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Drodzy Czytelnicy

Iuris Link łączy ludzi, dla których wykonywanie zawodu Adwokata czy 
Radcy Prawnego jest życiową pasją. Dzięki temu z prawdziwym zaangażo-
waniem możemy pomagać naszym Klientom w załatwieniu ich życiowych 
problemów. Oddajemy w wasze ręce kolejny numer Biuletynu Iuris Link. 
Staramy się w nim omówić istotne zagadnienia prawne, które mogą dotyczyć 
każdego z nas.
Mam nadzieję, ze lektura nie znuży Państwa, a niektóre artykuły pokażą, że 
prawo wbrew pozorom, nie jest skomplikowane, o ile umie się z niego korzy-
stać. Wewnątrz numeru znajdziecie Państwo również informację o Fundacji 
Unikat wspierającej artystów ceramików. Stowarzyszenie Iuris Link nawią-
zało współpracę z Fundacją mając między innymi na względzie pierwotne 
znaczenie określenia „Mecenas”.
Zapraszamy Państwa na przebudowaną stronę Stowarzyszenia Iuris Link 
pod adresem www.iurislink.pl

W imieniu wszystkich członków Stowarzyszenia Prawników Iuris 
Link oraz Kancelarii w których prowadzą swoją działalność, pragnę 
złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych 
świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku.

Adwokat Bartosz Łuć
 
Redaktor Naczelny 
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Prawników Iuris Link
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Termin przedawnienia zwrotu nadpłaconych składek do ZUS-u. 
Od 20 lipca 2011 r. można domagać się zwrotu nienależnie opła-
conych lub nadpłaconych składek do ZUS-u. obejmujących okres 
dziesięciu lat wstecz licząc od daty złożenia wniosku. Nie dotyczy, 
to jednak składek na ubezpieczenie zdrowotne wpłaconych przed tą 
datą. Do 20 lipca ubiegłego roku można było domagać się bezpod-
stawnie wpłaconych składek za okres pięciu lat wstecz podczas, gdy 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógł dochodzić zapłaty składek 
za dziesięć lat. Trybunał Konstytucyjny w wyroku wydanym w dniu 
19 kwietnia 2012 r. w sprawie P 41/2011 uznał, że okres dziesięciu 
lat dotyczy również składek nienależnie opłaconych przez płatnika 
przed datą 20 lipca 2011 r. Zwrotowi będą podlegać zatem te składki, 
które mając na uwadze dziesięcioletni termin przedawnienia nie 
uległy przedawnieniu przed 20 lipca 2011 r. Sąd rozpoznający sprawę 
zwrotu takich nienależnych składek, zobowiązany jest nadto do 
uwzględnienia zasad zawieszania oraz przerwania biegu przedaw-
nienia obowiązujących od 20 lipca poprzedniego roku.

Nowe formularze pism procesowych. Od 3 maja 2012 r. obowiązują 
zmienione formularze pism procesowych. Modyfikacja dotyczy 
urzędowych wzorów, które stosuje się w sprawach cywilnych roz-
poznawanych w postępowaniu uproszczonym, tj. pozwu; załącznika 
do pozwu z dalszym oznaczeniem stron (DS); pisma zawierającego 
dalsze wnioski dowodowe (WD); odpowiedzi na pozew; pozwu wza-
jemnego; sprzeciwu od wyroku zaocznego, sprzeciwu lub zarzutów 
od nakazu zapłaty, stanowiącego jednakowy dla tych trzech pism 
wzór. Druki dostępne są bezpłatnie w każdym sądzie rejonowym 
oraz okręgowym. Zmieniono również z dniem 3 maja i 6 listopada 
2012 r. formularze wykorzystywane w postępowaniu wieczystoksię-
gowym, które powinny znajdować się w każdym wydziale ksiąg wie-
czystych oraz Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Dodatkowo 
wszystkie druki stosowane w postępowaniu cywilnym dostępne 
są w formie elektronicznej umożliwiającej edytowanie, na stronie 
internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl oraz na 
stronach internetowych sądów powszechnych. Ważne jest, aby po 
wypełnieniu druku w komputerze zachowana została jego struktura.

Zaostrzenie ochrony nabywców nowych mieszkań i  domów. 
Z dniem 29 kwietnia br. zaczęły obowiązywać nowe rozwiązania 
prawne, mające w zamyśle chronić interes nabywców nowych miesz-
kań lub domów. Wprowadzone zapisy można sprowadzić do czterech 
bloków tematycznych.
• Prospekt informacyjny. Przed podpisaniem umowy deweloper 

jest zobowiązany do sporządzenie prospektu informacyjnego 
w zakresie zamierzonego przedsięwzięcia, wedle ustalonego prze-
pisami prawa wzoru. Deweloper, który nie sporządzi prospektu 
informacyjnego podlega karze grzywny.

• Umowa. Konieczne jest spisanie umowy deweloperskiej w for-
mie aktu notarialnego. Do tego roszczenie nabywcy wynikają-
ce z umowy, należy wpisać do księgi wieczystej, który w razie 
wycofania się dewelopera z umowy będzie mógł domagać się 
przeniesienia własności nieruchomości przed sądem. Roszczenie 
o przeniesienie własności będzie mogło być skutecznie dochodzo-
ne tylko w przypadku, gdy lokal lub dom faktycznie powstanie, 
a więc inwestycja zostanie ukończona. Klient może natomiast 
odstąpić od umowy, np., gdy prace budowlane nie będą postępo-
wały zgodnie z harmonogramem lub gdy deweloper poda w pro-
spekcie informacyjnym nieprawdziwe informacje. Nowa regulacja 
wprowadza formalizm umowy deweloperskiej sprowadzający się 
do precyzyjnego określenia w jej treści cech nieruchomości, jak 
np.: powierzchni działki; stanu prawnego nieruchomości w tym 
oznaczenia właściciela lub użytkownika wieczystego; istniejących 
obciążeń hipotecznych lub służebności; określenia położenia oraz 
istotnych cech domu jednorodzinnego, będącego przedmiotem 

umowy deweloperskiej lub budynku, w którym ma znajdować 
się lokal mieszkalny będący przedmiotem tej umowy; określe-
nia usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku; określenia 
powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac 
wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się de-
weloper, itd. 

• Rachunek powierniczy. Zaprzestanie realizacji inwestycji oraz 
upadłości firm deweloperskich przed zakończeniem inwestycji, 
łączyły się dotąd z ryzykiem utraty przez klientów wpłaconych na 
konta deweloperów środków. Deweloperzy zobowiązani są w za-
kresie inwestycji wprowadzonych do sprzedaży po 29 kwietnia br. 
do zawierania z bankami umów o prowadzenie otwartych albo za-
mkniętych mieszkaniowych rachunków powierniczych. Nabywcy 
mają wpłacać środki przeznaczone na zakup nieruchomości na 
takie konta. Rachunki prowadzą banki, co ma gwarantować, że 
pieniądze klientów nie przepadną w razie upadłości dewelopera. 
Osoba, która wbrew przepisom wypłaci deweloperowi środki 
zgromadzone na rachunku powierniczym podlega karze grzyw-
ny, ograniczenia wolności, bądź pozbawienia wolności do 2 lat.

• Gwarancja bankowa i ubezpieczenie. Deweloper ma zapewnić 
nabywcy gwarancję bankową. Na jej podstawie bank:
• w przypadku upadłości dewelopera wypłaci na żądanie klienta 

środki przez niego wpłacone deweloperowi;
• w razie nieukończenia inwestycji także wypłaci na żądanie 

klienta środki przez niego wpłacone deweloperowi, ale po 
upływie 120 dni od dnia wskazanego, jako dzień przeniesienia 
prawa własności w stanie wolnym od obciążeń, praw i roszczeń 
osób trzecich, z wyjątkiem obciążeń, na które wyraził zgodę 
nabywca.

Każda z wymienionych sytuacji uprawnia nadto klienta do otrzy-
mania odszkodowania odpowiadającego wysokości wpłaconych 
deweloperowi środków. Deweloper zobowiązany jest bowiem za-
wrzeć umowę ubezpieczenia, opłacać składki i wskazać klienta, 
jako uprawnionego do otrzymania odszkodowania z takiej umowy.

Ustawowa regulacja timesharingu. W dniu 28 kwietnia br. zaczęły 
obowiązywać przepisy ustawy z dnia 16 września 2011 r. o time-
share. Timesharing, to prawo do korzystania z rzeczy, a przede 
wszystkim z nieruchomości (np. ośrodka turystycznego, hotelu, 
pensjonatu, apartamentu) w określonych, regularnie powtarza-
jących się odstępach czasu przez okres dłuższy niż rok. Dodatko-
wo konsument poprzez taką umowę nabywa odpłatnie prawo do 
otrzymywania rabatów, zniżek lub innych korzyści związanych 
z zakwaterowaniem. 

Nowa treść klauzuli wykonalności. Tytuł egzekucyjny, a więc, np.: 
prawomocne orzeczenie, ugoda sądowa, ugoda zawarta przed me-
diatorem i zatwierdzona przez sąd, akt notarialny, w którym dłużnik 
poddał się egzekucji, wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta 
przed takim sądem itd., może być podstawą egzekucji komorniczej 
przeciwko dłużnikowi pod warunkiem umieszczenia na nim klau-
zuli wykonalności. Treść tej klauzuli została zmodyfikowana i od 3 
maja tego roku brzmi: W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia… 
20… r. Sąd … w … stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji 
w całości/w zakresie … oraz poleca wszystkim organom, urzędom 
oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu 
niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły 
pomocy. Jeżeli tytuł egzekucyjny dotyczy obowiązku zapłaty okre-
ślonej kwoty wyrażonej w innej walucie, niż polski złoty, to sąd na-
dając klauzulę wykonalności zobowiąże komornika do przeliczenia 
tej kwoty na walutę polską według średniego kursu NBP na dzień 
sporządzenia planu podziału kwoty uzyskanej z egzekucji, gdy jest 
kilku wierzycieli, a gdy brak takiego planu, to na dzień wypłaty 
świadczenia uprawnionemu.

AKtUALNOści prAWNe mAj-LiStOpAd 2012 r
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Zmiany w procedurze cywilnej. Istotne zmiany dotyczące roz-
poznawania spraw cywilnych, które weszły w życie 3 maja 2012 r. 
dotyczą:
• Zniesienia odrębnego trybu dla rozpoznawania sprawa gospo-

darczych. Od tego czasu spory między przedsiębiorcami rozpo-
znawane są według, tzw. zasad ogólnych bez rozróżnienia, czy 
w sprawie występują tylko przedsiębiorcy albo, gdy co najmniej 
jedna z nich, to osoba fizyczna. Sprawy między przedsiębiorcami 
należy nadal kierować do wydziałów gospodarczych. Strona wy-
stępująca w procesie w zakresie prowadzonej działalności gospo-
darczej może zażądać przeprowadzenia posiedzenia w całości lub 
części przy drzwiach zamkniętych, jeżeli mogą zostać ujawnione 
tajemnice jego przedsiębiorstwa.

• Usprawnienia i przyspieszenia postępowania poprzez nałożenie 
na strony i uczestników postępowania obowiązku przytacza-
nia wszystkich okoliczności faktycznych i dowodów bez zwłoki. 
Wiąże się z tym również obowiązek dokonywania przez nich 
czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami, wyja-
śniania okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania 
czegokolwiek, a także wymóg przedstawiania dowodów na po-
parcie forsowanych twierdzeń. Pozwany może przed pierwszym 
posiedzeniem w sprawie wnieść odpowiedź na pozew, przy czym 
sąd może pozwanego również zobowiązać do wniesienia takiej 
odpowiedzi w terminie, co najmniej dwóch tygodni. Sąd może 
nadto nałożyć na strony wymóg złożenia innych pism zarówno 
przed pierwszym posiedzeniem, jak w trakcie sprawy wskazując 
kolejność i termin składania pism oraz okoliczności, które mają 
zostać wyjaśnione. Ważne jest, że w trakcie postępowania strony 
mogą wnosić pisma przygotowawcze tylko wtedy, gdy sąd tak 
zarządzi chyba, że pismo zawiera wyłącznie wniosek dowodowy. 
Jeżeli strona uchybiła wezwaniu sądu odnośnie złożenia jakiego-
kolwiek pisma albo nie zgłosiła ich w zarzutach, bądź sprzeciwie 
od nakazu zapłaty, to sąd pominie spóźnione twierdzenia i do-
wody pod warunkiem, że strona uprawdopodobni, że zwłoka na-
stąpiła bez jej winy lub, że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń 
i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo, że 
występują inne wyjątkowe okoliczności. Okoliczności faktyczne 
i dowody mogą być powoływane, jak dotychczas do momentu 
zamknięcia rozprawy, przy czym sąd pominie twierdzenia i dowo-
dy, jeśli uzna, że zostały złożone dla przedłużenia postępowania 
albo, gdy okoliczności sporne zostały już wyjaśnione w sposób 
umożliwiający wydanie rozstrzygnięcia. Jednocześnie sąd zobo-
wiązany jest udzielać stronom działającym bez profesjonalnego 
pełnomocnika niezbędnych pouczeń i ewentualnie wskazywać 
potrzebę skorzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

• Zasadą jest, że apelację wnosi się do sądu drugiej instancji, ale 
za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżony wyrok. Ter-
min do wniesienia apelacji wynosi dwa tygodnie od doręczenia 
odpisu wyroku z uzasadnieniem, a gdy wniosek o sporządzenia 
uzasadnienia nie został wniesiony, to dwa tygodnie od upływu 
tygodniowego terminu do złożenia takiego wniosku. Nowością 
jest, że jeśli strona wniosła apelację wprost do sądu właściwego 
do jej rozpoznania, tzn. do sądu drugiej instancji, to uważa się, że 
termin został zachowany niezależnie od tego, w jakiej dacie ape-
lacja została zwrócona do sądu, który wydał zaskarżony wyrok. 

• Zmieniono wysokość grzywien nakładanych przez komorni-
ków w trakcie egzekucji. Za nieuzasadnioną odmowę wyjaśnień 
grzywna wzrosła z 500,00 zł do 2000,00 zł, za przeszkadzanie 
czynnościom komornika z 200,00 zł do 1000,00 zł, a za nieudzie-
lenie informacji przez pracodawcę w egzekucji z wynagrodzenia 
za pracę z 500,00 zł do 2000,00 zł. 

