
specyfiki firmy pokazują najwyższą staranność Zarządu w zapew-
nieniu skutecznego generowania i obiegu informacji oraz zarzadza-

Compliance w przedsiębiorstwach, a odpowiedzialność Zarządu
Mariola Więckowska
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nia danymi są kluczowe dla oceny odpowiedzialności w przypadku 
ziszczenia się ryzyk. Poziom należytej staranności podlega ocenie 
w zależności od tego, na ile compliance weryfikowane jest w czasie 
i to pod wpływem dalszych zmian w otoczeniu legislacyjnym. Stąd 
potrzeba stałego nadzoru i weryfikacji wprowadzonych regulacji 
wewnętrznych/compliance.

Mariola Więckowska
radca prawny- partner

Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy 
Prawni, Poznań

Korzystając z bankowości elektronicznej przyzwyczailiśmy się 
do wygody. Klikamy i wszelkie opłaty, w tym podatki, zus itp. 
mamy „ z głowy” Ale czy zastanawialiśmy się – w szczególności 
gdy robimy to w ostatnim dniu w popołudniowych godzinach – 
czy opłata zostanie rozliczona w terminie? A gdy jeszcze od tego ( 
terminowości uiszczenia opłaty publicznoprawnej) może zależeć 
kwestia utracenia pewnych przyznanych korzyści np. zwolnienia 
od podatku od nieruchomości, to wysłanie polecenia przelewu po 
granicznej godzinie określonej w komunikacie naszego banku może 
nas „drogo” kosztować.

Zgodnie z art. 60 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej in principio 
za termin dokonania zapłaty podatku w obrocie bezgotówkowym 
uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika. Przepis 
ten stosuje się również do wpłat dokonywanych przez inkasenta (art. 
60 § 2 Ordynacji podatkowej in fine).

Polecenie przelewu, stosownie do art. 63c ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, zwanej dalej Prawem bankowym 
stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego 
rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzy-
ciela. Bank wykonuje dyspozycję dłużnika w sposób przewidziany 
w umowie rachunku bankowego.

Jednoznaczna treść art. 60 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej nie po-
zostawia wątpliwości, że dniem zapłaty podatku (opłaty) jest dzień 
obciążenia rachunku bankowego. W praktyce trudności nastręczać 
może jednak rozróżnienie poszczególnych etapów wykonywania 
przelewu przez bank. O ile sama realizacja przelewu nie ma zna-
czenia, o tyle rozstrzygające jest przyjęcie dyspozycji przez bank.

Kwestią tą zajęły się sądy administracyjne. Linia orzecznicza idzie 
w takim kierunku, że z podatkowego punktu widzenia nie ma zna-
czenia data autoryzacji przelewu, która świadczy jedynie o dacie 
księgowania w banku – por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Gliwicach z dnia 8 stycznia 2019 r., sygn. akt I SA/Gl 
951/18. Chwilą decydującą o tym, czy należność została zapłacona 
w terminie jest chwila przyjęcia polecenia przelewu przez bank, 
a nie moment jego księgowania – tak wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Gdańsku z dnia 12 stycznia 2017 r., sygn. akt III AUa 748/16.

Tak więc, nie jest wystarczające samo złożenie polecenia prze-
lewu, które zgodnie z art. 63c Prawa bankowego dopiero obliguje 
bank do obciążenia rachunku daną kwotą, co następuje w sposób 
przewidziany w umowie. Bank musi jeszcze go przyjąć!!!

Chcąc płacić w ostatnim dniu dokładnie więc zapoznajmy się 
z regulaminem banku w którym mamy rachunek i ustalmy czy 
„klikając” np. o 23.45 bank nieodwracalnie przyjmie nasze pole-
cenie przelewu.

Chwilą decydującą o tym, czy należność została zapłacona w ter-
minie jest chwila przyjęcia polecenia przelewu przez bank, a nie 
moment jego księgowania – wyżej przywołany wyrok Sądu Ape-
lacyjnego w Gdańsku z dnia 12 stycznia 2017 r., sygn. akt III AUa 
748/16.

Ponadto wyrok:
Sądu Apelacyjnego w Białymstoku: Sąd Apelacyjny podzielił po-

gląd i przyjął za własny, zgodnie z którym dniem zapłaty składki 
ubezpieczeniowej w przypadku rozliczeń bezgotówkowych jest dzień 
obciążenia rachunku bankowego na podstawie polecenia przelewu 
(syg. akt III AUa 851/15). Sąd Apelacyjny w tym składzie uznał, że 
chwilą decydującą o tym, czy składka została zapłacona w terminie 
jest chwila przyjęcia polecenia przelewu przez bank, a nie moment 
jego księgowania - uznawania rachunku wierzyciela kwotą określoną 
w poleceniu przelewu. Zauważyć należy, że zgodnie z art. 60 § 1 pkt 
2 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 31 wyżej wymienionej ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych za termin dokonania zapłaty 
w obrocie bezgotówkowym uważa się dzień obciążenia rachunku 
bankowego podatnika, to jest w tym przypadku płatnika składek. 
Obciążenie rachunku bankowego płatnika składek może nastąpić na 
podstawie różnych operacji bankowych, w tym na podstawie polecenia 
przelewu. Przy czym zgodnie z art. 63c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. - Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 128) polecenie przelewu 
stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego 
rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzy-
ciela. Bank wykonuje dyspozycję dłużnika w sposób przewidziany 
w umowie rachunku bankowego. Wobec tego dla banku otrzymanie 
polecenia przelewu oznacza konieczność dokonania dwóch czynności, 
a mianowicie w pierwszej kolejności obciążenie rachunku dającego 
zlecenie określoną kwotą, a następnie uznania tą kwotą rachunku 
wierzyciela. Wykonanie obu tych operacji finansowych przez bank, 
w zależności od umowy rachunku bankowego, może nastąpić w dniu 
wydania polecenia przelewu, bądź też poprzez obciążenie rachunku 
dającego zlecenie w dniu złożenia polecenia, a uznanie rachunku 
wierzyciela następnego dnia. Wydanie dyspozycji w bankowości 
elektronicznej przelewu określonej kwoty na konto wierzyciela jest 
równoznaczne z obciążeniem rachunku dającego zlecenie w dniu 
wydania tej dyspozycji, oczywiście o ile na koncie dłużnika znajdo-
wały się środki pozwalające na uznanie rachunku wierzyciela, to jest 
środki pozwalające na realizację przelewu.

Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie 
III AUa 1290/15): Chwilą decydującą o tym, czy składka na ZUS zo-
stała zapłacona w terminie jest chwila przyjęcia polecenia przelewu 
przez bank, a nie moment jego księgowania - uznawania rachunku 
wierzyciela kwotą określona w poleceniu przelewu.(…) Skuteczne 
zlecenie płatnicze w systemie bankowości elektronicznej powodu-
je automatyczne zmniejszenie środków na koncie zleceniodawcy 
o kwotę określoną w tym zleceniu już w momencie przyjęcia pole-
cenia przelewu przez bank.

Anna Biel
radca prawny

Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek i wspólnicy 
spółka partnerska, SzczecinPrawni

Terminowość uiszczenia opłaty do której mają zastosowanie 
przepisy ordynacji podatkowej
Anna Biel
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Wspólnota mieszkaniowa- jak połączyć lokale lub jak je podzielić
Jerzy Szczepaniak

Zdarzają się takie sytuacje, kiedy właściciel dużego lokalu we 
Wspólnocie Mieszkaniowej chciałby podzielić ten lokal na dwa 
mniejsze. Celem może być na przykład obniżenie ponoszonych kosz-
tów dużego mieszkania i po podziale na dwa mniejsze, uzyskanie 
dochodu z wynajęcia lokalu wyodrębnionego lub chęć zapewnienia 
teściowej odrębnego mieszkania,

Może też powstać potrzeba połączenia dwóch lokali sąsiadujących 
dla zwiększenia powierzchni mieszkalnej rodziny.

Przepisy prawa dopuszczają zarówno możliwość podziału lokalu 
na mniejsze lub połączenia w jeden dwóch lub więcej lokali.

Wiążą się z tym jednak dość skomplikowane lecz konieczne pro-
cedury. Przede wszystkim niezbędne jest przygotowanie projektu 
budowlanego uwzględniającego konieczne prace budowlane. Projekt 
taki będzie musiał być zaakceptowany przez starostę, który stwierdzi 
o spełnieniu wymagań samodzielności lokali lub lokalu.

Trzeba też pamiętać, że zarówno podział lokalu jak i jego połą-
czenie z innym lokalem spowoduje konieczność zmiany udziałów 
właściciela „ nowego „ lokalu w częściach wspólnych budynku. 
Zmienią się też księgi wieczyste prowadzone dla poszczególnych 
lokali. Zmiany te muszą mieć formę aktu notarialnego.

Przede wszystkim jednak właściciel lub właściciele lokali podle-
gających przekształceniu muszą przejść procedurę uzyskania zgo-
dy Wspólnoty Mieszkaniowej na przeprowadzenie podziału lub 
połączenia lokali.

Zgoda ta musi być wyrażona w postaci uchwały właścicieli loka-
li - członków Wspólnoty. Wynika to jednoznacznie z treści art. 22 
pkt.4 ustawy o własności lokali.

Zdarza się, że członkowie Wspólnoty z różnych przyczyn nie 
wyrażą zgody na proponowane zmiany. Powstaje pytanie czy wnio-
skodawcy mogą pokonać przeszkodę w postaci braku pozytywnej 
uchwały Wspólnoty.

Na szczęście ustawodawca przewidział takie sytuacje i dopuścił 
możliwość wystąpienia do Sądu z żądaniem wydania orzeczenia 
zezwalającego na dokonanie podziału lub połączenia lokali we 
Wspólnocie Mieszkaniowej, mimo negatywnej uchwały członków 
Wspólnoty.

Przygotowanie takiego pozwu wymaga jednak wiedzy kompetent-
nego prawnika i jego udziału w postępowaniu sądowym.

Jerzy Szczepaniak
adwokat

Kancelaria Adwokacka Jerzy Szczepaniak i Partnerzy, 
Łódź

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego przywróciła tak 
zwane „postępowanie gospodarcze” czyli postępowanie, które służy 
rozpoznawaniu spraw ze stosunków cywilnych między przedsiębior-
cami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, 
przy czym zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej 
przez którąkolwiek ze stron stosunku po jego powstaniu nie wyłą-
cza możności zastosowania przepisów o postępowaniu w sprawach 
gospodarczych. Sprawa jest sprawą gospodarczą, jeżeli łacznie speł-
nione są trzy przesłanki: 1) jest to sprawa ze stosunku cywilnego, 
2) między przedsiębiorcami, 3) w zakresie prowadzonej przez nich 
działalności gospodarczej. Generalnie za przedsiębiorcę uważa się 
osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą 
osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną 
i która wykonuje działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są 
także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez 
nich działalności gospodarczej, lecz nie w zakresie podziału majątku 
wspólnego po ustaniu spółki. Natomiast działalnością gospodarczą 
jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we wła-
snym imieniu i w sposób ciągły.

Nowością jest wprowadzenie do katalogu spraw gospodarczych 
również spraw z umów o roboty budowlane oraz związanych z proce-
sem budowlanym umów służących wykonaniu robót budowlanych. 
Co ważne, w tym wypadku stroną postępowania gospodarczego są 
nie tylko przedsiębiorcy. Umowy o roboty budowlane i ich pochodne 
są bardzo powszechne w obrocie prawnym i mogą dotyczyć bezpo-
średnio osób fizycznych zlecających roboty budowlane.

Zgodnie z treścią art. 647 kodeksu cywilnego przez umowę o ro-
boty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewi-
dzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem 
i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do 
dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności zwią-
zanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania 
terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu 
i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Niektóre roboty w procesie 
budowlanym mogą przybierać formę umowy o dzieło. Do rozróżnie-
nia umowy o dzieło i umowy o roboty budowlane niezbędna jest oce-
na, czy realizowana inwestycja ma charakter obiektu budowlanego 
w rozumieniu art. 647 KC. Stąd w nowelizacji pojawiło się również 
rozszerzenie o sprawy z umów tylko związanych z procesem budow-
lanym i umów służących wykonaniu robót budowlanych. Umowy te 
dotyczą nie tylko budowy jako takiej, lecz łaczą się z całym procesem 
budowlanym, w tym na przykład z usługami lub umowami o dzieło 
polegającymi na przeprowadzeniu odpowiednich badań czy też 
pomiarów lub działań towarzyszących, takich jak przeprowadzenie 
na zlecenie postępowań administracyjno-budowlanych.

Przekazanie tych spraw do postępowania gospodarczego wpro-
wadza bardzo poważne obostrzenia wynikające z procedury gospo-
darczej, która z założenia jest procedurą bardzo sformalizowaną, 
nakładającą na strony postępowania rygory, których niedochowanie 
może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami w zakresie 
wyniku rozstrzygnięcia sądowego.

Podstawowy rygor dotyczy obowiązku zgłoszenia wszystkich 

Nowe wyzwania w sprawach sądowych dotyczących robót 
budowlanych
Bartosz Łuć
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twierdzeń i dowodów w pierwszych pismach procesowych. W przy-
padku powoda jest to pozew, a w przypadku pozwanego odpowiedź 
na pozew. Przepisy stanowią, że sąd poucza strony o tym obowiązku 
wyznaczającym im odpowiedni termin do zgłoszenia wszystkich 
twierdzeń i dowodów. Twierdzenia i dowody powołane z narusze-
niem tych zasad podlegają pominięciu, chyba że strona uprawdopo-
dobni, że ich powołanie nie było możliwe albo że potrzeba ich po-
wołania wyniknęła później. W takim przypadku dalsze twierdzenia 
i dowody na ich poparcie powinny być powołane w terminie dwóch 
tygodni od dnia, w którym ich powołanie stało się możliwe lub wy-
niknęła potrzeba ich powołania. Istotne jest, że zmienione przepisy 
nakładają na sąd obowiązek pominięcia spóźnionych twierdzeń 
i dowodów. W praktyce może się więc okazać, że nawet „twardy” 
dowód, mimo, że będzie się znajdował w aktach, nie będzie brany 
pod uwagę, gdy strona spóźni się z jego przedstawieniem sądowi. 
Dowody powołane przez strony, a nawet przeprowadzone przez sąd 
z naruszeniem tej zasady nie mogą zatem stanowić podstawy ustaleń 
faktycznych. Sąd I instancji pomija je w ramach dokonywanych 
ustaleń, natomiast sąd II instancji rozpoznający sprawę na skutek 
apelacji nie może ich brać także do oceny zarzutów apelacji.

Dodatkowa trudność związana jest z tak zwanymi ograniczenia-
mi dowodowymi. W postępowaniu gospodarczym wprowadzono 
zasadę, że czynność strony, w szczególności oświadczenie woli lub 
wiedzy, z którą prawo łączy nabycie, utratę lub zmianę uprawnienia 
strony w zakresie danego stosunku prawnego, może być wykazana 
tylko dokumentem, chyba że strona wykaże, że nie może przedsta-
wić dokumentu z przyczyn od niej niezależnych. Ponadto dowód 
z zeznań świadków sąd może dopuścić jedynie wtedy, gdy po wy-
czerpaniu innych środków dowodowych lub w ich braku pozostały 
niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. W praktyce 
oznacza to, że wiodące w procesie gospodarczym będą dowody 
z dokumentów, przy czym jako dokument należy rozumieć nośnik 
informacji pozwalający zapoznać się z jego treścią. Nie musi być to 
zatem kartka papieru opatrzona pieczątkami, lecz każdy nośnik, 
który zawiera nadająca się do odczytania treść. Natomiast nie będzie 
już można w zasadzie wykazywać, że treść umowy pisemnej między 
stronami, treść zlecenia wysłanego mailem lub sms-em, była inna 
niż na piśmie, o czym mieliby zeznawać świadkowie. Jeżeli strony 

zawrą umowę na piśmie, a w przypadku umów o roboty budowlane 
jest to konieczne, i zastrzegą w niej określone procedury związane 
ze zlecaniem konkretnych robót czy też z odbiorami tych robót, to 
co do zasady sąd odmówi przesłuchania świadków, którzy mieliby 
dowodzić, że w trakcie odbioru były zastrzeżenia, jeżeli takich za-
strzeżeń nie umieściliśmy w protokole odbioru.

Tak poważne obostrzenia powodują, że osoby przystępujące do 
robót budowlanych lub powiązanych z nimi, już na tym pierw-
szym etapie muszą pamiętać, że na wypadek sporu sądowego mu-
szą dysponować odpowiednimi dokumentami, które pozwolą im 
skutecznie dowodzić swoich racji. Nadto muszą się liczyć z tym, że 
skomplikowana procedura gospodarcza tylko i wyłącznie z uwagi na 
niedostateczną znajomość prawa, może spowodować, że przegrają, 
mimo, że będą mieć rację.