Bezpłatna pomoc prawna zwolniona z podatku VAT. Z interpre-
tacji przepisów prawa podatkowego dokonanej przez Ministerstwo 
Finansów wynika, że nieodpłatna pomoc prawna nie jest objęta 
podatkiem VAT, o ile jej świadczenie wpisuje się w cel działalności 
gospodarczej prowadzonej przez świadczącego ją podatnika. Ze 
względu jednak na różnorodność stanów faktycznych prawnicy, 

którzy świadcząc darmową pomoc prawną mają wątpliwości, co 
do jej opodatkowania podatkiem VAT mogą wystąpić do Urzędu 
Skarbowego o wydanie interpretacji indywidualnej.

Jakie informacje może uzyskać ZUS od podmiotów prowadzących 
działalność leczniczą? 

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 13 czerwca 2012 r. jed-
nostki wykonujące działalność leczniczą, zobowiązane są udostępnić 
na żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacje dotyczące 
stanu zdrowia ubezpieczonego skonkretyzowane o: przyczyny ho-
spitalizacji i leczenia, przeprowadzonych w tym czasie badaniach 
i innych świadczeniach medycznych oraz o wynikach konsultacji. 
Wiadomości te powinny zostać przekazane w sposób gwarantujący 
poufność i ochronę danych osobowych

Sposoby ustalania, czy nieletni pił alkohol lub zażywał inne sub-
stancje odurzające. Od dnia 8 maja br. zostały wprowadzone do 
porządku prawnego trzy metody, którymi będzie można ustalić, czy 
nieletni znajduje się pod wpływem alkoholu lub innego środka odu-
rzającego. Są, to według kolejności stosowania, badania wydychane-
go powietrza za pomocą alkomatu, śliny i krwi. Badanie za pomocą 
alkomatu i badanie śliny może przeprowadzić oprócz m.in. Policji, 
także kurator sądowy. Może on nadto zobowiązać nieletniego do 
poddania się takim badaniom. Ważne jest, że przy każdym z badań 
powinien być obecny rodzic lub opiekun, a gdy jest to niemożliwe, 
to badanie powinno zostać przeprowadzone w miarę możliwości 
w obecności nauczyciela, przedstawiciela powiatowego centrum 
pomocy rodzinie lub przedstawiciela organizacji społecznej, do 
której zadań należy oddziaływanie wychowawcze na nieletnich 
lub wspomaganie procesu ich resocjalizacji. Weryfikacja wyniku 
badania alkomatem lub badania śliny jest możliwa poprzez badania 
krwi również na wniosek nieletniego oprócz rodziców, opiekuna 
i kuratora sądowego. Pobranie krwi powinno nastąpić niezwłocznie 
po zgłoszeniu żądania, ale nie później, niż przed upływem trzech 
godzin od tego momentu.

Zwolnienie spółki z o.o. od kosztów sądowych w postępowaniu 
upadłościowym. Spółka z o.o. składając wniosek o ogłoszenie upa-
dłości może domagać się zwolnienia od ponoszenia opłaty sądowej. 
Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 15 maja 2012 r. 
w sprawie P. 11/2010. Trybunał uznał, że przyczyny braku środków 
na poniesienie opłaty od wniosku o ogłoszenie upadłości mogą być 
różne w tym zupełnie od spółki niezależne. Obecnie przepisy prawa 
upadłościowe i naprawczego nie regulują kwestii zwolnienia spółki 
z o.o. od kosztów postępowania. Wobec tego Trybunał uznał, że 
ustawodawca powinien określić odrębne od reguł ogólnych wy-
nikających z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, 
przesłanki zwolnienia spółki z o.o. od kosztów w postępowaniu 
upadłościowym z uwagi na specyfikę tego postępowania. Zdaniem 
sędziów o zwolnieniu od opłat sądowych powinien rozstrzygać 
w konkretnej sprawie sąd z uwzględnieniem takich przesłanek oraz 
fundamentalnej roli prawa do sądu w społeczeństwie demokra-
tycznym i ryzyka, które w oczywisty sposób obciąża każdego, kto 
realizuje przedsięwzięcie gospodarcze. 

Monitor Sądowy i Gospodarczy tylko w formie elektronicznej. Od 
1 lipca br. Monitor Sądowy i Gospodarczy wydawany jest wyłącznie 
w postaci elektronicznej na płytach CD i poprzez pocztę elektro-
niczną. Monitor dostępny jest do wglądu na stronie internetowej 
Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl.

Zakaz podwójnego karania za zaległości względem ZUS-u. 
W myśl nowo wprowadzonej regulacji prawnej Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych nie może wymierzyć płatnikowi składek, który 
jest osobą fizyczną, kary w postaci dodatkowej opłaty w przypadku 
jego prawomocnego skazania za niepłacenie lub opłacenie tych 
samych składek w zaniżonej wysokości. Jeżeli w odniesieniu do 
takich samych składek zostanie wszczęte jednocześnie postępo-
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wanie karne i postępowanie o wymierzenie przez ZUS dodatkowej 
opłaty, to postępowanie przed organem ubezpieczeniowym ulega 
zawieszeniu do czasu wydania wyroku karnego. W razie skazania 
postępowanie prowadzone przez ZUS zostanie umorzone z urzędu. 
Gdyby doszło do jednoczesnego skazania i wymierzenia dodatko-
wej opłaty, to decyzja ZUS-u. powinna zostać uchylona z urzędu, 
a pobrana opłata podlega zwrotowi płatnikowi wraz z odsetkami. 
Zasady te obowiązują od dnia 31 maja 2012 r.

Co może być przedmiotem zapisu windykacyjnego ? W prawie 
spadkowym od 23 października ubiegłego roku istnieje możliwość 
ustanowienia przez spadkodawcę zapisu windykacyjnego. Insty-
tucja ta sprowadza się do tego, że spadkodawca w testamencie spo-
rządzonym w formie aktu notarialnego może zastrzec, że ściśle 
określona osoba z chwilą jego śmierci nabędzie: rzecz oznaczoną, 
co do tożsamości, tj. niepowtarzalną o cechach indywidualnych; 
zbywalne prawo majątkowe; przedsiębiorstwo lub gospodarstwo 
rolne; użytkowanie lub służebność. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 
18 lipca 2012 r. podjętej w sprawie o sygn. akt III CZP 46/2012 uznał, 
że spadkodawca może rozrządzić w formie zapisu windykacyjnego 
przedmiotami należącymi nie tylko do jego majątku osobistego, ale 
również udziałem w przedmiotach objętych wspólnością małżeńską. 
Do tej pory kwestia ta budziła kontrowersje z racji uregulowania 
zawartego w art. 35 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który za-

kazuje małżonkom rozporządzania takim udziałem w czasie trwania 
między nimi wspólności na mocy ustawy. 

Minimalne wynagrodzenie w 2013 r. Wysokość minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę w następnym roku będzie wynosić 1.600,00 
zł brutto. 

Wolne za święto wypadające w dzień wolny od pracy. Trybunał 
Konstytucyjny uznał w wyroku z dnia 2 października 2012 r. wy-
danym w sprawie K 27/2011 i opublikowanym w Dzienniku Ustaw 
wydanym w dniu 8 października br., że przepis art. 130 § 21 kodeksu 
pracy odbierający pracownikom dodatkowy dzień wolny za święto 
przypadające w dzień wolny od pracy jest sprzeczny z Konstytucją 
RP. W efekcie wymienione przepis został skreślony kodeksu pracy 
z dniem opublikowania wyroku, a za święto przypadające w dzień 
wolny od pracy należy się dodatkowy dzień wolny. 

Marcin Kurzawa
aplikant adwokacki 
Koordynator IURIS LINK 2009 – styczeń 2012

Kancelaria Adwokacka Jerzy Szczepaniak i Partnerzy 
Łódź

Na skutek zawarcia małżeństwa zostają nawiązane, na ogół z mocy 
ustawy, rozmaite stosunki, zarówno o charakterze osobistym, jak 
i majątkowym. Mogą one łączyć wzajemnie małżonków, a także 
każdego z nich z innymi osobami. Na skutek zawarcia małżeństwa 
powstaje na przykład pomiędzy jednym z małżonków a krewnymi 
drugiego małżonka stosunek powinowactwa, który co ciekawe, trwa 
pomimo ustania małżeństwa (art. 26 krio).

Ważnym fragmentem stosunków istniejących pomiędzy małżon-
kami są stosunki majątkowe, przez co rozumieć należy te wszystkie 
relacje, które odnoszą się do sfery ich interesów ekonomicznych. 
Chodzi tu zarówno o wspólność praw majątkowych, jak i rozli-
czenia związane z dokonywaniem nakładów oraz ponoszeniem 
wydatków, a także kwestie odpowiedzialności za zobowiązania. 
Sfera stosunków majątkowych małżonków nabiera coraz większego 
znaczenia. Ma to niewątpliwie związek z podejmowaniem przez 
coraz większą liczbę osób działalności gospodarczej ze wszystkimi 
tego konsekwencjami.

Powstanie wspólności majątkowej małżonków.

Art. 31 § 1 kodeksu rodzinnego i  opiekuńczego stanowi, że 
z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy 
ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa), obejmują-
ca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje 
małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Zawarcie 
związku małżeńskiego jest podstawową, ale nie jedyną przesłanką 
powstania wspólności. Jest to przesłanka, którą można określić jako 
pozytywną, zaś poza nią wystąpić muszą trzy przesłanki o charak-
terze negatywnym. Po pierwsze, w chwili zawierania małżeństwa 
przyszłych małżonków nie może łączyć tzw. intercyza, czyli umowa 
wyłączająca wspólność po zawarciu małżeństwa. Po drugie, żaden 
z małżonków nie może być ubezwłasnowolniony I po trzecie, w sto-
sunku do żadnego z małżonków, nie została ogłoszona upadłość. 

Wielkość udziału małżonków w majątku wspólnym.

Podstawową regułę określającą wielkość udziałów małżonków 
w majątku wspólnym zawiera przepis art. 43 § 1 krio, zgodnie z któ-
rym oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Małżonek zainteresowany ustaleniem, że jego udział jest większy 
niż udział współmałżonka, musi uzyskać konstytutywne orzeczenie 
sądu określające nierówne udziały. Sąd dokonuje ustalenia nierów-
nych udziałów na żądanie jednego z małżonków. Żądanie takie 
rozpoznawane jest w postępowaniu o podział majątku wspólnego 
(art. 567 § 1 k.p.c.), a sąd orzeka o nim w sentencji postanowienia. 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje dwie przesłanki uzasad-
niające domaganie się ustalenia nierównych udziałów w majątku 
wspólnym. Jedną z nich jest istnienie ważnych powodów, zaś drugą 
przyczynienie się małżonków do powstania majątku wspólnego 
w stopniu zróżnicowanym. Ważne powody, do których odwołu-
je się ustawodawca w art. 43 § 2 krio, obejmują względy natury 
etycznej, powodujące, że w konkretnych okolicznościach równość 
udziałów małżonków w majątku wspólnym byłaby postrzegana 
jako rozstrzygnięcie kolidujące z zasadami współżycia społeczne-
go. Mówiąc inaczej byłoby uznawane powszechnie za krzywdzące 
dla jednego z małżonków, jako pozostające w sprzeczności z po-
wszechnym poczuciem sprawiedliwości. Obie wskazane przesłanki 
ustalenia nierównych udziałów muszą wystąpić jednocześnie. Sama 
dysproporcja w zakresie przyczynienia się każdego z małżonków do 
powstania majątku wspólnego nie wystarczy. Wystąpienie ważnych 
powodów jest konieczne. Przykładowo jedynie wskazać można, że 
przyjmuje się istnienie ważnych powodów, gdy małżonek, przeciwko 
któremu kierowane jest żądanie, w sposób rażący lub uporczywy 
nie przyczynia się do powstania majątku stosownie do posiadanych 
sił i możliwości zarobkowych, a także w sytuacji, gdy małżonkowie 
pozostają w długotrwałej separacji faktycznej i uzgodnili, że każde 
z nich będzie gospodarować samodzielnie.

Rozliczenia majątkowe małżonków. Podział majątku wspólnego po 
ustaniu wspólności małżeńskiej majątkowej
Aurelia Koksztys-Łuć
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Ustanie wspólności majątkowej I skutki ustania wspólności.

Wspólność majątkowa małżeńska powstała przez zawarcie mał-
żeństwa ustaje na skutek zaistnienia określonych zdarzeń, zawarcia 
umowy pomiędzy małżonkami oraz na skutek orzeczenia sądu. 
Ustanie małżeństwa, w wyniku rozwodu lub śmierci jednego z mał-
żonków skutkuje ustaniem wspólności. Gdy małżeństwo trwa nadal 
wspólność majątkowa ustać może poprzez zawarcie przez małżon-
ków umowy majątkowej o ustanowieniu rozdzielności oraz na sku-
tek orzeczenia sądu znoszącego wspólność, również z datą wsteczną. 

Jeżeli wspólność ustawowa ustanie, to zamiast trzech mas mająt-
kowych zaczynają funkcjonować jedynie dwie, a mianowicie majątki 
osobiste małżonków. Majątek objęty dotychczas wspólnością ulega 
przekształceniu we współwłasność, do której znajdują odpowiednie 
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego regulujące współwłasność 
w częściach ułamkowych.

Podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności 
majątkowej.

W obrębie problematyki podziału majątku wspólnego rysują się 
trzy zasadnicze grupy zagadnień: tryb dokonania podziału, ustalenie 
składu i wartości majątku objętego podziałem oraz sposób wyjścia 
ze wspólności.

Podział majątku, który był objęty wspólnością małżeńską, za-
równo ustawową, jak i umowną, może nastąpić w drodze zawar-
cia umowy o podział, w postępowaniu przed sądem polubownym, 
w wyroku orzekającym rozwód i w postępowaniu o podział majątku 
wspólnego toczącym się w trybie nieprocesowym.

Sądowy podział majątku wspólnego następuje zwykle wtedy, 
gdy współuprawnieni nie są w stanie uzgodnić kwestii związanych 
z wyjściem z  łączącej ich wspólności. Jeżeli bowiem podmioty 
współuprawnione są zgodne co do składu majątku wspólnego oraz 
sposobu dokonania podziału, to z reguły zawierają stosownej treści 
umowę. Postępowanie o podział majątku wspólnego rozpoczyna 
wniosek jednego ze współuprawnionych. Przedmiotem podziału 
dokonywanego przez sąd powinien być cały majątek objęty wspól-
nością. Tylko ważne powody uzasadniają ograniczenie podziału do 
części majątku. Skład i wartość majątku podlegającego podziałowi 
ustala sąd. Jeżeli w treści wniosku nie został wskazany cały majątek, 
tzn. pominięto niektóre przedmioty objęte wspólnością, w toku 
postępowania sąd powinien dążyć do uzupełnienia tego braku.

Sposoby wyjścia ze wspólności. Możliwe sposoby podziału ma-
jątku wspólnego. 

Istnieją trzy zasadnicze sposoby wyjścia ze wspólności przy do-
konywaniu podziału majątku wspólnego, a mianowicie podział 
fizyczny, przyznanie całej rzeczy (całego majątku) jednemu ze 
współuprawnionych oraz sprzedaż majątku i podział uzyskanej 
sumy pomiędzy współuprawnionymi. Każdy z tych sposobów może 
zostać wykorzystany przez sąd dokonujący podziału.

Fizyczny podział rzeczy, któremu ustawa przyznaje pierwszeń-
stwo, w odniesieniu do majątku wspólnego polega przede wszystkim 
na przyznaniu określonych przedmiotów poszczególnym osobom 
uprawnionym. Jeżeli na przykład na majątek wspólny składają się 
dwie nieruchomości o zbliżonej wartości, podział fizyczny będzie 
polegał na przyznaniu jednej z nich jednemu z małżonków, a drugiej 
drugiemu z małżonków. Nie oznacza to oczywiście, że wykluczone 
jest dokonanie fizycznego podziału konkretnego składnika majątku 
wspólnego. Jeżeli na przykład w skład majątku wspólnego wchodzi 
dom mieszkalny, w którym można wyodrębnić dwa samodzielne 
mieszkania wraz z działką gruntu, fizyczny podział tego konkret-
nego przedmiotu majątkowego może polegać na ustanowieniu od-
rębnej własności lokali mieszkalnych (jeżeli oczywiście spełnione są 
przesłanki wymagane przez ustawę z 24 czerwca 1994 r. o własności 
lokali), zaś grunt, na którym stoi budynek, może pozostać współ-
własnością małżonków lub byłych małżonków.

Jeżeli w wyniku fizycznego podziału majątku wspólnego poszcze-
gólnym osobom uprawnionym przypadną przedmioty majątkowe, 
których wartość przewyższa wartość przysługującego im udziału 
w majątku wspólnym, sąd określi wysokość dopłat, jakie muszą zo-
stać uiszczone dla wyrównania tej dysproporcji. Możliwe jest także 
rozłożenie dopłat na raty, jednakże terminy ich uiszczenia nie mogą 
przekraczać łącznie dziesięciu lat. Niedopuszczalność dokonania 
podziału fizycznego ma miejsce jedynie wtedy, gdy podział taki 
byłby sprzeczny z przepisami ustawy, społeczno-gospodarczym 
przeznaczeniem rzeczy albo pociągałby za sobą istotną zmianę rze-
czy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.

Wyjście ze wspólności polegające na przyznaniu całego majątku 
jednemu z małżonków lub byłych małżonków znajduje zastosowanie 
przede wszystkim w dwóch wypadkach, gdy w skład dzielonego 
majątku wchodzi niewiele składników (a często tylko jeden) i gdy 
podziałem objęty jest majątek stanowiący zorganizowaną całość 
gospodarczą. Ponadto przyznanie całego majątku jednemu ze współ-
uprawnionych może nastąpić, gdy podział fizyczny jest w danej sytu-
acji niedopuszczalny. Przyznanie całego majątku jednemu z małżon-
ków (byłych małżonków) oznacza, że podmiotem wszystkich praw 
wchodzących dotychczas w skład majątku wspólnego staje się jedno 
ze współmałżonków, natomiast drugie z nich uzyskuje roszczenie 
o zapłatę określonej sumy tytułem spłaty. Wysokość należnej sumy 
stanowi ułamek wartości całego majątku odpowiadający wielkości 
udziału należnego małżonkowi, który uzyskuje spłatę.

Sprzedaż majątku objętego podziałem w postępowaniu o podział 
majątku wspólnego występuje stosunkowo rzadko. Inaczej bowiem 
niż przy zniesieniu współwłasności, nieczęsto się zdarza, że żaden ze 
współuprawnionych nie uzyska jakiegoś przedmiotu wchodzącego 
w skład majątku wspólnego. Nie można oczywiście wykluczyć, że 
w skład majątku wchodzi na przykład tylko nieruchomość nie dająca 
się podzielić fizycznie, a żaden ze współuprawnionych nie wyraża 
zgody na przyznanie mu tej nieruchomości w całości i obciążenie obo-
wiązkiem spłaty. Suma uzyskana ze sprzedaży poszczególnych skład-
ników majątku wspólnego ulega podziałowi między współupraw-
nionych proporcjonalnie do wielkości przysługujących im udziałów. 

Nakłady i wydatki na majątek wspólny i majątki osobiste mał-
żonków.

W czasie trwania wspólności majątkowej mogą następować prze-
sunięcia między istniejącymi odrębnymi masami majątkowymi, 
a mianowicie pomiędzy majątkiem wspólnym małżonków i ich 
majątkami osobistymi. Przesunięcia te mogą przybierać postać 
nakładów i wydatków czynionych z majątku wspólnego na majątek 
osobisty jednego z małżonków Ii odwrotnie. 

Zgodnie przepisem art. 45 § 1 krio każdy z małżonków powinien 
zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego 
majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na 
przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Każdy z małżonków 
może również żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił 
ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny.

Istnieją trzy możliwości ustalenia wartości dokonanych nakładów 
i poniesionych wydatków. Po pierwsze, można przyjąć, że należy 
się zwrot nominalnej wartości wydatków i nakładów z chwili ich 
dokonania. Po drugie, najpierw należy ustalić ułamkowy udział na-
kładów na rzecz w jej wartości w chwili dokonywania tych nakładów, 
a następnie obliczyć ten sam ułamkowy udział w wartości rzeczy 
według jej cen rynkowych w chwili dokonywania podziału majątku 
wspólnego. Po trzecie, wartość rozliczanych wydatków i nakładów 
należy ustalić według cen obowiązujących w chwili dokonywania 
podziału lub w chwili orzekania o wcześniejszym zwrocie.

Rozliczanie wspólnych długów małżonków przy podziale majątku 
wspólnego.

Powszechnie przyjmuje się, że przedmiotem podziału majątku 
wspólnego są jedynie aktywa, zaś poza podziałem pozostają pasywa. 
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Dokonanie „podziału” długu nie wywołuje skutku wobec wierzy-
ciela, a więc nie zwalnia jednego z małżonków z obowiązku zaspo-
kojenia roszczenia wierzyciela. Wychodząc z takiego założenia, 
przyjmuje się, że przy dokonywaniu podziału majątku wspólnego 
zobowiązanie jednego z małżonków do spłacenia określonych dłu-
gów i zwolnienie drugiego z małżonków z obowiązku zapłaty takiego 
długu w stosunku do wierzyciela, jest niedopuszczalne. Reguła ta ma 
zastosowanie także do podziału dokonywanego w drodze umownej. 
Jednakże w praktyce w postępowaniu o podział majątku, zwłaszcza 
w zawieranych ugodach, zdarza się, że jeden z uczestników przyj-
muje na siebie obowiązek dokonania spłaty określonego długu. Nie 
można takiej praktyki kwestionować, sąd jednak powinien pouczyć 
uczestników, że obciążenie długiem tylko jednego z małżonków jest 
bezskuteczne w stosunku do wierzyciela, chybże w drodze odrębnej 
czynności prawnej wyraził on na to zgodę. W orzeczeniu sądu, 
jakie zapada po przeprowadzeniu postępowania o podział majątku 
wspólnego, niedopuszczalne jest zatem ustalenie, że za określone 
długi odpowiedzialność ponosić będzie tylko jeden z uczestników 
postępowania. Jest to możliwe, gdy podział dokonywany jest zgod-
nie z porozumieniem stron, a więc w formie umowy lub w ugodzie. 
Ustalenie takie odniesie jednak skutki prawne wyłącznie pomiędzy 
osobami zainteresowanymi. Zobowiązanie się do spłaty określonych 
długów jest w istocie zobowiązaniem się do tego, że wierzyciel nie bę-
dzie żądał świadczenia od osoby „:zwolnionej” z takiego obowiązku. 

Podsumowanie.

Rozliczenia majątkowe małżonków po ustaniu wspólności są 
materią skomplikowaną. Postępowanie o podział majątku wspól-
nego, objętego wspólnością powinno doprowadzić do całościowe-
go uregulowania stosunków majątkowych między małżonkami 
lub byłymi małżonkami, do ich rozliczenia, przy uwzględnieniu 
wszelkich wzajemnych roszczeń stron i rozstrzygnięciu wszystkich 
kwestii pozostających w związku z podziałem. W tym trudnym 
postępowaniu nieoceniona jest pomoc adwokata, który posiada 
niezbędną wiedzę i doświadczenie. 

Aurelia Koksztys-Łuć
adwokat

Adwokacka Spółka Partnerska 
Łuć Nachmann Nowakowski i Koksztys
Jelenia Góra, Wrocław

Stan faktyczny

Wierzyciel dysponuje tytułem wykonawczym przeciwko dłużni-
kowi opatrzonym klauzulą wykonalności przeciwko małżonkowi, 
z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku wspólnego. 
Na podstawie tytułu wykonawczego prowadzi postępowanie egze-
kucyjne z nieruchomości stanowiącej wspólność majątkową mał-
żeńską. W trakcie trwania egzekucji dowiaduje się, iż wspólność 
majątkowa ustała.

Co dzieje się z majątkiem wspólnym?

Do majątku objętego małżeńską wspólnością ustawową, która 
ustała na skutek orzeczenia sądu lub podziału majątku wspólnego 
dokonanego orzeczeniem sądowym stosuje się przepisy o wspól-
ności majątku spadkowego (na podstawie art. 46 k.r.o.). Natomiast, 
w przypadku ustania wspólności majątkowej w wyniku ustanowie-
nia rozdzielności majątkowej między małżonkami ma zastosowanie 
art. 471 k.r.o., który stanowi, iż umowa tego typu wywołuje skutki 
względem osób trzecich tylko wówczas, gdy jej zawarcie oraz rodzaj 
były tym osobom znane. 

W naszej konkretnej sprawie wspólność majątkowa ustała w wy-
niku rozwodu i podziału majątku wspólnego, w wyniku którego 
prawo własności nieruchomości zostało przyznane małżonkowi 
dłużnika.

Na podobnym stanie faktycznym bazował Sąd Najwyższy, który 
w dniu 5 lutego 2010 r. w sprawie do sygn. akt III CZP 132/09 podjął 
uchwałę o treści: 

Jeżeli przedmiot wchodzący w skład majątku wspólnego, zajęty na 
podstawie tytułu egzekucyjnego opatrzonego klauzulą wykonalności 
nadaną przeciwko małżonkowi dłużnika z ograniczeniem odpo-
wiedzialności do majątku wspólnego, w wyniku ustania wspólności 
majątkowej i podziału majątku wspólnego na skutek orzeczenia sądu 

wszedł do jego majątku, małżonek ten może żądać umorzenia po-
stępowania egzekucyjnego w stosunku do tego przedmiotu (art. 825 
pkt 3 k.p.c).

Co to oznacza dla wierzyciela?

Oznacza to, że klauzula wykonalności nadana tytułowi egzeku-
cyjnemu przeciwko małżonkowi dłużnika nie daje podstawy do 
prowadzenia egzekucji z tej nieruchomości, bowiem od momentu 
podziału majątku stanowi ona składnik majątku małżonka dłuż-
nika. Pozbawia go zatem możliwości zaspokojenia z ewentualnej 
sprzedaży tej nieruchomości. Małżonek dłużnika może wnieść 
o umorzenie postępowania egzekucyjnego w stosunku do niego 
i tym samym udaremnić wierzycielowi możliwość zaspokojenia.

Co może zrobić wierzyciel?

Wierzyciel może wziąć udział w dziale majątku wspólnego, po-
nieważ w jego interesie jest przyznanie prawa własności nierucho-
mości dłużnikowi, tak, by mógł w dalszym ciągu kontynuować 
postępowanie egzekucyjne. Możliwe jest to tylko wtedy, gdy majątek 
dzielony jest w postępowaniu nieprocesowym na podstawie art. 566 
i 567 k.p.c. Jeżeli jednak postępowanie takie nie zostało wszczęte 
wierzyciel może zająć prawo dłużnika do żądania podziału mająt-
ku wspólnego na podstawie art. 912 k.p.c. i sam wystąpić do sądu 
o podział. Jeżeli majątek wspólny został już podzielony w sprawie 
np. o rozwód lub separację wierzyciel nie będzie miał wpływu na 
sposób podziału majątku. Wtedy zaspokojenie będzie możliwe tylko 
z przedmiotów, które przypadły dłużnikowi.

Powołana wyżej uchwała Sądu Najwyższego w praktyce stwarza 
dłużnikowi i jego małżonkowi możliwość uniknięcia utraty przed-
miotów majątkowych, co do których jest prowadzone postępowanie 
egzekucyjne. Mogą oni bowiem tak podzielić majątek, by zajęte 

Trudności wierzyciela z wyegzekwowaniem należności 
po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej
Kinga Pikor-Rola
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przedmioty weszły w skład majątku małżonka dłużnika. Komornik, 
na wniosek małżonka dłużnika, umorzy egzekucję, a wierzyciel 
będzie zmuszony szukać swojego zaspokojenia w inny sposób.

Czy wierzyciel może zapobiec takiej sytuacji?

Wierzyciel, w zasadzie, nie może się tego ustrzec. Nawet jeśli 
zawierając umowę z dłużnikiem, uzyska zgodę małżonka dłużnika 
na zaciągnięcie zobowiązania, a następnie na tej podstawie uzyska 
klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika z ogra-
niczeniem jego odpowiedzialności do majątku wspólnego to i tak 
na każdym etapie postępowania egzekucyjnego (nawet po zajęciu 
nieruchomości) podział majątku przeprowadzony przez dłużnika 
i jego małżonka udaremni zaspokojenie z tej części majątku. 

Podsumowanie

Stanowisko Sądu Najwyższego jest co najmniej kontrowersyjne. 
Podwójnie, bowiem uderza w wierzyciela, nie dając mu w zasadzie 
żadnych możliwości reakcji. Obserwując praktykę sądów i komorni-
ków w tej kwestii zauważyć można, iż postępowanie w takich spra-
wach jest niejednolite. Bywa, że po ustaniu wspólności majątkowej 
komornik umarza postępowanie egzekucyjne do nieruchomości 
zmuszając wierzyciela do wszczynania postępowania o podział 
majątku dłużnika. Bywa też, że komornik prowadzi postępowanie 
egzekucyjne tylko do udziału ½ dłużnika. Jeżeli dłużnik bądź jego 

małżonek sprzeciwią się temu – zawieszają postępowanie egzeku-
cyjne do czasu dokonania podziału majątku. 