Oczywiście profesjonalni pełnomocnicy procesowi, adwokaci 
czy radcy prawni, zdecydowanie łatwiej radzą sobie z tego typu 
obostrzeniami. W kodeksie postępowania cywilnego znajdują się 
rozwiązania, które pozwalają złagodzić rygory procesowe. Prze-
pisy dopuszczają możliwość odejścia od procedury gospodarczej 
w określonych sytuacjach. Można również doprowadzić do sytuacji, 
w której pominięty dowód przedstawiony przez stronę sąd sam 
dopuści z urzędu kierując się zasadą prawdy materialnej. Ponad-
to zawodowi pełnomocnicy oswojeni są z rygorami dowodowymi 
i krótkimi terminami na podjęcie odpowiednich działań przed są-
dem. Oddając sprawę w ręce uznanego adwokata czy radcy prawnego 
mamy gwarancję, że zwróci nam uwagę na istniejące zagrożenia, 
zmobilizuje nas do poszukiwania dowodów i z zaangażowaniem 
będzie reprezentował nasze interesy przed sądem.

Bartosz Łuć
adwokat

Adwokacka Spółka Partnerska Łuć i Koksztys-Łuć, 
Jelenia Góra

Etykieta jest zbiorem zasad, umożliwiających nam życie w społe-
czeństwie. Inaczej nazywana dobrymi manierami, savoir-vivrem, 
bon-tonem czy konwenansem. Zakłada powszechną znajomość 
obyczajów i reguł towarzyskich. Etykieta pozwala nam na spokojne 
egzystowanie wśród ludzi, którzy wykazują pewną tolerancję w za-
kresie zachowań, które nie czynią nikomu szkody, ale i oczekują od 
nas dostosowania się do podobnych zasad.

Po czym można rozpoznać kulturalnego człowieka? Większość 
z nas od razu powie, że po ubraniu. Tak, ubiór to ważny element, 
który rzuca się w oczy, ale zaraz za nim widzimy ruch ciała, mimikę, 
sposób bycia, wysławiania się, uśmiechu, zachowania - wszystko to 
mówi nam o tym, kim jesteśmy. To dobre wychowanie czyni z nas 
kulturalnych ludzi, budzących sympatię i szacunek. Wszystko to 
zwiera się w savoir vivre.

Hierarchia
W biznesie obowiązująca jest precedencja służbowa: zawsze 

ważniejszy jest ten, kto ma wyższe stanowisko, niezależnie od płci 
i wieku. Jeśli zaś nie ma relacji służbowych, obowiązuje reguła pro-
cedencji towarzyskiej, biorąca pod uwagę wiek i płeć. Hierarchia 

pierwszeństwa dotyczy witania się, przedstawiania, siadania, roz-
poczynania rozmowy.
• Gdy przedstawiasz kogoś, to mężczyzna powinien być przedsta-

wiany kobiecie, młodszy wiekiem starszemu, osoba o niższym 
stanowisku, komuś z wyższą rangą.

• W czasie przyjęcia, to gospodarz powinien przedstawiać osobę, 
której pozostali goście nie znają. Podobnie jest z nowym pracow-
nikiem w firmie, przedstawia go szef.

• Przedstawiając kogoś zawsze podaj jego pełne imię i nazwisko.
• Gdy przedstawiasz osobę komuś z wyższą rangą, wymagana jest 

szczególna dbałość o formę, np. Pan profesor pozwoli, że przed-
stawię panu naszego doktoranta, pana Kowalskiego.

• Jeśli natomiast przedstawiamy komuś członków własnej rodziny 
warto zaznaczyć stopień łączącego nas pokrewieństwa, np. Oto 
mój mąż Jan Kowalski.

Przedstawanie siebie
Bardzo wyraźnie podaj imię i nazwisko. Powszechne jest niedbałe 

wypowiadanie nazwiska co uniemożliwia zapamięta go. Ponadto:
• Przy podawaniu imienia nie używaj zdrobnień np. „Ania’’ zamiast 

Etykieta w biznesie
Anna Biel
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„Anna”. Zdrobnienie własnego imienia jest infantylne i stawia 
cię w pozycji dziecka.

• Przy przedstawianiu się, oprócz imienia i nazwiska, podaj również 
pełnione przez Ciebie stanowisko i nazwę firmy, którą repre-
zentujesz np. Renata Wrona, aplikant radcowski, właścicielka 
kancelarii, partner kancelarii itp…

• W przypadku kobiet unikaj podawania ręki w geście sugerującym 
konieczność ucałowania dłoni. W biznesie kobieta podaje rękę 
zdecydowanym ruchem do uścisku. Całowanie w dłoń zarezerwo-
wane jest na okazje nieoficjalne, intymne lub wieczorne przyjęcia 
o charakterze prywatnym.

Tytułowanie
Do dyrektorów i wicedyrektorów czy prezesów i wiceprezesów 

zawsze zwracaj się tak samo, a więc Panie Dyrektorze i Panie Pre-
zesie. Nie używaj sformułowań typu”Wicedyrektorze”.

Usadzanie gości przy stole
Jednym z lepszych sposobów na okazanie swojego szacunku do 

gościa jest posadzenie go na odpowiednim miejscu. To zaś zawsze 
znajduje się po prawej stronie gospodarza.
• W sali konferencyjnej miejscem honorowym będzie to znajdujące 

się naprzeciwko wejścia głównego.
• Honorowymi miejscami w lokalach i restauracjach są te przy 

ścianach, z widokiem na resztę sali.

Mowa ciała
Swój profesjonalizm możesz podkreślić określonym zachowa-

niem niewerbalnym: postawą, uśmiechem, kontaktem wzrokowym 
i gestami.
• Staraj się stać prosto i swobodnie.
• Unikaj nadmiernej gestykulacji, ale podczas rozmów staraj się 

trzymać ręce tak aby były widoczne i gotowe na podkreślanie 
ruchem twoich wypowiedzi.

• Stojąc, nie krzyżuj nóg i nie przestawaj z nogi na nogę. Najlepszą 
postawą jest lekkie rozstawienie nóg.

• Jeśli siadasz i masz na sobie spódnicę czy sukienkę, sprawdź czy 
nie odsłaniasz zbyt dużego fragmentu uda.

• Na spotkaniu biznesowym unikaj zakładana nogi na nogę, raczej 
ustaw obie stopy równolegle, blisko siebie na podłodze.

Głos
Ćwicz technikę operowania głosem. W biznesie, gdy dochodzi do 

stresujących sytuacji, nie może zdradzać twojego zdenerwowania 
podniesiony i piskliwy głos.
• Trenuj kontrolowanie stresu.
• Spokój i opanowanie wyrażone intonacją jest niezmiernie ważne 

podczas biznesowych rozmów.

Wizytówka
• Podawaj wizytówkę z ręki do ręki, napisem skierowanym w stronę 

odbiorcy.
• Niedopuszczalne jest przesuwanie wizytówki po stole w stronę 

rozmówcy.
• O wizytówkę możesz poprosić, jeśli najpierw dałaś swoją.
• Nie wypada prosić o wizytówkę pracowników wysokiego szczebla.
• Zanim schowasz otrzymaną wizytówkę, przeczytaj ją uważnie.
• Możesz, podczas prowadzonej rozmowy, położyć wizytówkę 

przed sobą, aby móc na nią zerkać. Ta technika jest pomocna 
zwłaszcza w sytuacji gdy otrzymujesz kilka wizytówek i prowa-
dzisz jednocześnie spotkanie z kilkoma osobami.

Punktualność
• Nie spóźniaj się. Spóźnienie na spotkania jest w bardzo złym tonie.
• Na ustalone spotkania wychodź z zapasem czasowym.
• Jeśli jednak się spóźnisz - pamiętaj, aby przeprosić i krótko się 

usprawiedliwić.

Telefon
• Jeśli umówiłaś się na telefon, oddzwoń.
• Odbierając telefon pamiętaj o przedstawieniu się.
• Dzwoniąc również się przedstaw.
• Jeśli rozmowa została przerwana, dzwoni ponownie osoba, która 

dzwoniła.
• Wysyłając SMS napisz swoje nazwisko. Odbiorca nie musi zga-

dywać, kto do niego napisał.
• Prowadź rozmowy telefoniczne tak, aby nie przeszkadzać współ-

pracownikom czy osobom w komunikacji lub restauracji.
• Wyłączaj telefon podczas spotkań biznesowych.
• Niech twoje dziecko nie bawi się telefonem służbowym. Zawsze 

istnieje możliwości, że przez przypadek wybierze numer do two-
jego kontrahenta.

Poczta elektroniczna
• Nie rozpoczynaj od słowa „Witam”, jest ono zarezerwowane do 

powitania kogoś kto przyjechał do Ciebie w odwiedziny. Zachowaj 
grzecznościowe „Dzień dobry” lub „Szanowny Panie..”

• Przed wysłaniem wiadomości, przeczytaj ją ponownie, aby spraw-
dzić czy nie ma błędów i literówek.

• Jeśli prowadziłeś korespondencję i ktoś czeka na twoją odpowiedź, 
odpisz, nie zmuszając kogoś to „ścigania” cię prośbą o odpowiedź.

Profesjonalizm i dyskrecja
• Sprawy prywatne zostawiaj za drzwiami swojego domu.
• W pracy skup się na bieżących zadaniach.
• Prowadząc rozmowę w miejscach publicznych, unikaj podawania 

cudzych nazwisk.
• Unikaj negatywnych opinii na temat współpracowników czy 

kontrahentów.
• Jeśli nie możesz o kimś powiedzieć czegoś dobrego, nie mów nic.

Podane przykłady z zakresu etykiety biznesu pomogą Państwu 
w budowaniu swojej profesjonalnej marki. Znajomość zasad ety-
kiety jest dziś niezbędna dla każdego prowadzącego biznes, jest 
istotna w utrzymywaniu poprawnych relacji z klientami, partne-
rami i współpracownikami. Obowiązuje nie tylko na spotkaniach, 
w sądzie, ale także podczas rozmów telefonicznych i wymiany ko-
respondencji zarówno tradycyjnej jak i elektronicznej.

Anna Biel
radca prawny

Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek i wspólnicy 
spółka partnerska, SzczecinPrawni
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Co to znaczy prawo i sprawiedliwość?
Jerzy Szczepaniak

Z tych dwóch słów tylko pierwsze ma rzeczywistą treść. Określenie 
sprawiedliwość w istocie nic nie znaczy. Poczucie sprawiedliwości 
dla każdego może oznaczać coś innego, zależnie od indywidualnych 
odczuć, doświadczenia, wychowania lub po prostu interesu. W każ-
dym niemal procesie sądowym są dwie sprawiedliwości: powoda 
i pozwanego. Za hasłem sprawiedliwość stoi więc pustka.

Prawo ma treść rzeczywistą i zrozumiałą. Oznacza ono reguły po-
stępowania obowiązujące członków określonej społeczności. W tym 
sensie prawo istnieje od niepamiętnych czasów, kiedy ludzie podej-
mowali współpracę niezbędną dla bezpieczeństwa i przetrwania. 
Celem prawa było regulowanie zasad i wzajemnych relacji wewnątrz 
wspólnoty co umożliwiło rozwój i bezpieczeństwo. Decyzje o treści 
tych zasad podejmowali cieszący się autorytetem przywódcy, potem 
wodzowie, książęta, królowie, czyli władcy określonych terytoriów 
lub skupisk ludności.

Najistotniejsze jest, że prawo stanowili władcy i obowiązywało 
ono poddanych a nie autorów prawa. Treścią  zaś prawa sta-
nowionego przez władców było przede wszystkim określenie obo-
wiązków poddanych, obciążeń podatkowych, a nie uprawnień. 
Oczywiście istniały grupy elit, którym władcy przyznawali pewne 
przywileje. Autorytet władców był zaś nierzadko wzmacniany twier-
dzeniami, iż zostali oni namaszczeni przez Boga /bogów/.

W praktyce niemal do końca średniowiecza prawo było sta-
nowione przez władców, bez jakiegokolwiek udziału poddanych, 
a jego celem było wyłącznie regulowanie i podporządkowanie życia 
społeczności poddanych oraz zabezpieczenie interesów władców. 
Z upływem wieków pojawiły się żądania, głównie elit, aby ograni-
czyć nieograniczoną władzę królów i przyznać obywatelom /oczy-
wiście niektórym/ pewne prawa, a nie tylko obowiązki. W roku 
1215 król angielski Jan bez Ziemi został zmuszony do akcepta-
cji Wielkiej Karty Wolności / Magna Charta Libertatum/, która 
ograniczyła, nieograniczoną dotąd władzę królewską. Rozpoczęty 
został w innych krajach Europy, proces powolnego i stopniowe-
go przekształcania prawa w dające poddanym pewne przywileje 
a nie tylko obowiązki. Przełomem w mentalności poważnych grup 
społecznych były hasła Rewolucji Francuskiej z 1789 r o wolności 
i równości obywateli. Hasła te były powielane w wielu społecznych 

ruchach przez dwa następne wieki. Apogeum stanowiła rewolucja 
komunistyczna w Rosji. Jednak nigdy ci którzy zdobyli władzę pod 
hasłami równości i praworządności nie próbowali nawet stanowić 
prawa, które wprowadzało rzeczywistą wolność i równość obywa-
teli. Z reguły po zdobyciu władzy uchwalano przepisy które miały 
przede wszystkim zabezpieczyć interesy wygranych. Taka praktyka 
jest niestety nadal realizowana w wielu krajach, przy jednoczesnym 
powoływaniu zasad demokracji. Z ogromnej ilości przepisów prawa 
obowiązujących w każdym kraju europejskim, można wyodrębnić 
te, które dotyczą relacji i ewentualnych sporów między obywatelami 
a organami władzy. Mają one fundamentalne znaczenie, bowiem 
wolność i równość można zapewnić tylko wówczas gdy uprawnienia 
rządzących będą ograniczone do niezbędnego minimum, zagwa-
rantowane będą podstawowe wolności człowieka a na straży tych 
wolności będą stały niezależne od władzy sądy. Brak tych gwarancji 
i brak instrumentów kontroli władzy, z reguły prowadzi jak pokazuje 
historia, do władzy autorytarnej i stopniowej degeneracji tej władzy.

Jeśli ktoś powołuje się na hasło rządów prawa, powinien sprecy-
zować czy będzie uchwalał prawo zabezpieczające interesy własnego 
ugrupowania i naginał prawo obowiązujące do realizacji własnych 
interesów. Czy też będzie strzegł wolności obywatelskich, umożli-
wiał najszerszą kontrolę organów władzy i umacniał niezależność 
bezstronnych sądów. To właśnie jest istotą ustroju demokratycznego. 
Istotą demokracji jest też rzeczowy krytycyzm i prawo do dyskusji 
w każdej sprawie i w każdym gronie. Brak krytycyzmu i dyskusji 
zastąpiony wiarą w geniuszy którzy mogą zbawić narody, wielokrot-
nie prowadził do konfliktów i narodowych tragedii.

Jerzy Szczepaniak
adwokat

Kancelaria Adwokacka Jerzy Szczepaniak i Partnerzy, 
Łódź
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ZGROMADZENIE STOWARZYSZENIA IURIS LINK W POBIEROWIE

W maju bieżącego roku odbyło się doroczne Zgromadzenie Sto-
warzyszenia Iuris Link, tym razem organizowane przez Kancelarię 
Radców Prawnych Biel, Judek i wspólnicy ze Szczecina. Frekwencja 
dopisała, obrady były owocne ale też zwyczajowo doskonałą atmos-
ferę pogłębiła wspaniała pogoda nad pięknym Bałtykiem. Aniu 
dziękujemy za wspaniałą organizację spotkania. Dziękujemy nowym 
członkom Stowarzyszenia za ich akces i witamy w naszym gronie. 
Dołączyli do nas: Mecenas Magda Jasiewicz z Kancelarii Kancelaria 
Adwokacka Adwokat Magda Jasiewicz w Gliwicach oraz 

Mecenas Justyna Mazur z Kancelarii  Kancelaria Adwokacka Ad-
wokat Justyna Mazur z Bydgoszczy. W związku z upływem kadencji 
dotychczasowego Zarządu, Prezesura Stowarzyszenia przeszła z rąk 
Mecenasa Stanisława Cabały z Kancelarii Cabała Grochowska s.c. 
w Nowym Sączu w ręce Mecenas Marioli Więckowskiej z Kancelarii 
CSW Więckowska i Partnerzy w Poznaniu. Staszku, dziękujemy 
za prezenty w postaci cudnych, góralskich kapeluszy. Prawda, że 
wszystkim bardzo do twarzy ?

Prezesi ubiegłych kadencji Stowarzyszenia ustępują stanowiska nowo wybranemu Prezesowi- Mecenas Marioli Więckowskiej z Kancelarii 
CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni z Poznania

Na zdjęciu Organizatorzy Zjazdu- Anna Biel i Krzysztof Judek 
z Kancelarii Radców Prawnych Biel, Judek i wspólnicy sp. p. w Szcze-
cinie
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KANCELARIA ADWOKACKA SPÓŁKA PARTNERSKA ŁUĆ I KOKSZTYŚ-ŁUĆ

W trakcie V Otwartych Mistrzostw Adwokatury w Siatkówce 
adwokat Aurelia Koksztys-Łuć odebrała wyjątkowe wyróżnienie. 
Przez sędziów turnieju została uznana Najlepszą Zawodniczkę 
pięciolecia. Wyróżnienie odebrała z rąk samego Prezesa Polskiego 
Związku Piłki Siatkowej Jacka Kasprzyka. To oczywiście nie koniec 
Jej sportowych sukcesów. Na tegorocznej Spartakiadzie Prawników 
w Radomiu zdobyła 14 medali, w tym aż cztery złote!