Najlepsza (i chyba najbardziej sprawiedliwa) jest praktyka, w któ-
rej pomimo zniesienia wspólności ustawowej postępowanie egzeku-
cyjne z nieruchomości jest kontynuowane, a umorzenie jest tylko 
i wyłącznie na wniosek, w oparciu o art. 825 pkt 3 k.p.c. Szczególnie, 
że art. 825 pkt. 2 k.p.c. mówi, iż postępowanie egzekucyjne może 
być prowadzone po pozbawieniu tytułu wykonawczego klauzuli 
wykonalności dopóki nie wpłynie wniosek o umorzenie. 

Zadaniem sądów jest zatem dbałość o to, by w postępowaniach 
o podział majątku wspólnego nie było możliwe takie rozwiązania, 
iż cały majątek otrzymuje jeden z małżonków, bez obowiązku spłaty 
drugiego. Z całą pewnością chodzi wówczas o uniknięcie odpowie-
dzialności za długi. Taki podział sprzeciwia się zasadom współżycia 
społecznego, ponieważ krzywdzi wierzyciela. Tak więc dokonując 
podziału majątku sąd powinien ze szczególną dokładnością spraw-
dzić pobudki wnioskodawców

Kinga Pikor-Rola
prawnik, specjalista ds. windykacji

Kancelaria Prawnicza Cabała Mazur Grochowska s.c.
Nowy Sącz, Kraków, Gorlice

Gdy dłużnik nie płaci
Leszek Paterek

Rozwój stosunków społeczno-gospodarczych w okresie rodzącego 
się kapitalizmu, spowodował wzrost znaczenia prawa prywatnego 
a co za tym idzie, praw i obowiązków stron stosunku zobowiąza-
niowego. W Polsce, po okresie komunistycznej stagnacji zjawisko 
to jest szczególnie zauważalne w przypadku świadczeń pieniężnych.

Wraz ze zwiększeniem ilości stosunków umownych, konieczne 
było wypracowanie instrumentów chroniących wierzyciela w przy-
padku uchylania się dłużnika od zapłaty. Z pomocą przychodzą 
instytucje prawa cywilnego, pozwalające na egzekwowanie spełnie-
nia należnych świadczeń pieniężnych. Instytucje, o których mowa 
powyżej są zawarte w przepisach prawa cywilnego materialnego 
oraz w przepisach postępowania cywilnego.

Instytucje prawa cywilnego materialnego

Podstawowym instrumentem pozwalającym na ochronę wierzy-
ciela jest odpowiedzialność kontraktowa (ex contractu) uregulowana 
w art. 471 i n. Kodeksu cywilnego, a w szczególności obowiązek 
zapłaty przez dłużnika odsetek za opóźnienie w spełnieniu świad-
czenia pieniężnego. Art. 481 §1 k.c. stanowi, iż jeżeli dłużnik spóźnia 
się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać 
odsetek za czas opóźnienia. Istotny jest fakt, iż w przeciwieństwie 
do reguł ogólnych dotyczących odpowiedzialności kontraktowej, 
w niniejszej sytuacji nie ma znaczenia czy wierzyciel faktycznie 
poniósł szkodę oraz, że opóźnienie było następstwem okoliczności, 
za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. 

Jeżeli wysokość odsetek nie została określona w umowie, wówczas 
wierzyciel ma prawo żądać odsetek ustawowych (określanych w dro-
dze rozporządzenia Rady Ministrów). Przepisy Kodeksu cywilnego 
wzmacniają sytuację wierzyciela w przypadku zwłoki dłużnika, 
to znaczy zawinionego przez dłużnika opóźnienia w spełnieniu 
świadczenia. W takim przypadku, oprócz odsetek, wierzyciel może 
żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Oznacza to, iż 

dłużnik będzie zobowiązany do przywrócenia stanu poprzedniego 
lub do zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej obejmującej zarówno 
rzeczywiście poniesioną szkodę (damnum emergens), jak i utracone 
korzyści (lucrum cessans). 

Pewne szczegółowe uregulowania wprowadzone zostały w przy-
padku zobowiązań wynikających z umów wzajemnych, na mocy 
których świadczenie jednej ze stron ma być odpowiednikiem świad-
czenia drugiej. Co do zasady, świadczenia w takiej sytuacji powinny 
zostać spełnione jednocześnie. A contrario, każdej ze stron przysłu-
guje prawo do powstrzymania się ze spełnieniem swojego świadcze-
nia, dopóki druga ze stron nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego. 
Prostym przykładem jest umowa sprzedaży – zasadniczo wydanie 
rzeczy przez sprzedawcę powinno nastąpić równocześnie z zapłatą 
oznaczonej sumy pieniężnej przez kupującego. Jeżeli natomiast 
kupujący nie zapłacił umówionej sumy pieniężnej, to sprzedawca 
ma prawo nie wydać mu rzeczy. 

Gdy z umowy wynika, iż spełnienie świadczeń wzajemnych nie 
musiało nastąpić w tym samym czasie, strona, która zobowiązana 
jest spełnić świadczenie wcześniej, może powstrzymać się od tego. 
Warunkiem koniecznym jest wątpliwość spełnienia świadczenia 
przez druga stronę ze względu na jej stan majątkowy.

Dalej idące konsekwencje wprowadza art. 491 §1 k.c., który przy-
znaje stronie prawo do odstąpienia od umowy w razie zwłoki kon-
trahenta w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej. Może 
to uczynić po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego terminu do 
wykonania zobowiązania. Ponadto, jeżeli skutkiem zwłoki było 
poniesienie szkody przez stronę, może ona bez wyznaczania terminu 
dodatkowego lub po jego bezskutecznym upływie, żądać wykonania 
zobowiązania i naprawienia szkody.

Instrumentem zabezpieczającym roszczenie wierzyciela wzglę-
dem dłużnika jest również instytucja skargi pauliańskiej (actio 
pauliana). Ta wywodząca się jeszcze z prawa rzymskiego instytucja 
stanowi, iż w razie dokonania czynności prawnej z pokrzywdze-
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niem wierzycieli, poprzez którą osoba trzecia uzyskała korzyść 
majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności 
za bezskuteczną w stosunku do niego. Czynność będzie uznawana 
za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli dłużnik stał się 
z tego powodu niewypłacalny lub niewypłacalny w wyższym stopniu 
niż był przed dokonaniem tej czynności. Konieczne jest również, 
aby dłużnik działał za świadomością pokrzywdzenia wierzycieli 
lub aby osoba trzecia o tym fakcie wiedziała lub przy zachowaniu 
należytej staranności mogła się dowiedzieć. 

W związku z  faktem, iż ciężar dowodu będzie spoczywał na 
wierzycielu, a niektóre okoliczności (szczególnie te związane z ele-
mentami subiektywnymi, jak np. świadomość dłużnika) mogą być 
trudne do udowodnienia, prawodawca wprowadził domniemania 
prawne, które mają to ułatwić. A zatem, jeżeli wyżej wymienioną 
korzyść majątkową otrzymała osoba pozostająca w bliskim stosunku 
z dłużnikiem lub przedsiębiorca pozostający z nim w stałych sto-
sunkach gospodarczych, domniemuje się, iż wiedziała ona o dzia-
łaniu dłużnika ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. Jeszcze 
większe obostrzenie zawiera art. 528 k.c., zgodnie z którym nie 
ma konieczności udowadniania wiedzy osoby trzeciej o zamiarach 
dłużnika, jeżeli osoba ta otrzymała korzyść majątkową nieodpłatnie.

W wyroku z dnia 9 kwietnia 2010 r. (sygn. III CSK 273/09) Sąd 
Najwyższy uznał, że warunkiem dochodzenia ochrony na podstawie 
art. 527 § 1 k.c. jest wykazanie posiadania wierzytelności w stosun-
ku do dłużnika, który dokonał kwestionowanej skargą paulińską 
czynności prawnej. Wierzytelność ta powinna istnieć w chwili do-
konywania zaskarżonej skargą paulińską czynności prawnej oraz 
w chwili wytoczenia powództwa na podstawie art. 527 § 1 k.c.

Wierzyciel może wówczas dochodzić swoich praw poprzez wy-
toczenie powództwa o  uznanie danej umowy za bezskuteczną 
w stosunku do niego. Legitymację bierną będzie posiadała osoba 
trzecia, która otrzymała korzyść majątkową. Uznanie umowy za 
bezskuteczną nie spowoduje wyeliminowania jej z obrotu prawnego. 
Umowa taka nie będzie skuteczna wobec wierzyciela, który wytoczył 
powództwo. Oznacza to, iż będzie on mógł prowadzić egzekucję 
również z przedmiotów majątkowych osoby trzeciej, które weszły 
do jej majątku na skutek dokonania zaskarżonej czynności prawnej.

Uprawnienie wierzyciela do wytoczenia powództwa wygasa po 
5 latach od dokonania tej czynności.

Kolejnym zabezpieczeniem wierzyciela przed niewypłacalnością 
dłużnika może być sytuacja solidarności dłużników (tzw. solidar-
ność bierna). Jest to sytuacja, w której po stronie dłużnika istnieje 
kilka podmiotów zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może 
żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącz-
nie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Istotny jest fakt, iż 
zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników, zwalnia 
pozostałych z obowiązku spełnienia świadczenia. Następnie dłuż-
nik, który spełnił świadczenie ma prawo żądania zwrotu od pozo-
stałych dłużników (tzw. roszczenie regresowe). Jednakże instytucja 
solidarności biernej powstaje wyłącznie w sytuacjach wskazanych 
w ustawie lub gdy wynika to z czynności prawnej.

Nie można również zapominać o tzw. prawie zatrzymania (ius 
retentionis). Zgodnie z nim, zobowiązany do wydania cudzej rze-
czy może ją zatrzymać aż do chwili zaspokojenia lub zabezpiecze-
nia przysługujących mu roszczeń o zwrot nakładów na rzecz oraz 
roszczeń o naprawienie szkody przez rzecz wyrządzonej. Krótko 
mówiąc, w przypadku zobowiązań wzajemnych, jeżeli dwie strony 
są względem siebie zobowiązane (każda z nich jest jednocześnie 
wierzycielem i dłużnikiem), osoba zobowiązana do wydania rzeczy 
posiada uprawnienie do wstrzymania się ze spełnieniem tego obo-
wiązku. Może to mieć miejsce w sytuacji, w której poniosła nakłady 
na rzecz i domaga się ich zwrotu od drugiej strony. 

Instrumenty postępowania cywilnego

Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego również zawierają 
uregulowania, których celem jest wymuszenie na dłużniku speł-
nienie świadczenia. Po pierwsze pozwalają na urzeczywistnienie 

przepisów prawa materialnego określając reguły i zasady wytacza-
nia powództw i przebiegu postępowań. Z drugiej strony zawierają 
uregulowania autonomiczne, pozwalające na egzekwowanie przy-
sługujących wierzycielowi należności.

Kluczowe znaczenie mają przepisy części trzeciej k.p.c. doty-
czące postępowania egzekucyjnego. Podstawą wszczęcia egzekucji 
jest tytuł wykonawczy, którym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony 
w klauzulę wykonalności. Tytułem egzekucyjnym mogą być na 
przykład: prawomocne orzeczenie sądu o zasądzeniu świadczenia 
na rzecz wierzyciela, ugoda zawarta przed sądem, wyrok sądu po-
lubownego czy też akt notarialny, w którym dłużnik uznaje dług. 
Wniosek o wszczęcie egzekucji kierowany jest, co do zasady, do 
komornika działającego przy sądzie, który wydał wyrok będący 
tytułem egzekucyjnym. Wniosek taki powinien zawierać określenie 
świadczenia, które ma być spełnione oraz sposób egzekucji. 

Postępowanie egzekucyjne ma na celu przymuszenie dłużnika 
do spełnienia wymaganych świadczeń, a komornik posiada szereg 
instrumentów pozwalających mu na realizacje tego uprawnienia. 
Jest to niewątpliwie najbardziej uciążliwy dla dłużnika sposób eg-
zekwowania roszczeń wierzyciela.

Ponadto, w ramach instrumentów procedury cywilnej, warto 
wspomnieć o postępowaniach odrębnych jakimi są postępowanie 
nakazowe i postępowanie upominawcze. Uproszczenie i odfor-
malizowanie ich w stosunku do postępowania ogólnego pozwala 
na wydanie nakazu zapłaty przeciwko dłużnikowi po spełnieniu 
określonych w przepisach przesłanek. Jeżeli dłużnik nie wniesie 
sprzeciwu na wyżej wymieniony nakaz w określonym terminie, 
nakaz uprawomocnia się i stanowi tytuł egzekucyjny. 

Podsumowanie

Polskie prawo cywilne zawiera szereg instytucji prawa materialne-
go i procesowego, które pozwalają wierzycielowi na egzekwowanie 
przysługujących mu od dłużnika świadczeń. Ma to w szczególności 
zagwarantować pewność obrotu gospodarczego, co do realizacji 
praw i obowiązków wynikających ze stosunków zobowiązaniowych. 
Wierzyciel posiada natomiast swobodę w wyborze sposobu egzekucji 
świadczeń pieniężnych. Jedną z głównych zasad obrotu gospodar-
czego jest bowiem, wywodząca się jeszcze z prawa rzymskiego, pacta 
sunt servanda, zgodnie z którą zawartych umów należy dotrzy-
mywać. Należy również pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu 
transakcji już na etapie zawierania umowy. Można tego dokonać 
korzystając z przewidzianych w przepisach instytucji ustanowienia 
zastawu na rzeczach, zastawu na prawach, umowy przewłaszczenia 
na zabezpieczenie czy też poręczenia lub hipoteki.

Leszek Paterek
Radca prawny

Kancelaria Adwokaci i Radcowie Prawni
Spółka Komandytowa Izabella Żyglicka i Wspólnicy
Katowice, Warszawa
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Recesja – czas na restrukturyzację zatrudnienia
Anita Dygoń

Recesja – czas na restrukturyzację zatrudnienia 

Z ostatniego, ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego, zapo-
czątkowanego przez zapaść na amerykańskim rynku pożyczek 
hipotecznych, Polska wyszła obronną ręką, a nawet jako jedyny 
kraj w Europie zanotowała wzrost wartości PKB. Specjaliści nie 
pozostawiają jednak złudzeń – nadchodzi druga fala kryzysu gospo-
darczego, która nie ominie również Polski, a jej negatywne skutki 
będą znacznie bardziej odczuwalne. Na sposób, w jaki Polska po-
radziła sobie poprzednio z kryzysem, niebagatelny wpływ miało 
wykorzystanie funduszy unijnych, inwestycje prowadzone w ramach 
przygotowań do Euro 2012, czy utrzymujący się mimo kryzysu 
wzrost konsumpcji. Konsumpcja jednak spada (m.in. z powodu 
wzrostu VAT), inwestycje związane z Euro 2012 zostały zakończone, 
ewentualnie są dalece zaawansowane, kończą się również rozdania 
środków finansowych w ramach funduszy unijnych, przewidziane 
na lata 2007 – 2013. Brak jest zatem mechanizmów zewnętrznych, 
które pomogłyby przedsiębiorcom przetrwać nadchodzącą recesję. 
W tej sytuacji, w pierwszej kolejności, przedsiębiorcy powinni prze-
prowadzić odpowiednią do uwarunkowań zewnętrznych i potrzeb 
przedsiębiorstwa, restrukturyzację. 