Adwokat Bartosz Łuć w uznaniu zasług w działalności na rzecz 

samorządu adwokackiego odebrał z rąk Prezesa Naczelnej Rady 
Adwokackiej Jacka Treli odznakę „Zasłużony dla Adwokatury”.

W tym roku małżonkowie Łuć obchodzili swoje „srebrne gody”. 
Z tej okazji w towarzystwie najbliższych przyjaciół odbyli rejs po 
Zatoce Sarońskiej w Grecji. Uzupełnieniem tych wspaniałych wa-
kacji był spływ kajakowy na Brdzie, w towarzystwie znanego po-
dróżnika-kajakarza Aleksandra Doby.
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DR PAULA WIŚNIEWSKA- HONOROWY CZŁONEK STOWARZYSZENIA

Dnia 22 listopada 2019 r. w Oratorium Marianum Uniwersytetu 
Wrocławskiego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów doktorom 
i doktorom habilitowanym, którzy obronili się w roku akademickim 
2018/2019. Tego dnia z rąk Promotor dr hab. Anny Pacześniak, pro-
fesor Uniwersytetu Wrocławskiego, swój dyplom doktorski odebrała 
doktor Paula Wiśniewska. W 2016 r. rozpoczęła studia III stopnia 
na kierunku nauki o polityce na Wydziale Nauk Społecznych Uni-
wersytetu Wrocławskiego. Zaledwie po trzech latach, 7 czerwca 
2019 r., obroniła z wyróżnieniem dysertację doktorską „Koncepcje 
integracji europejskiej w programach i polityce partii na poziomie 
europejskim”. Obecnie dr Paula Wiśniewska jest adiunktem w Ka-
tedrze Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego.

Paula, jeszcze jako studentka - od 2012 r. do 2016 r. - pełniła funk-
cję koordynatora Stowarzyszenia Prawników Iuris Link. W dniu 16 

listopada 2019 r., po raz pierwszy w historii działalności naszego 
Stowarzyszenia, Pani Doktor Pauli Wiśniewskiej nadano tytuł Ho-
norowego Członka Stowarzyszenia Prawników Iuris Link. W ocenie 
zgromadzonych członków stowarzyszenia, Jej dorobek naukowy, 
niezwykła ambicja, pracowitość oraz osobiste zaangażowanie 
w okresie, w którym swoją pracą wspierała zarząd stowarzyszenia 
potwierdza, że zasługuje Ona na najwyższe uznanie członków Iuris 
Link, którego wyrazem jest ten właśnie tytuł. Jej sukces zawodowy 
jest dla nas powodem do dumy, tym bardziej, że Paula nigdy nie 
ukrywała, że kontakt z członkami stowarzyszenia był dla Niej jedną 
z inspiracji do osiągniecia tego niewątpliwego sukcesu.

Najmłodszej Pani Doktor życzymy wielu sukcesów w życiu oso-
bistym i zawodowym oraz z niecierpliwością czekamy na habilitację 
i tytuł profesorski!.

KANCELARIA CSW WIĘCKOWSKA I PARTNERZY RADCY PRAWNI

V Wielkopolski Kongres Kobiet - Po-
znań – marzec 2019

Mecenas Mariola Więckowska – rad-
ca prawny – partner Kancelarii CSW 
Więckowska i Partnerzy uczestniczyła 
w Kongresie na zaproszenie Stowarzy-
szenia Kongres Kobiet i Fundacji Firm 
Rodzinnych. W panelu poświęconym 
specyfice prowadzenia firm rodzinnych, 
podzieliła się z uczestnikami doświad-
czeniem w rozwiązywaniu problematyki 
sukcesji i przekształcania formy prawnej 
działalności.

EARLY WARNING EUROPE 2018/2019
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Fundacja Firmy Rodzinne realizują projekt „Early Warning Europe”. Mecenas Mariola 

Więckowska uzyskała status certyfikowanego Mentora. Mentor działa na zasadach wolontariatu, udzielając wsparcia przedsiębiorcom 
przeżywającym trudności, działając w oparciu o swoją najlepszą wiedzę i doświadczenie oraz wartości kodeksu etycznego i zasad pouf-
ności. Informacje o programie www.ffr.pl
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Z ŻYCIA KANCELARII
STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK 
NA III ŁÓDZKIM FORUM MEDIACJI

W dniu 24 kwietnia 2019 r. członkowie Stowarzyszenia Prawni-
ków Iuris Link- adwokaci Stanisław Cabała z Nowego Sącza i Anna 
Szczepaniak z Łodzi uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji 
naukowo- biznesowej „III Łódzkie Forum Mediacji”.

Tematem przewodnim konferencji była „Mediacja jako Efek-
tywne Narzędzie Zarządzania Konfliktem, a jej organizatorami 
Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, 
Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi oraz Klinika 
Prawa Uniwersytetu Łódzkiego.

Przedmiotem konferencji była szeroka dyskusja na temat mediacji 
jako narzędzia skutecznego rozwiązywania konfliktów, zarówno 
w sprawach administracyjnych, jak również tych, którecodziennie 
stają na drodze każdego przedsiębiorcy. Organizatorzy konferencji 
przybliżyli przedsiębiorcom i ich profesjonalnym pełnomocnikom 
oraz działom prawnym, jak korzystnym i skutecznym rozwiązaniem 
jest mediacja, która nie tylko umożliwia optymalizację biznesu, ale 
również zarządzanie zasobami ludzkimi i kreowanie satysfakcjo-

nujących relacji z pracownikami, inwestorami i podwykonawcami.
W Forum wzięli udział przedstawiciele ośrodków naukowo-dy-

daktycznych, a także przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, 
palestry, mediatorów, adwokatów, radców prawnych oraz studen-
tów a także osoby, których zainteresowania naukowe koncentrują 
się wokół problematyki alternatywnego rozwiązywania sporów. 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele samorządu 
adwokackiego oraz władz miasta.

Adwokat Anna Szczepaniak obok prowadzonej praktyki adwo-
kackiej jest również stałym i czynnie działającym mediatorem sądo-
wym, wpisanym na listę stałych mediatorów sądowych przy Sądach 
Okręgowych w Łodzi, Sieradzu oraz Piotrkowie Trybunalskim. 
Oprócz mediacji ze skierowania sądów prowadzi również media-
cje umowne w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych 
i pracowniczych.

Mediacja jest sposobem na zakończenie sporu bez wszczynania 
bądź kontynuowania długotrwałego, sformalizowanego i nierzadko 
również kosztownego postępowania sądowego.

Ugoda zawarta przed mediatorem po jej zatwierdzeniu przez sąd 
ma taką samą moc prawną jak prawomocne orzeczenie lub ugoda 
zawarta przed sądem.

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH BIEL, JUDEK I WSPÓLNICY

W tym roku troje aplikantów Kancelarii Biel, Judek i wspólnicy 
sp.p. ze Szczecina pomyślnie zdało egzamin radcowski. Na zdjęciu, 
już po ślubowaniu, razem z Panem Przemysławem Mijal, Dzieka-
nem OIRP w Szczecinie, Panią Mecenas Kamilą Szymańską oraz 
Magdalena Krzyżanowska, które zasilą szeregi naszego zespołu 
radców prawnych. Nieobecny na zdjęciu Pan Piotr Guzowski, który 
zdecydował się na dalszą karierę prawniczą w sądzie.

Tradycją stały się „obłóczyny” nowo upieczonych radców praw-
nych w togi, które zwykle organizujemy w zaprzyjaźnionej szcze-
cińskiej restauracji „Radecki i familia” słynącej ze znakomitego 
włoskiego jedzenia.

Na zdjęciu także nowy gadżet, torba na akta lub togę w kształcie… 
akt. Można sobie wybrać cywilną lub karną:).

Dubeltowe uczczenie Święta Niepodległości. Biegi na 10 km w Gry-
finie i Goleniowie
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Z ŻYCIA KANCELARII
ZGROMADZENIE STOWARZYSZENIA IURIS LINK W KRAKOWIE

W listopadzie nasze spotkanie w Krakowie zorganizował Mecenas 
Stanisław Cabała. Jak to w Krakowie było bardzo pięknie ale i owoc-
nie, jeśli chodzi o obrady i znaczenie podjętych uchwał. Poprawiamy 
standard naszych dokumentów, naszej strony internetowej, ale i roz-
wijamy inicjatywy na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia. Uwaga, 
efekty będą widoczne już niebawem. Staszku, Moniko dziękujemy 
za doskonałą organizację naszego pobytu.

Nasi Członkowie na spotkanie w Krakowie wybierali się różnymi 
środkami transportu. Tu Krzysztof Judek  z żoną Cecylią w sa-
molocie.
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Kancelaria Adwokacka Adwokat Justyna Mazur

BYDGOSZCZ

Do grona członków Stowarzyszenia Iuris Link została przyjęta 
adwokat Justyna Mazur. Pani mecenas od 2013 roku pełni obowiązki 
dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy oraz członka 
Naczelnej Rady Adwokackiej. Od lat jest zaangażowanym działaczem 
samorządu adwokackiego i niestrudzonym obrońcą praw człowieka 
i wolności obywatelskich w kraju i zagranicą. Była uczestnikiem 
misji obserwacyjnych Naczelnej Rady Adwokackiej do Gruzji, 
Kazachstanu i na Ukrainie. Występowała w Parlamencie Włoskim 
przed Senacką Komisją Praw Człowieka, gdzie z sukcesem broniła 
osób deportowanych. Pełni także funkcję Wiceprezesa Zrzeszenia 
Prawników Polskich z siedzibą w Bydgoszczy. Jest laureatką wielu 
odznaczeń, nagród i wyróżnień. Uhonorowana m.in. odznaką 
„Adwokatura Zasłużonym”, Medalem Prezydenta RP za Zasługi 
dla Adwokatury, Medalem Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz 
najwyższym odznaczeniem Zrzeszenia Prawników Polskich. W 2017 
r., zdobyła statuetkę „Złoty Paragraf” dla najlepszego adwokata, 
przyznawaną przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej. Również 
w 2017 r. w rankingu Expressu Bydgoskiego znalazła się w pierwszej 
trójce najbardziej wpływowych kobiet Bydgoszczy. W kwietniu 
2018 r. odebrała z rąk prezydenta Bydgoszczy Medal Kazimierza 
Wielkiego dla Okręgowej Rady Adwokackiej za szczególne 
zaangażowanie na rzecz miasta i jego mieszkańców.

Kancelaria Adwokacka adwokat Justyny Mazur jest Kancelarią 
oferującą pomoc i doradztwo prawne w zakresie prawa karnego, 
karnego - skarbowego oraz karnego wykonawczego. Prowadzi 

również sprawy cywilne, w szczególności dotyczące roszczeń 
i naprawienia szkód związanych z prawem medycznym, bankowym, 
komunikacyjnym, ubezpieczeniowym. Zajmuje się w pełnym 
zakresie sprawami rodzinnymi. Prowadzi obsługę prawną 
podmiotów gospodarczych.”

KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT JUSTYNA MAZUR

Stary Rynek 3/1
85–105 Bydgoszcz
telefon 52–321–32–94
605–536–517

fax 52 347–86–61
www.mazuradwokat.pl
e-mail: justryna@mazuradwokat.pl

Kancelaria Adwokacka Adwokat Magda Jasiewicz

GLIWICE

Nowym członkiem 
Stowarzyszenia jest 
a d wo k a t  M a gd a 
Jasiewicz z Gliwic. 
Studia magisterskie 
ukończyła w 2008 roku. 
W latach 2010–2013 
odbywała aplikację 
adwokacką w Kancelarii 
Adwokackiej Adwokata 
Jacka Pałk i oraz 
stale współprcowała 
z  a d w o k a t e m 
Grzegorzem Jaworskim. 
Swoje doświadczenie 
zawodowe zdobywała 
rów nież pracując 
w okresie studiów 
w wydziale cywilnym 

Sądu Okręgowego w Gliwicach. Od września 2013 roku prowadzi 
indywidualną Kancelarię Adwokacką w Gliwicach. Od 2016 roku jest 
członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, jak również 
delegatem na Krajowy Zjazd Adwokatury. Oprócz aktywności 

zawodowej aktywnie uczestniczy w życiu samorządu adwokackiego. 
Na zdjęciu z obchodów 100-lecia Adwokatury Polskiej między 
innymi z adwokat Justyną Mazur oraz adwokat Aurelią Koksztys-
Łuć w towarzystwie Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Jacka 
Treli oraz Skarbnika NRA Mirosławy Pietkiewicz

Adwokat Magda Jasiewicz zajmuje się kompleksową obsługą 
prawną podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Ze 
względu na doświadczenie wynikające z długoletniej pracy 
w Sądzie Okręgowym, wiodące w jej kancelarii są sprawy 
cywilne oraz rodzinne, w tym sprawy o podział majątków po 
rozwodzie. Zajmuje się również prawem spółek, w szczególności 
likwidacją spółek prawa handlowego. Jej praktyka adwokacka 
skupia się przede wszystkim na reprezentowaniu stron przed 
sądem. Jako profesjonalny adwokat oczywiście występuje 
także w sprawach karnych jako obrońca oraz pełnomocnik 
pokrzywdzonych.

KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MAGDA JASIEWICZ

ul. Kościuszki 38/2a
Gliwice 44–100 Gliwice
tel. 516178680
e-mail:
magda.jasiewicz@adwokatura.pl
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Prowadzimy działalność jako adwokaci od 1 stycznia 2000 
r. Wcześniej, w 1994 r. ukończyliśmy studia prawnicze na 
Uniwersytecie Wrocławskim a następnie odbyliśmy aplikację 
sądową w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze oraz aplikację 
adwokacką w Izbie Adwokackiej w Wałbrzychu, pracując w jednej 
z wiodących spółek prawniczych w Jeleniej Górze. Ugruntowana 
wiedza, długoletnia praktyka i doświadczenie uzyskane w sądach 
i pod opieką znakomitych patronów pomogło nam zgromadzić 
odpowiedni zespół prawników i utworzyć jedną z pierwszych 
partnerskich spółek prawniczych.

Mamy za sobą kilkanaście lat doświadczenia w świadczeniu 
pomocy prawnej w zasadzie we wszystkich dziedzinach prawa, 
poczynając od spraw sądowych, poprzez skomplikowane 
przekształcenia spółek prawa handlowego, tworzenie nowych 
podmiotów prawa, likwidacje i upadłości, postępowania 
administracyjne i rejestrowe, na doradztwie prawnym kończąc. 
Aktualnie spółka stale obsługuje kilkanaście różnego rodzaju 
podmiotów, w tym prywatne spółki prawa handlowego, podmioty 
powiązane z samorządem terytorialnym, podmioty lecznicze, 
przedsiębiorstwa i spółdzielnię. Prowadzimy sprawy ze wszystkich 
dziedzin prawa, starając się jednak specjalizować w wybranych 
zagadnieniach. Położenie Jeleniej Góry na styku trzech granic sprzyja 
również aktywności w zakresie. Ukończyliśmy podyplomowe studia 
z zakresu praktycznego zastosowania prawa europejskiego.

Aktualnie stale współpracujemy z dwoma kancelariami 
adwokackim z siedzibą pod tym samym adresem - adwokat Domniki 
Pawiłojć i adwokat Aurelii Kukulskiej oraz kancelarią prawną 
specjalisty od spraw egzekucyjnych magistra Olafa Hambergera. 
Nad pracą biura czuwa Kierownik Biura magister Sylwia Grześ.

Aurelia Koksztys - Łuć zajmuje się w szeroko rozumianym prawem 
cywilnym. Jest specjalistką prawa rodzinnego (w szczególności 
w zakresie rozwodów i podziałów majątku) oraz prawa 
nieruchomości. Drugą specjalizację stanowią sprawy gospodarcze 
i prawo handlowe. Pracę magisterską obroniła pod kierunkiem 
Profesora Józefa Frąckowiaka. Wiedzę i doświadczenie wykorzystuje 
w spółce przy tworzeniu i nadzorowaniu funkcjonowania podmiotów 
prawa handlowego. Zasiadała również w Radach Nadzorczych 
spółek prawa handlowego. Ponadto dzięki biegłej znajomość języka 
niemieckiego została wpisana na listę adwokatów polecanych 
przez Konsulat RFN i obsługuje klientów niemieckojęzycznych. 
Jej pozycja zawodowa uznana został również przez środowisko 
Adwokatury. Przez wiele lat była wykładowcą Komisji Szkolenia 
Aplikantów, pełniła funkcję Prezesa Sądu Dyscyplinarnego przy 
Izbie Adwokackiej w Wałbrzychu a aktualnie jest sędzią Wyższego 
Sadu Dyscyplinarnego Adwokatury w Warszawie.