W społecznej świadomości, termin restrukturyzacja kojarzy się 
negatywnie i stawiany jest obok takich pojęć jak bezrobocie, gru-
powe zwolnienia czy upadłość przedsiębiorstwa. Jednakże zgodnie 
z definicją słownikową, restrukturyzacja (rzadziej zwana restruktu-
ralizacją) to zmiana struktury gospodarczej kraju lub przedsiębior-
stwa mająca zwiększyć ich wydajność lub funkcjonalność1. Proces 
restrukturyzacji przedsiębiorstwa (jeżeli definiować go przez cele) 
ma w efekcie przynieść pozytywne skutki, tak dla przedsiębiorstwa, 
jak i dla pracowników. 

W procesach restrukturyzacji niezwykle istotny jest czas ich 
uruchomienia. Nie należy postrzegać restrukturyzacji jako przy-
słowiowej ostatniej deski ratunku, po którą sięga się dopiero wte-
dy, gdy sytuacja finansowa, gospodarcza przedsiębiorstwa zagraża 
jego dalszemu prawidłowemu funkcjonowaniu, a nawet istnieniu 
w ogóle. Restrukturyzacja powinna stanowić swoistą odpowiedź 
na sygnały płynące z otoczenia i być formą samodzielnej, aktywnej 
walki o własną pozycję strategiczną na rynku, zapewniającą konku-
rencyjność wobec innych partnerów rynkowych i prowadzącą do 
uzyskania konkretnych korzyści ekonomicznych. 

Jednym z aspektów tak pojmowanej restrukturyzacji jest restruk-
turyzacja zatrudnienia. Jest to zamierzone działanie, polegające 
na dokonywaniu w określonym czasie ważnych zmian w obszarze 
zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie, które ma na celu dostosowa-
nie posiadanego potencjału pracowniczego do potrzeb organizacji 
działającej w bardzo konkurencyjnym otoczeniu. Restrukturyzacja 
zatrudnienia kojarzy się przede wszystkim ze zwolnieniami, ale 
może też być zmianą o charakterze jakościowym, mającą postać 
przekształcenia struktury kwalifikacyjnej, zawodowej lub stano-
wiskowej pracowników. 

Restrukturyzacja zatrudnienia może przybrać następujące formy: 
zwiększanie elastyczności zatrudnienia pracowników, redukcja 

zatrudnienia, redukcja liczby szczebli zarządzania, wyłączanie pra-
cowników na zewnątrz przedsiębiorstwa, rekonwersja zawodowa. 

Zwiększanie elastyczności zatrudnienia pracowników osiągnąć 
można poprzez wprowadzenie m.in. pracy czasowej (umowy na czas 
określony, umowy na czas wykonania określonej pracy), pracy na-
kładczej, telepracy czy zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin. 
Wszelkie regulacje dotyczące tych rozwiązań zawiera podstawowy 
dla każdego pracodawcy akt prawny tj. Kodeks pracy. Elastyczność 

1 Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN

zatrudnienia zapewnia także korzystanie z leasingu pracowniczego, 
w szczególności w postaci pracowników tymczasowych. Zasady 
zatrudniania pracowników tymczasowych regulowane są Ustawą 
z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 
(Dz.U. 2003, Nr 166, poz. 1608 z póź.zm.). Istota tej formy zatrud-
nienia polega na zatrudnianiu pracowników tymczasowych przez 
pracodawcę będącego agencją pracy tymczasowej i kierowaniu tych 
pracowników, jak również osób niebędących pracownikami agencji 
pracy tymczasowej do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz 
pracodawcy użytkownika. 

Szereg korzystnych dla pracodawców rozwiązań przewidywał 
obowiązujący w latach 2009 – 2011 tzw. pakiet antykryzysowy2, któ-
ry ułatwił przedsiębiorcom i ich pracownikom przetrwanie czasów 
kryzysu, głównie dzięki możliwości skorzystania z instrumentów 
pozwalających na bardziej elastyczne korzystanie z przepisów o cza-
sie pracy, m.in. wydłużenie okresów rozliczeniowych, zniesienie 
ograniczeń w zawieraniu umów o pracę na czas określony Niestety, 
pomimo postulatów przedsiębiorców i zrzeszających ich organizacji 
(np. Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan), sto-
sowanie pakietu antykryzysowego nie zostało przedłużone w czasie. 
Nie budzi natomiast wątpliwości, że w czasie kolejnego zwolnienia 
gospodarczego, stosowanie sprawdzonych w praktyce rozwiązań 
byłoby jak najbardziej zasadne. 

Redukcja zatrudnienia jest najczęściej stosowaną i najbardziej 
sformalizowaną postaci restrukturyzacji zatrudnienia. Wymaga 
też zachowania szeregu procedur i formalności, jak również wy-
pełnienia zobowiązań finansowych względem zwalnianych pra-
cowników. Poziom regulacji prawnych dotyczących rozwiązywania 
umów o pracę oraz nałożonych na przedsiębiorców obowiązków, 
zależy przede wszystkim od wielkości przedsiębiorstwa (liczby za-
trudnionych) oraz liczby zwalnianych pracowników w określonym 
przedziale czasowym. 

W polskim prawie funkcjonują obecnie dwa instrumenty za-
rządzania procesem zwolnień oraz jego kontroli, tj.: zwolnienia 
grupowe3 oraz zwolnienia monitorowane4. Szczególna procedura, 
obarczona wieloma obowiązkami po stronie pracodawcy – przed-
siębiorcy, przewidziana jest dla pracodawców zatrudniających co 
najmniej 20 pracowników, planujących tzw. zwolnienia grupowe. 
Zwolnienia monitorowane dotyczą natomiast pracodawców, którzy 
w okresie 3 miesięcy planują zwolnić 50 pracowników, a związane 
są głównie z obowiązkiem zgłoszenia takiego zamiaru właściwemu 
urzędowi pracy, co ma pozwolić publicznej służbie zatrudnienia 
na odpowiednie przygotowanie się do przyjęcia znacznej grupy 
bezrobotnych i ich właściwej aktywizacji. 

Nie można zapominać, iż niezależnie od ewentualnych przepisów 
szczególnych dotyczących redukcji zatrudnienia, wszystkich pra-
codawców obowiązują również ograniczenia i procedury określone 
Kodeksem pracy (katalog osób chronionych przed zwolnieniem, 
obowiązek konsultacji związkowych, terminy i procedury zwal-
niania). Każdy, nawet najmniejszy pracodawca, u którego wystąpiła 
konieczność przeprowadzenia redukcji etatów, powinien dołożyć 
należytej staranności w przeprowadzeniu tego procesu i dopełnieniu 
wszystkich wymogów formalnych. Zbyt częste bowiem są przy-
padki, gdy rozwiązanie stosunku pracy, jakkolwiek samo w sobie 
uzasadnione, nastąpiło z naruszeniem obowiązujących przepisów 
w tym zakresie, co prowadzi do negatywnych skutków (uznanie 
2  Ustawa z dnia o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników 

i przedsiębiorców (Dz.U. 2009, Nr 125, poz. 1035)
3  Regulowane Ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania 

z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. 
2003, Nr 90, poz. 884)

4  Regulowane Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (j.t. Dz.U. 2008, Nr 69, poz. 415)
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wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenie do pracy, odszko-
dowanie). 

W proces restrukturyzacji w postaci redukcji zatrudnienia powin-
no włączyć się jak najwięcej podmiotów: pracodawca, organizacje 
związków zawodowych lub inni przedstawiciele pracowników, pu-
bliczne służby zatrudnienia, niepubliczne instytucje rynku pracy. 
Dobra współpraca tych podmiotów pozwala na skuteczne ograni-
czenie negatywnych skutków redukcji zatrudnienia, w szczególności 
poprzez sięgnięcie do outplacementu. Pod tym pojęciem rozumie się 
usługi rynku pracy świadczone na rzecz pracownika znajdującego 
się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę/stosunku służbo-
wego lub zagrożonego zwolnieniem z pracy. Outplacement może 
w szczególności obejmować: poradnictwo zawodowe i psycholo-
giczne, pomoc w znalezieniu nowego miejsca pracy, finansowanie 
szkoleń i kursów przekwalifikowujących, kursów doszkalających, 
pomoc w zmianie miejsca zamieszkania, środki na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej5. Co istotne, usługi te dostępne są nie 
tylko dla dużych przedsiębiorców, ale także dla pracowników zwal-
nianych w sektorze MŚP, a to dzięki różnego rodzaju programom 
realizowanym z funduszy unijnych. 

Redukcja zatrudnienia może funkcjonować jako samodzielna 
i najmniej pożądana postać restrukturyzacji zatrudnienia – w sy-
tuacji gdy np. następuje likwidacja stanowisk pracy z uwagi na 
zmniejszenie zakresu działalności firmy. Może również pozostawać 
w pewnym związku z innymi postaci restrukturyzacji zatrudnienia 
– ma to miejsce gdy osoba i potencjał pracownika zatrudnionego 
na zlikwidowanym stanowisku pracy zostaje wykorzystany w inny 
sposób lub w innej formie. Temu zaś celowi służą pozostałe formy 
restrukturyzacji zatrudnienia. 

Redukcja liczby szczebli zarządzania związana jest przeważnie 
z wprowadzaniem zmian w schemacie organizacyjnym przedsię-
biorstwa. W praktyce najbardziej widoczne rezultaty osiąga się 
w odniesieniu do zatrudnienia na średnim szczeblu zarządu. Efek-
tem zmian są bardziej przejrzyste struktury organizacyjne oraz 
ograniczenie kosztów własnych. Problemem może okazać się moż-
liwość nowego „zagospodarowania” pracowników „odzyskanych” 
na skutek zmniejszenia liczby szczebli zarządzania. Jest to możliwe 
szczególnie przy reorganizacji całości czy znacznej części struktury 
przedsiębiorstwa, kiedy następuje dodatkowo zmiana zakresu za-
dań dla poszczególnych komórek. W sytuacji jednak, gdy redukcja 
szczebli zarządzania zmierza tylko i wyłącznie do zmniejszenia 
zatrudnienia na szczeblach kierowniczych, jej skutkiem jest z reguły 
redukcja zatrudnienia. Tak przeprowadzony zabieg restruktury-
zacyjny jest jednak ryzykowny i wymaga szczególnie wnikliwego 
przygotowania, aby redukcja nie objęła osób pożądanych z punktu 
widzenia potrzeb przedsiębiorstwa.

Kolejną z postaci restrukturyzacji zatrudnienia jest wyłączanie 
pracowników na zewnątrz przedsiębiorstwa, co może przybrać różne 
formy. 

Jedną z nich jest zakładanie przez pracowników pozarolniczej 
działalności gospodarczej i świadczenie usług m.in. na rzecz dotych-
czasowego pracodawcy, w miejsce zatrudnienia w ramach stosunku 
pracy (tzw. samozatrudnienie). Właściciel firmy zlecający zadania 
przedsiębiorcy na samozatrudnieniu obniża koszty oraz unika obo-
wiązków i ograniczeń, które nakłada na niego kodeks pracy (utrzy-
manie stanowiska pracy, wynagrodzenie za czas choroby, urlopy 
wypoczynkowe, ograniczenia w zakresie godzin nadliczbowych 
itp.). Nie mniej korzyści odnosi jednak osoba, która zdecyduje się na 
taką formę zatrudnienia. Wśród nich można wymienić m.in.: lepsze 
zarobki (pracodawca może zaproponować samozatrudnionemu 
lepsze warunki płacowe bowiem obniżył stałe koszty pracownicze), 
większa swoboda w działaniu (decyzja o czasie przeznaczonym na 
wykonywanie pracy, jak i kręgu podmiotów, na rzecz których świad-
czy się usługi należy do samozatrudnionego), korzyści podatkowe, 
możliwość skorzystania z kredytów, dotacji czy innych programów 
pomocowych przeznaczonych właśnie dla małych przedsiębiorców. 

5  Źródło: Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Warszawa czerwiec 2009.

Charakter współpracy pomiędzy dotychczasowymi pracodawcą 
i pracownikiem, zmienia się z podległości na równorzędność stron. 
Umowy zawierane z samozatrudnionymi mają charakter umów 
typowo cywilnoprawnych, i podlegają ogólnej zasadzie swobody 
umów statuowanej w art. 353¹ Kodeksu cywilnego. 

Często stosowanym przez przedsiębiorców zabiegiem jest również 
zatrudnianie dotychczasowych pracowników na podstawie umów 
cywilnoprawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenia). Z rozwiązań 
tych należy korzystać jednak w bardzo wyważony sposób, właści-
wie układając prawa i obowiązki stron umowy oraz precyzyjnie 
formułując jej zapisy, tak aby nie narazić się na zarzut i ewentualne 
powództwo o ustalenie, że umowa cywilnoprawna nosi w rzeczy-
wistości cechy stosunku pracy. 

Inną opcją, zyskującą coraz bardziej na znaczeniu jest korzystanie 
przez przedsiębiorców z outsourcingu. Określenie outsourcingu 
pochodzi z języka angielskiego i jest skrótem wyrażenia outsider-
-resource-using, tj. wykorzystanie zasobów zewnętrznych. Outso-
urcing definiowany bywa zazwyczaj jako przedsięwzięcie polega-
jące na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa 
macierzystego realizowanych przez nie funkcji, nie związanych 
bezpośrednio z podstawową działalnością firmy i przekazanie ich 
do realizacji innym podmiotom gospodarczym, dzięki czemu przed-
siębiorstwo może skupić swoje zasoby i środki finansowe na tych 
obszarach, które stanowią podstawę jego działań, i na których osiąga 
przewagę konkurencyjną. Korzyści płynące z outsourcingu to m.in. 
redukcja kosztów, możliwość koncentracja na kluczowej działalności 
(wyraźniejsza specjalizacja firmy), uwolnienie zasobów do innych 
zadań, podniesienie jakości usług/produktów, zwiększenie elastycz-
ności, dostęp do wiedzy usługodawcy outsourcingowego z różnych 
dziedzin, wsparcie wysoko wykwalifikowanych specjalistów bez 
potrzeby tworzenia dodatkowych etatów. 