Bartosz Łuć od lat zajmuje się prowadzeniem skomplikowanych 

procesów w sprawach cywilnych odszkodowawczych. Ponadto 
jest specjalistą w sprawach administracyjnych i sądowo-
administracyjnych. Do jego największych prawniczych sukcesów 
zaliczyć należy skuteczną skargę konstytucyjną zakończoną 
uchyleniem niekonstytucyjnego przepisu. Dzięki wieloletniej 
obsłudze podmiotów leczniczych posiada wiedzę i doświadczenie 
w szeroko rozumianym prawie medycznym. Od lat zajmuje się 
doradztwem prawnym dla przedsiębiorców, jednostek samorządu 
terytorialnego, stowarzyszeń i fundacji. Występuje również 
w procesach sądowych w sprawach klientów indywidualnych. 
Od początku swojej kariery zawodowej aktywnie uczestniczy 
w działalności Adwokatury, jako członek komisji merytorycznych 
przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz wykładowca w ramach 
szkoleń dla aplikantów adwokackich i członek Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Wałbrzychu. W 2019 r. został uhonorowany 
odznaką „Zasłużony dla Adwokatury”. Aktualnie jest członkiem 
Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki przy 
Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Osoby stale współpracujące w wybranych dziedzinach prawa:

Adwokat Aurelia Kukulska – sprawy 
karne i cywilne, tel. +48 660 702 501

Adwokat Dominika Pawiłojć – sprawy 
rodzinne i cywilne, tel. +48 665 565 494

Magister Olaf Hamberger – sprawy 
egzekucyjne i windykacja sądowa, +48 500 
767 878

ADWOKACKA SPÓŁKA PARTNERSKA ŁUĆ I KOKSZTYS-ŁUĆ

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

email:
kancelaria@adwokaci-online.pl
Strona internetowa:
www.adwokaci-online.pl
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7t
hi

de
a.

co
m



21

PREZENTACJE

Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Komandytowa
Izabella Żyglicka i Wspólnicy

KATOWICE · WARSZAWA

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

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

Zapewniamy obsługę kompleksowych przedsięwzięć 
gospodarczych, restrukturyzacji, przekształceń własnościowych, 
procesów inwestycyjnych, badań due diligence, operacji na rynku 
kapitałowym, a także negocjacji gospodarczych i mediacji.

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

Nasza główna siedziba mieści się w Katowicach, w nowoczesnym 
budynku ALTUS, a  w  Warszawie, w  budynku Warszawskiego 

Centrum Finansowego znajduje się nasz Oddział. Prowadzimy 
obsługę prawną w języku angielskim, niemieckim, francuskim, 
czeskim i rosyjskim.

Leszek Paterek jest partnerem Kancelarii. W 1994 roku ukończył 
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, 
Kierunek: Prawo. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe 
zdobywał w  wykonywanej od 1997 roku obsłudze prawnej 
przedsiębiorców, w  Sądzie Rejonowym: Wydziale Cywilnym 
Nieprocesowym, Wydziale Rejestru Zastawów, Krajowym Rejestrze 
Sądowym oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Prowadzi 
działalność zawodową dotyczącą głównie: fundacji i stowarzyszeń, 
fuzji i przejęć, odpowiedzialności członków Zarządów, postępowań 
grupowych, prawa spółek i  holdingów, prawa upadłościowego 
i naprawczego oraz prywatyzacji i komercjalizacji. Włada biegle 
językiem francuskim i angielskim.

ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
IZABELLA ŻYGLICKA I WSPÓLNICY

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

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

Kancelaria Adwokacka Elżbieta Nowak

KOSZALIN

Kancelaria Adwokacka Elżbiety 
Nowak aktywnie działa od 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 karnymi, cywilnymi, gospodarczymi, 
obsługą spółek prawa handlowego w zakresie prowadzonej przez nie 
działalności, zagadnieniami prawa europejskiego, a także sprawami 
rodzinnymi. Prowadzi kompleksowa obsługę pozasądową i sądową.

Adwokat Andrzej Nowak prowadzi sprawy z  zakresu prawa 
gospodarczego 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  rosyjskim, zapewniając obsługę we 
wszystkich wskazanych dziedzinach prawa.

Kancelaria Adwokacka Elżbiety Nowak od wielu lat prowadzi 

obsługę Klientów krajowych i  zagranicznych, świadcząc pomoc 
prawną i reprezentując podmioty zagraniczne w polskich spółkach 
prawa handlowego. Utrzymuje ścisły kontakt z wieloma adwokatami 
i radcami prawnymi, pracującymi w dużych kancelariach 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 udziału, także z usług współpracujących z kancelarią 
tłumaczy przysięgłych języka angielskiego, niemieckiego, 
francuskiego oraz rosyjskiego.

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

a  także jest członkiem Komisji ds. Działalności Publicznej 
Adwokatury przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

KANCELARIA ADWOKACKA ELŻBIETA NOWAK

Ul. Zwycięstwa 147/2
75–950 Koszalin
Tel./Fax: + 48 94 346 20 46
Handy: + 48 601 726 280

e-mail: jurist@poczta.fm
elzbietanowak@adwokatura.pl
elzbieta.nowak@iurislink.pl
www.kancelarie-adwokackie.org
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Kancelarie Adwokackie Jerzy Szczepaniak, Anna 
Kowalkiewicz, Anna Szczepaniak

ŁÓDŹ

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

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

odznaczony Medalem Wolności. Publikuje w prasie ogólnopolskiej 
i  łódzkiej szereg artykułów o  tematyce prawnej i  społecznej. 
Przez wiele lat był członkiem władz Łódzkiej Palestry. Pełnił 
funkcję Sędziego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury 
w  Warszawie. Prowadzi wykłady dla aplikantów adwokackich 
i  szkolenia m.in. dla dziennikarzy oraz pracowników firm 
budowlanych. Dewizą w działalności zawodowej adwokata Jerzego 
Szczepaniaka jest rozwiązywanie problemów w drodze ugody, jeśli 
tylko jest to możliwe. Procesy sądowe powinny być ostatecznością.

Adwokat Anna Kowalkiewicz 
jest absolwentką Wydziału Prawa 
i  Administracji Uniwersytetu 
Łódzkiego. Odbywała aplikację 
adwokacką w Okręgowej Radzie 
Adwokackiej w Łodzi. Wykonuje 
zawód adwokata od lutego 2010 
r. Prowadzi sprawy z  zakresu 
prawa cy wilnego (prawo 
rzeczowe, zobowiązania, prawo 
spadkowe), rodzinnego (rozwody, 
podziały majątku, alimenty, 
kontakty), gospodarczego (prawo 
spółek, umowy), prawa pracy. 
Specjalizuje się w  sprawach 

o rozwód, podział majątku wspólnego byłych małżonków. Posiada 
wieloletnie doświadczenie z  zakresu kompleksowej obsługi 
prawnej przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność 
gospodarczą oraz spółek, co wiąże się ze znajomością wielu dziedzin 
prawa. Reprezentuje Klientów przed sądami, organami administracji 
publicznej, a także w sprawach pozasądowych, w tym prowadzi 

negocjacje i uczestniczy w mediacjach. Adwokat Anna Kowalkiewicz 
bierze czynny udział w licznych akcjach mających na celu udzielanie 
pomocy prawnej najuboższym, w tym w ogólnopolskich akcjach 
„Adwokaci Pro Bono” organizowanych przez Naczelną Radę 
Adwokacką. Włada biegle językiem angielskim.

Adwokat Anna Szczepaniak jest 
adwokatem od 2010 r. Specjalizuje 
się w sprawach z zakresu prawa 
rodzinnego (w  szczególności 
w sprawach o rozwód i podział 
majątku) oraz prawa pracy. 
Posiada doświadczenie zarówno 
przy reprezentacji klientów 
indywidualnych (m.in. w zakresie 
prawa cywilnego, rodzinnego 
i spadkowego), jak również przy 
obsłudze prawnej podmiotów 
gospodarczych – indywidualnych 

przedsiębiorców oraz spółek. Reprezentuje klientów przed sądami 
powszechnymi oraz wykonuje czynności przesądowe, w tym prowadzi 
negocjacje ugodowe. Jest certyfikowanym mediatorem Centrum 
Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej prowadzącym 
mediacje na terenie województwa łódzkiego. Obsługuje również 
klientów anglo – i  niemieckojęzycznych. Zasiada w  Komisji 
Rewizyjnej Stowarzyszenia Łódzki Kongres Kobiet, którego celem 
statutowym jest działanie na rzecz praw człowieka, sprzeciwianie sie 
wszelkim formom dyskryminacji oraz wspieranie kobiet, mężczyzn 
i ich rodzin w trudnych sytuacjach życiowych. Prowadzi warsztaty, 
a także uczestniczy w licznych panelach dyskusyjnych, seminariach 
i  szkoleniach poświęconych problematyce prawa rodzinnego 
i przeciwdziałania wszelkim formom przemocy w rodzinie. Od 2015 
r. jest Wiceprezeską Stowarzyszenia Prawników Iurislink.

KANCELARIA ADWOKACKA JERZY SZCZEPANIAK

ul. Gdańska 90 lok 2–4.3
90–508 Łódź
Tel: +48 426325225
Handy: +48 668 837 637
Fax: +48 042632 76 96

e-mai l : jerzy_ szczepania k@
kancelaria-adwokacja.net.pl
info@iurislink.pl
jerzy.szczepaniak@iurislink.pl

 
KANCELARIE ADWOKACKIE ANNA KOWALKIEWICZ I ANNA SZCZEPANIAK

ul. Żwirki 1C lok. 7
90–448 Łódź
annakowalkiewicz@iurislink.pl
a.szczepaniak@iurislink.pl
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Działalność prowadzona jest w formie spółki cywilnej, aktualnie, 
od 2013 roku spółka działa w składzie:

Stanisław Cabała – adwokat, Marta Trzaskoś–Grochowska – 
radca prawny.

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

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

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

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

Kancelaria udziela również pomocy prawnej klientom 
indywidualnym, prowadząc sprawy z zakresu prawa cywilnego, 

karnego i administracyjnego.

Zespół Kancelarii:
Stanisław Cabała, adwokat

ur. 1957 r., studia na Wydziale Prawa UJ 
ukończone w 1980 r., wpis na listę adwokatów 
w grudniu 1988 r. Preferencje zawodowe: prawo 
cywilne (prawo zobowiązań, nieruchomości, 

odszkodowania), gospodarcze (transport i  spedycja, umowy 
budowlane, projekty finansowe), prawo karne (przestępstwa 
skarbowe, celne), prawo administracyjne. Członek Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Krakowie.

Marta Trzaskoś-Grochowska, radca prawny
ur. 1960 r., studia na Wydziale Prawa 

UJ ukończone w  1984 r., wpis na listę 
radców prawnych w grudniu 1989 r. Studia 
podyplomowe z zakresu prawa europejskiego 
na UJ ukończone w  2004 r. Preferencje 
zawodowe: prawo pracy, prawo gospodarcze 
(przekształcenia i fuzje spółek, prywatyzacja, 

upadłość, energetyczne, umowy w przemyśle ciężkim).

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

w  Krakowie ukończone w  2009  r., wpis na 
listę adwokatów w  roku 2013.Preferencje 
zawodowe: prawo cywilne i  gospodarcze 
(prawo zobowiązań, prawo spółek, umowy) 
prawo karne, prawo rodzinne (rozwody 
i  separacje) prawo własności intelektualnej. 

Biegle posługuje się językiem angielskim.
Daniel Augustyn, adwokat

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

KANCELARIA PRAWNICZA CABAŁA GROCHOWSKA S.C.

Siedziba Kancelarii
ul. Pijarska 15
33 – 300 Nowy Sącz

(0–18) 442 21 37
Filia: ul. Michalusa 16,
38–300 Gorlice, tel.(0–18) 353 78 31

Kancelaria Prawnicza Cabała Grochowska s.c.

NOWY SĄCZ · GORLICE
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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 wyspecjalizowanym w dziedzinach 
prawa nieruchomości gruntowych i wykonawstwa budowlanego.
Kompetencja przez specjalizację.

Doradztwo prawne na najwyższym poziomie gwarantujemy 

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

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

e-mail. schirp@schirp.com
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.

Kancelaria Adwokacka Schirp Schmidt-Morsbach Neusel

BERLIN
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Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni

POZNAŃ · WARSZAWA

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

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

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

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

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

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

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

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

•  kompleksowa obsługa prawną procesów inwestycyjnych w tym 
w nieruchomości;

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

Kancelaria jest:

Autoryzowanym Doradcą New-
Connect

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

Autoryzowanym Doradcą dla rynku 
Catalyst

Partnerzy:

Mariola Więckowska
radca prawny

mwieckowska@kancelaria-csw.pl, mariola.wieckow-
ska@iurislink.pl

Wykonuje pracę radcy prawnego od roku 1990. Specjalizuje się 
w doradztwie prawnym dla realizacji strategii właścicielskiej przez 

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

Tomasz Buczak
radca prawny

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

Wykonuje zawód radcy prawnego od 1999 roku. Związany jest 
z Kancelarią od lipca 2004 roku. Partnerem w Kancelarii jest od 
stycznia 2006 roku. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych 
z funkcjonowaniem rynku kapitałowego – jest kluczowym praw-
nikiem Kancelarii w procesach IPO i SPO oraz ofertach niepublicz-
nych, zarówno na rynku regulowanym, jak i na Rynku NewConnect. 
Doradza w sprawach związanych z wykonywaniem obowiązków 
informacyjnych oraz przestrzeganiem zasad ładu korporacyjnego 
przez spółki publiczne, a także kształtowaniem ustroju oraz funk-
cjonowaniem spółek prawa handlowego. Zajmuje się także obsłu-
gą przedsięwzięć związanych z pozyskiwaniem finansowania oraz 
procesów przekształcania, fuzji i restrukturyzacji. Prowadzi także 
sprawy z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji. Ma znaczące 
doświadczenie w zakresie stosowania prawa bankowego i tworzenia 
produktów bankowych. Od roku 2005 zasiada w Radzie Nadzorczej 
giełdowej spółki TELL S.A. z siedzibą w Poznaniu.
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Julita Ludwiniak
radca prawny

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

Wykonuje zawód radcy prawnego od 2001 roku. Doświadczenie 
zawodowe rozpoczęła od specjalizacji w zakresie prawa bankowego. 
Współuczestniczyła przy tworzeniu regulaminów produktów ban-
kowych, wewnętrznych aktów korporacyjnych oraz negocjowaniu 
umów z zakresu rozwiązań informatycznych i teleinformatycznych. 
Własną praktykę zawodową prowadzi od roku 2002, świadcząc 
pomoc prawną podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym 
w obszarze prawa cywilnego, handlowego i prawa pracy. Z Kance-
larią stale współpracuje od lipca 2004 roku, a do grona Partnerów 
Kancelarii CSW dołączyła w styczniu 2006 roku. Specjalizuje się 
w prawie cywilnym i gospodarczym. Prowadzi obsługę procesów 

obejmujących analizę stanu prawnego przedsiębiorstw oraz zakłada-
nie i rejestrację spółek prawa handlowego. W ramach Departamentu 
Obsługi Kapitału uczestniczy w wielu procesach przekształcania, fu-
zji i przejęć podmiotów gospodarczych oraz zajmuje się doradztwem 
i obsługą emisji akcji, szczególnie w zakresie publicznych emisji akcji 
(IPO, SPO). Ma również doświadczenie w prowadzeniu postępowań 
sądowych i windykacji wierzytelności, a także w zagadnieniach 
związanych z zamówieniami publicznymi, prawem pracy i prawem 
budowlanym. W zakresie jej zainteresowań zawodowych znajduje 
się także problematyka obejmująca ochronę praw konsumenta.

KANCELARIA CSW WIĘCKOWSKA I PARTNERZY RADCY PRAWNI

Ul. Mickiewicza 28
60–836 Poznań
Tel./Fax: + 48 61 852 18 15
e-mail:
kancelaria@kancelaria-csw.pl
csw.poznan@iurislink.pl

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

Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek i wspólnicy sp.p

SZCZECIN

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

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

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

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

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

Krzysztof Judek ukończył w 1976 roku 
Wydział Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
W latach 1982–1984 odbył aplikację sądo-
wą zakończoną egzaminem sędziowskim. 
W 1989 r. Po ukończeniu aplikacji adwokac-
kiej w 1989 roku zdał egzamin adwokacki 
i rozpoczął wykonywanie zawodu adwokata 
w Zespole Adwokackim nr 3 w Szczecinie. 
W latach 1991–1998 prowadził kancelarię 

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

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

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

W strukturze Kancelarii pod kątem obsługi poszczególnych 
klientów i specjalizacji radców prawnych zostały wyodrębnione 
cztery piony:

Pion Samorządowy; Pion Prawa Handlowego i Gospodarczego; 
Pion Spółdzielczy oraz Pion Medyczny.

W zespole Kancelarii znajdują sie radcowie posługujący się języ-
kiem niemieckim oraz angielskim.

REKOMENDACJE:
W Rankingu Kancelarii Prawniczych publikowanych przez dzien-

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

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

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