Firmom zewnętrznym można zlecić szereg usług – począwszy 
od utrzymania czystości, przez usługi kadrowo-płacowe, zadania 
z zakresu bhp, usługi z zakresu marketingu, działania z zakresu 
IT, po prowadzenie pełnej księgowości i rachunkowości czy usługi 
z zakresu logistyki. Outsourcing w wielu przypadkach prowadzi 
do przejścia części zakładu pracy na nowy podmiot. Tym samym, 
zastosowanie znajdują regulacje zawarte w art. 23¹ kodeksu pracy 
(procedura, uprawnienia pracowników, obowiązki pracodawców, 
odpowiedzialność za zobowiązania ze stosunku pracy powstałe 
przed przejściem), a dotychczasowi pracownicy stają się pracowni-
kami firmy świadczącej dany rodzaj usług. Jest to sytuacja korzystna 
dla wszystkich stron: dotychczasowy pracodawca redukuje koszty, 
pracownicy nie tracą zatrudnienia, zmienia się jedynie ich praco-
dawca, zaś usługodawca outsourcingowy zyskuje pracowników, 
którzy doskonale znają potrzeby i problemy swojego dotychczaso-
wego pracodawcy czyli odbiorcy usług outsourcingowych. Co istotne 
również dla przejmowanych pracowników, przejście zakładu pracy 
lub jego części na innego pracodawcę nie może stanowić przyczyny 
uzasadniającej wypowiedzenie przez nowego pracodawcę stosunku 
pracy (art. 23¹ § 6 Kp).

Warto zwrócić uwagę, że do transferu pracowników w trybie 
przejścia części zakładu pracy, może dojść nawet bez świadomości 
uczestników procesu. Przejście to bowiem następuje automatycznie, 
jeżeli tylko następuje rzeczywiste przejście przynajmniej części 
zakładu pracy. Aby odpowiedzieć na pytanie, czy doszło do przej-
ścia części zakładu pracy, w każdym przypadku koniecznym jest 
przeanalizowanie całokształtu okoliczności faktycznych, w jakich 
dochodzi do przejścia zakładu pracy lub tylko jego części. 

Najbardziej łagodną postaci restrukturyzacji zatrudnienia jest 
rekonwersja zawodowa czyli proces mający na celu adaptację pra-
cowników do nowych warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa 
i rynku pracy oraz przywrócenie do aktywności zawodowej (ponow-
ne zatrudnienie) tych pracowników, którzy utracili pracę lub których 
zwolnienie jest zamierzone w związku z procesami restrukturyzacji. 

W ramach rekonwersji rozróżnia się: 
• przegrupowanie, tzn. ponowne zatrudnienie pracownika na sta-

nowisku pracy o treści zbliżonej do dotychczas zajmowanego,
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• przekwalifikowanie, tzn. ponowne zatrudnienie pracownika na 
stanowisku pracy o treści istotnie różniącej się od dotychczas 
zajmowanego, które wymaga zmiany dotychczasowego profilu 
jego kompetencji (wiedzy, umiejętności, doświadczenia, postaw).
Proces restrukturyzacji zatrudnienia ma szansę być zaakceptowa-

ny przez kadrę kierowniczą i pracowników wtedy, kiedy połączony 
zostanie z innymi procesami restrukturyzacyjnymi w przedsiębior-
stwie i okaże się skutecznym sposobem zapewnienia i utrzymania 
konkurencyjności firmy oraz przyczyni się do jej rozwoju. Nie-
odzownym etapem tego procesu jest utrwalenie nowego systemu 
funkcjonowania firmy zapewniającego realizację nowych zadań. 
Restrukturyzacja firmy i rekonwersja zawodowa pracowników są 

procesami złożonymi, wymagającymi od wszystkich ich uczestni-
ków wiedzy, umiejętności, doświadczenia i odpowiednich postaw, 
ale przede wszystkim – wiele wysiłku i zaangażowania. Są to prze-
miany często trudne, lecz niezbędne do prawidłowego i efektywnego 
funkcjonowania organizacji.

Anita Dygoń
radca prawny

Kancelaria Prawnicza Cabała Mazur Grochowska s.c.
Nowy Sącz, Kraków, Gorlice

Zabezpieczenie zobowiązań umownych w obrocie gospodar-
czym jest szczególnie istotne z punktu widzenia przedsiębiorców, 
zwłaszcza w obecnej sytuacji gospodarczej, w której zatory płatni-
cze, nie tylko w sektorze przedsiębiorstw są na porządku dziennym. 
W tym kontekście należyte zabezpieczenie wykonania zobowiązań 
umownych nabiera szczególnego znaczenia – stanowi bowiem 
narzędzie mające na celu zapewnienie przedsiębiorcy płynność 
finansową w sytuacji zagrożenia nieterminową płatnością. Istotne 
jest zatem, aby na etapie podpisywania umowy z kontrahentem 
przedsiębiorca pomyślał o zabezpieczeniu powstałych w przy-
szłości zobowiązań.

 Narzędzi służących do zabezpieczenia wykonania zobowią-
zań umownych w obrocie gospodarczym jest wiele, jednakże nie 
wszystkie z nich można wykorzystać w każdej umowie. Jest to bo-
wiem zazwyczaj zależne od skali transakcji handlowej i charakteru 
stosunków łączących strony. Inne formy zabezpieczeń stosowane 
są bowiem w przypadku umów ze stałymi kontrahentami, a inne 
w przypadku kontrahentów, z którymi transakcje zawierane są po 
raz pierwszy. Skorzystanie z danej formy zabezpieczenia zależy 
też w dużej mierze od kosztów ustanowienia danego zabezpiecze-
nia i formalności z tym związanych, a także czasu potrzebnego na 
uzyskanie konkretnego zabezpieczenia. Najważniejsze jest jednak 
to, aby pamiętać o możliwości zabezpieczenia swoich interesów 
i korzystać z rozwiązań, które mają na celu ochronę wykonania 
zobowiązań umownych. Poniżej przedstawiono kilka najpopular-
niejszych form zabezpieczeń roszczeń umownych.

Kara umowna
Jedną z najpopularniejszych form zabezpieczenia niepienięż-

nych zobowiązań umownych przez przedsiębiorców jest instytucja 
kary umownej. Strony stosunku zobowiązaniowego mogą zastrzec 
w umowie, iż w przypadku powstania szkody wynikłej z niewyko-
nania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego, 
jej naprawienie nastąpi poprzez zapłatę określonej sumy pieniężnej 
– kary umownej. Kary umowne mogą być zastrzeżone zarówno 
na wypadek naruszenia zobowiązania przez dłużnika jak i przez 
wierzyciela, jednakże dotyczą tylko i wyłącznie zobowiązań nie-
pieniężnych. Kara umowna może zostać wskazana przez strony 
kwotowo, procentowo bądź zarówno kwotowo jak i procentowo. 
Przedsiębiorcy bardzo często określają karę umowną jako sumę 
pieniężną naliczaną za każdy dzień zwłoki. Przy określeniu wy-
sokości kary umownej należy jednak pamiętać, aby wskazać takie 
kryteria jej naliczania, za pomocą których w przyszłości będzie 
możliwe ustalenie sumy, którą dłużnik będzie zobowiązany zapłacić 
wierzycielowi. Istotną kwestią jest również to, że dłużnik nie może 
bez zgody wierzyciela zwolnić się ze zobowiązania przez zapłatę kary 
umownej. Ponadto wierzyciel nie może żądać zapłaty kary umownej 

łącznie z wykonaniem zobowiązania w sytuacji, w której kara zo-
stała zastrzeżona na wypadek niewykonania zobowiązania. Może 
jednak wybrać, wedle swego wyboru, bądź roszczenie o wykonanie 
zobowiązania, bądź roszczenie o zapłatę kary umownej. Uzyskanie 
przez wierzyciela zaspokojenia jednego roszczenia wyłącza trwale 
możliwość dochodzenia drugiego z roszczeń.

Dzięki zastrzeżeniu określonej kary umownej, w przypadku 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, mamy 
do czynienia z góry określonym odszkodowaniem, co upraszcza 
postępowanie przed sądem, gdyż nie trzeba udowadniać wysokości 
poniesionej przez wierzyciela szkody. Co więcej wierzyciel nie jest 
zobowiązany w procesie do przedstawienia również faktu powstania 
szkody. Ponadto kara umowna nie wymaga dla swej ważności żadnej 
szczególnej formy, a jej ustanowienie nie wiąże się z żadnymi dodat-
kowymi kosztami. Jednakże w przypadku wyboru zabezpieczenia 
w postaci kary umownej musimy się liczyć z tym, że w związku 
z niewypłacalnością kontrahenta możemy mieć niewielkie szanse 
na odzyskanie swoich należności.

Weksel 

Zabezpieczenia wekslowe z pewnością należą do jednego z naj-
bardziej popularnych sposobów zabezpieczenia roszczeń umow-
nych. Weksel może występować w dwóch formach – weksla tra-
sowanego albo weksla własnego. Różnica pomiędzy tymi dwoma 
dokumentami polega na tym, że w wekslu trasowanym wystawca 
poleca zapłatę sumy wekslowej innej osobie (trasatowi), natomiast 
w wekslu własnym sam wystawca zobowiązuje się do zapłaty sumy 
wekslowej. Weksel trasowany ma zatem postać listu wystawcy skie-
rowanego do trasata, zawierającego polecenie zapłaty określonej 
sumy wierzycielowi (remitentowi weksla). Natomiast weksel własny 
jest oświadczeniem wystawcy zawierającym przyrzeczenie zapłaty. 
W przypadku wystawienia weksla własnego będziemy mieć zatem do 
czynienia z dwustronnym stosunkiem zobowiązaniowym. W chwili 
wystawienia weksla własnego wystawca staje się dłużnikiem, który 
zobowiązany jest do zapłaty sumy wekslowej, natomiast odbiorca 
staje się wierzycielem uprawnionym do jej otrzymania. 

Zobowiązanie wekslowe jest zawsze zobowiązaniem pisemnym – 
jednym z elementów ważności weksla jest bowiem podpis wystawcy. 
Prawo wekslowe nie określa na czym powinien być wystawiony 
weksel. Nie ma zatem przeszkód, aby weksel został napisany na 
specjalnie przygotowanym formularzu. Co więcej od 2007 r. nie 
obowiązują już w polskim porządku prawnym specjalne blankiety 
wekslowe, a weksle nie podlegają opłacie skarbowej. Weksel może 
zostać zatem sporządzony ręcznie lub na komputerze. Istotne jest 
jedynie aby weksel trasowany zawierał wszystkie wymienione w art. 
1 Prawa wekslowego przesłanki.

Najpopularniejsze formy zabezpieczenia zobowiązań umownych
Anna Hoffmann
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Jedną z najbardziej popularnych form jest weksel in blanco – 
uzupełnienie weksla In blanco potrzebnymi elementami następuje 
później, w chwili wystawienia na wekslu znajduje się jedynie podpis. 
Ze względu na to wystawiając weksel in blanco należy zadbać o to 
aby sporządzono deklarację wekslową zawierającą informacje co do 
warunków i sposobu wypełnienia weksla.

Dochodzenie roszczeń wekslowych przed sądem może nastąpić 
w drodze postępowania nakazowego. Dzięki temu zabezpieczenie 
zobowiązań umownych za pomocą weksla jest bardzo korzystne. 
Postępowanie nakazowe, w odróżnieniu od postępowania zwykłego 
pozwala szybciej, ponosząc mniejsze koszty dochodzić roszczenia 
z weksla. Kolejną zaletą weksla jest to, że nie musi być on sporzą-
dzony w żadnej szczególnej formie oraz nie podlega żadnym dodat-
kowym kosztom. Jednakże nawet sprawne i szybkie postępowanie 
przed sądem nie zagwarantuje odzyskania pieniędzy od niewy-
płacalnego dłużnika. Oczywiście można również weksel sprzedać, 
jednak należy liczyć się z tym, iż trudno będzie znaleźć chętną 
osobę na nabycie weksla, jeżeli nie będzie możliwości na odzyskanie 
należności.

Hipoteka
Hipoteka jest jednym ze sposobów zabezpieczenia roszczeń funk-

cjonującym w obrocie cywilnoprawnym służącym przede wszystkim 
zabezpieczaniu roszczeń banków i innych podmiotów finansowych. 
Hipoteka jest ograniczonym prawym rzeczowym, na mocy które-
go wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez 
względu na to, czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed 
wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Do powstania 
hipoteki niezbędny jest wpis w księdze wieczystej, który następuje 
na wniosek właściciela nieruchomości, użytkownika wieczystego, 
osoby na rzecz której wpis ma nastąpić albo wierzyciela jeżeli przy-
sługuje mu prawo, które może być wpisane w księdze wieczystej. 
Należy pamiętać, że hipoteka zabezpiecza wierzytelności pieniężne, 
wynikające ze zobowiązań pieniężnych, czyli takich, w których 
dłużnik jest obowiązany do zapłaty określonej sumy pieniężnej. 
Ponadto hipoteka może zabezpieczać wierzytelności przyszłe oraz 
wierzytelności wynikające z papierów wartościowych. Co więcej 
hipoteka umowna może także zabezpieczać kilka wierzytelności 
z różnych stosunków prawnych przysługujących temu samemu 
wierzycielowi.

Z pewnością największą zaletą hipoteki jest to, że daje ona duże 
prawdopodobieństwo spełnienia roszczenia nawet w przypadku 
upadłości dłużnika, ponieważ wierzyciel hipoteczny będzie zaspoka-
jany bezpośrednio z nieruchomości. Oznacza to, iż w przypadku gdy 
nastąpiła upadłość likwidacyjna dłużnika – suma uzyskana z rzeczy 
zabezpieczonej hipoteką nie będzie wchodziła w skład masy upadło-
ści – możliwe są zatem sytuacje, gdzie wierzyciel hipoteczny zostanie 
w całości zaspokojony z nieruchomości, zaś pozostali wierzyciele 
nigdy nie odzyskają swoich należności. Ponadto wierzytelności 
zabezpieczonej hipoteką można dochodzić niezależnie od tego, kto 
jest właścicielem nieruchomości. Kolejną zaletą hipoteki jest to, że 
przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką nie narusza 
uprawnienia wierzyciela hipotecznego do uzyskania zaspokojenia 
z nieruchomości obciążonej. Wadą tego sposobu zabezpieczenia 
z pewnością jest długa procedura sądowa oraz wysoki koszt jego 
ustanowienia. 

Zastaw rejestrowy
Kolejną istotną z punktu widzenia przedsiębiorcy formą zabezpie-

czenia roszczeń umownych jest zastaw rejestrowy. Zastaw rejestrowy 
jest ograniczonym prawem rzeczowym zabezpieczającym rzeczy ru-
chome oraz zbywalne prawa majątkowe. Zastawem rejestrowym nie 
można zabezpieczyć nieruchomości, gdyż do tego służy hipoteka. Do 
ustanowienia zastawu rejestrowego są wymagane: umowa w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności o ustanowienie tego zastawu 
(umowa zastawnicza) między osobą uprawnioną do rozporządzania 
przedmiotem zastawu (zastawcą) a wierzycielem (zastawnikiem) 
oraz wpis do rejestru zastawów. 

Istotną kwestią z punktu widzenia ochrony, jaką daje zastaw 
rejestrowy jest to, że wierzytelność zabezpieczona zastawem reje-
strowym podlega zaspokojeniu z przedmiotu tego zastawu z pierw-
szeństwem przed innymi wierzytelnościami. Kolejną zaletą zastawu 
rejestrowego jest także to, iż strony mogą w umowie określić, iż 
zaspokojenie zastawu nie będzie następowało w drodze sądowego 
postępowania egzekucyjnego, lecz przez przejęcie przez wierzycie-
la na własność przedmiotu zastawu rejestrowego, bądź sprzedaż 
przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego. 

Przewłaszczenie na zabezpieczenie
Przewłaszczenie na zabezpieczenie polega na przeniesieniu na 

wierzyciela własności rzeczy w celu jego zaspokojenia w razie nie-
wykonania przez dłużnika zobowiązania oraz zobowiązaniu się 
wierzyciela do zwrotnego przeniesienia własności, jeżeli dłużnik 
zobowiązanie wykona. Instytucja przewłaszczenia na zabezpiecze-
nie nie została uregulowania w kodeksie cywilnym, wyjątek stanowi 
art. 101 Prawa bankowego. Umowa pomiędzy stronami podlega 
zatem regulacji na zasadzie swobody umów. Przewłaszczenie na 
zabezpieczenie występuje w dwóch formach:
• dłużnik przenosi na wierzyciela własność swej rzeczy, a wierzyciel 

zobowiązuje się do przeniesienia własności tej rzeczy z powrotem 
na dłużnika po zaspokojeniu wierzytelności, często zobowiązując 
się do korzystania z rzeczy w ograniczonym umową zakresie – 
do powrotnego nabycia własności przez dłużnika konieczna jest 
dodatkowa umowa; 

• dłużnik przenosi własność rzeczy ruchomej na wierzyciela pod 
warunkiem rozwiązującym, którym jest zaspokojenie wierzy-
telności – z tą chwilą własność rzeczy ruchomej automatycznie 
powraca do dłużnika.
Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie stwarza podstawy 

do żądania wydania rzeczy i zależy od istnienia wierzytelności pie-
niężnej, którą zabezpiecza. Co więcej umowa przenosi własność ze 
skutkiem w postaci wyłączenia przedmiotu zabezpieczenia z mająt-
ku dłużnika, ale jej przyczyną nie jest przysporzenie wierzycielowi 
prawa własności lecz danie mu zabezpieczenia wyegzekwowania 
wierzytelności. Dopóki zaspokojenie wierzytelności nie nastąpi wie-
rzyciel występuje w podwójnej roli wierzyciela i właściciela rzeczy, 
a po bezskutecznym upływie terminu spłaty długu i zrealizowaniu 
roszczenia windykacyjnego także w roli posiadacza rzeczy. Prze-
niesienie własności oraz przeniesienie posiadania nie przesądzają 
o zaspokojeniu wierzyciela i wygaśnięciu wierzytelności. Dopiero 
spłata długu lub wystąpienie zdarzenia umownego, z którym strony 
związały skutek w postaci zaspokojenia wierzyciela powoduje, że 
wierzytelność wygasa w całości lub części. (Uchwała SN z dnia 11 
września 2003 r., III CZP 53/03, Legalis). 

Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe
Umowa gwarancji bankowej jest pisemnym zobowiązaniem ban-

ku (gwaranta) do zapłaty tzw. sumy gwarancyjnej, drugiej osobie 
(beneficjentowi gwarancji) w przypadku gdy inna osoba (zlecenio-
dawca gwarancji) nie wykonała na jej rzecz oznaczonego świadcze-
nia, a także gdy złoży ona gwarantowi żądanie zapłaty określonej 
treści i w określonej formie oraz ewentualnie spełni inne wskazane 
w umowie formalne przesłanki zapłaty. Natomiast gwarancja ubez-
pieczeniowa stanowi pisemne zobowiązanie zakładu ubezpieczeń 
(gwaranta) do wypłaty na rzecz beneficjenta gwarancji (gwaranta-
riusza) określonej sumy pieniężnej, na wypadek wystąpienia okre-
ślonego w umowie gwarancyjnej zdarzenia losowego.

W umowie pomiędzy beneficjentem gwarancji i zleceniodawcą 
gwarancji, można wprowadzić postanowienie, zgodnie z którym 
zleceniodawca zobowiąże się do zawarcia z bankiem lub zakładem 
ubezpieczeń umowy gwarancji w celu zabezpieczenia roszczeń bene-
ficjenta w przypadku niewykonania przez zleceniodawcę zobowią-
zania. Zleceniodawca zawiera z bankiem/zakładem ubezpieczeń na 
konkretnych warunkach umowę o wydanie gwarancji beneficjento-
wi, a następnie beneficjent otrzymuje pisemne oświadczenie banku/
zakładu ubezpieczeń będące gwarancją. Gwaranci często oferują 
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Zgodnie z regulacjami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym 
w następstwie powstałej szkody osobie poszkodowanej przysługuje 
rekompensata za straty spowodowane jej wyrządzeniem.

Odszkodowanie stanowi rekompensatę za uszczerbek majątkowy, 
natomiast zadośćuczynienie rekompensować ma przede wszystkim 
krzywdę, cierpienie moralne lub fizyczne, a wiec szkodę niemajątko-
wą. Oba pojęcia często traktowane są przez poszkodowanych jako 
synonimy, jednak rozróżnienie ich jest konieczne celem skutecznego 
dochodzenia kompensacji powstałej szkody.

Zgodnie z  ogólną regułą odszkodowanie przysługuje przede 
wszystkim osobom przeciwko którym skierowany był czyn niedo-
zwolony, czyli m.in. poszkodowanemu z tytułu uszkodzenia ciała 
lub wywołania rozstroju zdrowia, jak również osobom pośrednio 
poszkodowanym, które poniosły koszty leczenia i pogrzebu, gdy 
wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastą-
piła śmierć poszkodowanego. Odszkodowanie powinno pokrywać: 
rzeczywiście wyrządzoną szkodę czyli straty, które poniósł po-
szkodowany oraz utracone korzyści, które poszkodowany mógłby 
uzyskać gdyby szkody mu nie wyrządzono. 

Osobie uprawnionej do dochodzenia odszkodowania, która do-
znała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia na skutek zdarzenia, 
za które odpowiedzialność ponosi inna osoba, zgodnie z art. 444 
Kodeksu cywilnego przysługuje zwrot wszelkich wynikłych z tego 
powodu kosztów jeżeli są konieczne i celowe. Będą to przede wszyst-
kim: koszty leczenia (pobytu w szpitalu, pomocy pielęgniarskiej, 
koszty lekarstw), specjalnego odżywiania się, nabycia protez i innych 
specjalistycznych aparatów i urządzeń1, a także wydatki związane 
z transportem chorego na zabiegi i do szpitala, koszty związane 
z odwiedzinami chorego w szpitalu czy wynikające z konieczności 
specjalnej opieki i pielęgnacji nad chorym, koszty zabiegów rehabi-
litacyjnych, wreszcie koszty przygotowania do innego zawodu (np. 
opłaty za kursy, szkolenia, koszty podręczników i innych pomocy, 
dojazdów). Podkreślić należy, że zgodnie z orzecznictwem w skład 
kosztów wynikłych z powodu uszkodzenia ciała lub wywołania roz-
stroju zdrowia, o których stanowi art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego, 
wchodzą nie tylko koszty leczenia w ścisłym tego słowa znaczeniu, 

1 wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 1981 r., sygn. akt I CR 455/80

ale także koszty zastosowania specjalnej diety, zmiany sposobu 
odżywiania czy wydatki związane z odwiedzinami chorego w szpi-
talu przez osoby bliskie, szczególnie gdy osobą poszkodowaną jest 
dziecko, a wizyty jego rodziców w szpitalu są niezbędne dla dobrego 
samopoczucia dziecka oraz kontaktu z lekarzami.2

Przykład:
Jan został pogryziony przez psa, którego właścicielką jest Zofia. 

W wyniku tego Jan musiał spędzić dwa dni w szpitalu, zakupić leki 
oraz środki opatrunkowe, a także ponieść koszt konsultacji wybit-
nego specjalisty z zakresu chirurgii ręki. Z powodu pogryzienia 
ręki Jan jako pianista nie mógł przez miesiąc pracować. Tytułem 
odszkodowania Janowi przysługuje wobec Zofii roszczenie o zwrot 
poniesionych w związku z wypadkiem kosztów, a także z tytułu 
zarobków utraconych w wyniku powstałej szkody.

Zadośćuczynienie stanowi natomiast rekompensatę za szkodę 
niemajątkową, przyznawaną najczęściej na podstawie przepisów: 
art. 445 Kodeksu cywilnego, za krzywdę związaną z uszkodzeniem 
ciała i rozstrojem zdrowia oraz w wypadku pozbawienia wolności 
lub skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku 
zależności do poddania się czynowi nierządnego, a także, na podsta-
wie art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego rodzinie poszkodowanego, który 
zmarł w wyniku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia 
jak również na podstawie przepisu art. 448 Kodeksu cywilnego 
w razie naruszenia dobra osobistego. Brak jest precyzyjnych reguł 
określania wysokości zadośćuczynienia, w każdym wypadku szaco-
wane jest ono indywidualnie, a przyznana suma pieniężna powinna 
być adekwatna do poniesionej szkody niemajątkowej. Niewątpliwie 
trudno określić dokładną wysokość takiej szkody, na jej wylicze-
nie wpływ mają następujące, wskazane w orzecznictwie czynniki: 
stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego, a przy 
tym ewentualne kalectwo, oszpecenie, ograniczenia w wykonywa-
nia czynności życia codziennego, długotrwałość choroby, cierpień, 
leczenia, rehabilitacji – bolesność zabiegów, dokonywane operacje, 
wiek poszkodowanego (im poszkodowany jest młodszy tym wyższe 

2  wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 października 1971 r., sygn. akt II CR 427/71

Odszkodowanie, a zadośćuczynienie
Anna Czyżewska

przedsiębiorcom różnorodne formy gwarancji w zależności od ich 
potrzeb – np. gwarancje przetargowe (zastępujące wadium gotówko-
we), gwarancje dobrego wykonania kontraktu (zastępujące kaucje), 
gwarancje zwrotu zaliczki (umożliwiająca uzyskanie przedpłaty od 
kupującego) bądź gwarancja płatności (zabezpieczająca zapłatę za 
dostarczane towary lub usługi).

Z pewnością dużą zaletą zabezpieczenia w formie gwarancji jest 
to, że zleceniodawca może uniknąć blokowania środków własnych, 
które mogłyby być zatrzymane jako kaucja lub depozyt zabezpie-
czający, zaś beneficjent uzyskuje sprawny instrument egzekwowania 
swoich należności. Ponadto gwarancje podnoszą bezpieczeństwo 
zawieranych transakcji m.in. ze względu na to, iż zapłaty sumy 
gwarancyjnej dokonuje bank/zakład ubezpieczeń a nie kontrahent, 
który może nie mieć środków na wypłatę zabezpieczenia. Udzielenie 
gwarancji zmniejsza również ryzyko konieczności dochodzenia 
swoich roszczeń przed sądem, jednakże nie można oczywiście wy-
kluczyć, iż bank czy zakład ubezpieczeń również może uchylić się 
od wypłaty sumy gwarancyjnej. Jednakże istotną wadą gwarancji 
jest ich wysoki koszt oraz czasochłonna procedura ustanowienia.

Polskie prawo przewiduje zatem wiele możliwości dotyczących 
zabezpieczania roszczeń umownych – oprócz opisanych powyżej 

najpopularniejszych form zabezpieczeń, skutecznym sposobem za-
bezpieczenia zobowiązania mogą być również poręczenia cywilne 
i wekslowe, cesje wierzytelności lub ustanowienie kaucji. Wszystkie 
formy zabezpieczeń mają swoje plusy i minusy – ich wybór należy 
do przedsiębiorcy po przeanalizowaniu tego jakie roszczenie ma 
zostać objęte zabezpieczeniem i jaka jest sytuacji finansowa czy 
gospodarcza dłużnika. Dokonując oceny i wyboru sposobu zabez-
pieczenia należy mieć na względzie czas potrzebny do ustanowienia 
zabezpieczenia, koszty i formalności związane z ustanowieniem 
zabezpieczenia, lecz przede wszystkim także realne możliwości 
związane z odzyskaniem należności. 

Anna Hoffmann
prawnik

Kancelaria CSW
Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni
Poznań
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powinno być dla niego zadośćuczynienie); płeć poszkodowanego 
(np. inaczej powinno być miarkowane zadośćuczynienie dla kobiety, 
która po wypadku liczne blizny na twarzy, a inaczej w analogicznym 
przypadku wobec mężczyzny)3; pogoszczenie sytuacji zawodowej 
poszkodowanego jak niemożność podjęcia pracy w zawodzie, a tak-
że inne ograniczenia życiowe jak utrata możliwości posiadania 
dzieci czy zajmowania się hobby, uprawiania sportu. Na określenie 
takiego zadośćuczynienia wpływ będzie miał zawsze konkretny 
stan faktyczny i indywidualne poczucie krzywdy osoby poszkodo-
wanej, konieczne jest bowiem przy miarkowaniu zadośćuczynienia 
uwzględnienie wszelkich cech poszkodowanego4 ponieważ inne 
znaczenie będzie miała kontuzja nogi dla osoby wykonującej zawód 
nie związany ze sportem, a inne dla zawodowego piłkarza.

Przykład:
Jan w następstwie pogryzień przez miesiąc nie miał możliwo-

3 Wyrok Sądu Naj wyższego z dnia 9 listopada 2007 roku, sygn. akt V CSK 245/07
4 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2009 r., sygn. akt III CSK 62/09

ści wykonywania codziennych czynności jak m.in. prowadzenie 
samochodu, przygotowywanie posiłków. Pobyt w szpitalu był dla 
Jana bardzo nieprzyjemnym doświadczeniem w dodatku przez cały 
okres rekonwalescencji Jan odczuwał ból ręki oraz nie mógł grać na 
fortepianie, co stanowi zarówno jego zawód jak i pasję. Jan przez 
kilka miesięcy odczuwał strach przed psami. Celem zrekompenso-
wania poniesionych przez Jana krzywd i cierpień może ubiegać się 
on o zadośćuczynienie od Zofii.

Anna Czyżewska
aplikantka radcowska

Kancelaria Radców Prawnych
Biel Judek Poczobut-Odlanicki Sp. P.
Szczecin

Firma rodzinna: co z nią?
Wojciech Celichowski

Wiele firm działających w Polsce działa jako firmy rodzinne, co 
oznacza, że są własnością jednej rodziny. Bardzo często założycielem 
i jedynym udziałowcem jest ojciec rodziny; czasem udziały ma żona, 
rodzeństwo, dzieci. Te firmy zazwyczaj mają dobre efekty dzia-
łalności, często dysponują dużym majątkiem. W pewnym jednak 
momencie powstaje problem związany ze sposobem przekazania 
firmy następcom. Problemem też może być bieżące zarządzanie, 
kiedy dzieci lub inni członkowie rodziny będący lub nie będący 
udziałowcami oczekują wysokiej pozycji w firmie z tylko tego ty-
tułu, że są członkami rodziny i udziałowcami, a nie zamierzają na 
tę pozycję zapracować.

Jeśli chodzi o drugi z tych problemów, to wydaje się, że wystar-
czy niejednokrotnie zastrzeżenie z góry, że pracownik – członek 
rodziny ma takie same prawa i obowiązki jak wszyscy pozostali 
pracownicy. Czasem musi za tym iść podpisanie umowy między 
członkami rodziny będącymi jednocześnie udziałowcami wyjaśnia-
jącej, że udziałowcom należy się wyłącznie dywidenda, natomiast 
jeśli chodzi o zatrudnienie, to podlegają oni tym samym rygorom, 
co wszyscy inni. Jeśli bowiem udziałowcy będą traktować firmę li 
tylko jako źródło dochodu nie troszcząc się o to, by była to firma 
zdrowa i przynosząca dochód, to firma może bardzo szybko upaść.

Pierwszy z problemów natomiast związany z przekazaniem fir-
my następcom, jest znacznie bardziej skomplikowany. Trzeba bo-
wiem stworzyć mechanizmy pozwalające następcom przygotować 
się do prowadzenia firmy, a więc zapewnić im środki do zdobycia 
odpowiedniego wykształcenia i znajomości firmy. Oznacza to, że 
w pewnym momencie należy ustalić sposób ich wejścia do firmy, 
uczestniczenia w zarządzaniu, a w efekcie po pewnym czasie prze-
jęcie prawie całkowicie lub całkowicie zarządzania firmą. Wiąże się 
to zazwyczaj z koniecznością dokonania zmian prawnych w formie 
działalności firmy, np. przekształcenie jednoosobowego przedsię-
biorstwa w spółkę. Powołanie przyszłych właścicieli firmy do zarzą-
du, udzielenie im prokury itd. nie tylko pozwoli im na uczestniczenie 
w zarządzaniu i nabranie doświadczenia, ale również pozwoli im na 
płynne przejęcie kierowania firmą, jeżeli okaże się, że założyciele 
z jakiś powodów nie będą mogli tego robić.

Bardzo ważne jest takie ułożenie spraw firmy, żeby w razie śmieci 
lub ciężkiej choroby głównego właściciela przyszli spadkobiercy 
mogli przejąć firmę i nią zarządzać, zapewniając w ten sposób jej 
kontynuację. Ważne jest też takie ułożenie spraw majątkowych za 

życia, żeby uniknąć w przyszłości sporów spadkobierców i procesów 
spadkowych, albowiem ich efektem zazwyczaj jest duży spadek 
wartości tego, co miało podlegać dziedziczeniu.

Bywa też i tak, że nikt ze spadkobierców nie chce przejąć firmy. 
Mają oni swoje własne plany życiowe i nie interesuje ich przejęcie 
firmy ojca. Wtedy dobrze jest ustalić to w rodzinie, jak również 
poinformować wszystkich, że skoro nikt nie chce firmy przejąć, 
to zostanie ona sprzedana lub zlikwidowana. Wiele firm można 
sprzedać, bo są chętni na ich kupno. Kupić firmę może konkurencja, 
może ktoś, kto po prostu zechce zainwestować pieniądze. W każdym 
z tych przypadków w zasadzie konieczne jest przekształcenie formy 
w spółkę, oraz zawarcie skomplikowanych umów sprzedaży udzia-
łów. Niekiedy częścią umowy może być zobowiązanie dotychczaso-
wego właściciela, że będzie jeszcze jakiś czas kierował firmą, żeby 
przekazać nabywcom swoją wiedzę o firmie i swoje doświadczenie.

Oczywiście, kolejnym etapem po sprzedaży firmy jest zainwe-
stowanie pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży w taki sposób, żeby 
przynosiły dochody i żeby nie było konieczności poświęcania zbyt 
wielkiej ilości czasu na zarządzanie nimi. Takimi inwestycjami może 
być zakup nieruchomości, mogą być inwestycje finansowe polegające 
na zakupie któregoś z produktów finansowych oferowanych przez 
banki. Mogą to też być różne inne możliwości występujące na rynku.

Prowadzący firmy rodzinne bardzo często nie mają czasu na to, 
żeby zastanowić się nad tym, co dalej ma się stać z firmą będącą 
dorobkiem ich życia. Powoduje to, że w razie nieszczęścia ich spad-
kobiercy znajdują się w sytuacji, w której nie bardzo – często ze 
względu na nie uregulowaną sytuację prawną – nie mogą poradzić 
sobie z firmą i w efekcie ją tracą. O tym, co będzie po nas warto 
zastanawiać się zarówno przy zakładaniu firmy, jak i na pewnym 
etapie jej rozwoju. 

Wojciech Celichowski
adwokat

Kancelaria Celichowski – Szyndler i Partnerzy
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Poznań



15

w
w

w.iurislink.pl

Wspólnota Mieszkaniowa to instytucja, skupiająca właścicieli 
wszystkich lokali znajdujących się w jednym budynku, powstała 
w związku z rozwojem przedsiębiorstw deweloperskich.

Istnienie wspólnot mieszkaniowych w polskim prawie usank-
cjonowane jest ustawą o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r.

Dla zarządzania tego typu nieruchomością niezbędne było stwo-
rzenie odrębnego uregulowania prawnego. Ponadto zastosowanie 
znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego o współwłasności, które stoso-
wane są zgodnie z przepisem art. 19 w/w ustawy do zarządu nierucho-
mością wspólną w tzw. małej wspólnocie mieszkaniowej, tj. jeśli liczba 
lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych nie przekracza siedmiu. 

Dla tzw. dużych wspólnot mieszkaniowych utworzono w ustawie 
o własności lokali przepisy wprowadzające szereg instytucji prawnych 
mających na celu sprawne zarządzanie nieruchomością wspólną. 

Zgodnie z treścią w/w ustawy właściciele lokali mogą sami zde-
cydować w jakiej formie sprawowany będzie zarząd nad nieru-
chomością stanowiącą ich wspólną własność. Członkowie dużej 
wspólnoty mieszkaniowej zobowiązani są wybrać zarząd składa-
jący się z jednej bądź kliku osób. W skład zarządu mogą wchodzić 
członkowie wspólnoty mieszkaniowej oraz inne osoby. Właściciele 
mogą powierzyć również sprawowanie zarządu podmiotowi ze-
wnętrznemu, specjalizującemu się w profesjonalnym zarządzaniu 
nieruchomościami. 

Czynności zwykłego zarządu, sprawuje on samodzielnie, lecz 
najważniejsze decyzje dla wspólnoty podejmowane są na corocznych 
zebraniach członków wspólnoty mieszkaniowej. Zarząd zwołuje 
zebrania, na których podejmowane są decyzje w formie uchwał 
członków wspólnoty mieszkaniowej.

Zarząd wspólnoty zwołuje co najmniej jedno w roku zebranie, 
które musi odbyć się do końca 1 kwartału roku kalendarzowego. 

Według ustawy zasadą we wspólnocie jest, iż uchwały zapada-
ją większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości 
udziałów, chyba, że w umowie lub w uchwale – podjętej w tym 
trybie – postanowiono zmienić zasadę głosowania i przyjęto, iż na 
każdego właściciela lokalu przypadał będzie jeden głos. 

Wyjątkowy sposób głosowania – tj. że na każdego właściciela bez 
względu na posiadaną ilość udziałów przypada jeden głos – może 
być również przyjęty w dwóch następujących wypadkach: gdy suma 
udziałów w nieruchomości wspólnej nie jest równa 1, albo gdy więk-
szość udziałów należy do jednego właściciela. 

System taki wprowadzony może być na każde żądanie właścicieli 
lokali posiadających łącznie co najmniej 1/5 udziałów w nierucho-
mości wspólnej. 

Opisane wyżej zasady podejmowania uchwał we wspólnocie miały 
zagwarantować jak najbardziej sprawiedliwe i sprawne podejmowa-
nia decyzji. Okazuje się jednak, iż w praktyce reguły te nie są jasne 
i mogą prowadzić do dyskryminacji niektórych właścicieli. 

Pierwszy z wyjątków umożliwiający przyjęcie nadzwyczajnego 
sposobu głosowania jest oczywisty i zrozumiały. 

Stosowanie przepisu przewidującego drugi z przypadków wyjąt-
kowych okazuje się być bardziej skomplikowane. Zgodnie z treścią 
tego przepisu głosowanie jeden właściciel jeden głos nastąpić może 
w sytuacji, gdy jeden z właścicieli posiada większość udziałów nie-
ruchomości wspólnej. Wówczas głosowanie wg tej zasady zapewnić 
ma równy wpływ każdego z członków wspólnoty na jej działanie 
i uniemożliwić samodzielne decydowanie o wszystkim tylko jed-
nemu podmiotowi. 

Okazuje się jednak w praktyce, iż wykładnia tego prostego prze-
pisu może być różnoraka. Jak zapewnić bowiem sprawiedliwe roz-
wiązanie w sytuacji, kiedy właścicielami większości udziałów jest 
więcej niż jeden podmiot, np. dwie spółki prawa handlowego, któ-
rych wspólnikami lub udziałowcami są te same lub spokrewnione 

ze sobą osoby fizyczne? W ich gestii pozostaje wtedy decydowanie 
o ważkich dla wspólnoty kwestiach. 

Czy wówczas wykładnia treści przepisu powinna być rozszerza-
jąca i pod definicją „jednego właściciela” rozumieć również wła-
ścicieli ze sobą w konkretny sposób powiązanych? Jeśli tak, to czy 
odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu spółek handlowych 
dotyczących spółki powiązanej bądź dominującej (art. 4 k.s.h.) jest 
uzasadnione? 

Stwierdzić należy, że stosunki właścicieli lokali we wspólnocie 
mieszkaniowej nie mogą być porównywane do relacji w ramach 
prawa gospodarczego sensu stricto. Ponadto, żaden z przepisów 
omawianej ustawy nie nakazuje stosowania w nieuregulowanych 
kwestiach Ustawy Kodeks Spółek Handlowych.

Przepis art. 23 ust. 2a ustawy o własności lokali nie był przedmio-
tem orzecznictwa SN pod kątem omawianego problemu. 

Brak jednolitej interpretacji w/w przepisu sprawia, iż kwestia ta 
rozwiązywana jest w sposób różnoraki jak dotąd przez Sądy niż-
szych instancji w ramach procesów o uchylenie uchwał wspólnoty 
mieszkaniowej. 

Przepis art. 23 ust.2a ustawy o własności lokali może być wykła-
dany wprost, zgodnie z wykładnią językową, bądź rozszerzająco, 
jako instrument ochrony właścicieli mniejszościowych. Przyjęcie 
rozszerzającej wykładni w/w przepisu prowadzi do następujących 
wniosków. 

Rozpatrując przedmiotowy problem, należy pamiętać o niezmien-
nej zasadzie, iż ciężary i wydatki na nieruchomość wspólną człon-
kowie wspólnoty ponoszą w stosunku do posiadanych udziałów. 
W przypadku przyjęcia zasady chroniącej właścicieli mniejszo-
ściowych doprowadzamy do dyskryminacji właścicieli mających 
znaczną ilość udziałów, w sytuacji gdy interesy obydwu tych grup 
są rozbieżne. W związku z tym właściciel znacznej części udziałów 
w nieruchomości wspólnej, nie mając wpływu na podejmowane na 
zebraniach decyzje, często godzące w jego interes, zobowiązany jest 
ponosić w dużej części generowane tymi uchwałami koszty. 

Zauważyć również należy, iż tacy właściciele, traktowani jak jeden 
podmiot z uwagi na ich powiązanie w myśl art. 4 k.s.h. dyskrymi-
nowani są podwójnie. Po pierwsze dyskryminowani są w sposób 
wyżej opisany, tj. poprzez zobowiązanie do ponoszenia większości 
kosztów decyzji, na które nie mają wpływu. W drugim przypadku 
dyskryminacja ta ujawnia się gdy porównamy sytuację dwóch pod-
miotów traktowanych jako powiązanych w myśl przepisów k.s.h. do 
sytuacji istnienia dwóch odrębnych podmiotów, mających łącznie 
przewagę udziałową, którzy nie będąc ze sobą powiązani w żadnym 
stopniu mają zbieżne interesy i de facto samodzielnie podejmują 
uchwały na zebraniach wspólnoty. W takiej sytuacji nie ma moż-
liwości traktowania ich jako jednego właściciela większościowego 
i przyjmowania nadzwyczajnego sposobu głosowania. 

Do chwili pojawienia się przesądzającego tę kwestię orzecznictwa 
Sądu Najwyższego pojawiać się będą rozbieżne interpretacje tego 
z pozoru oczywistego przepisu. Uzasadnionym jest zatem wniosek, 
iż ustawa o własności lokali w sytuacji istnienia konfliktu interesów 
pomiędzy większościowymi udziałowcami nieruchomości wspólnej, 
którzy są ze sobą powiązani, a udziałowcami mniejszościowymi nie 
wprowadza instrumentu, którego stosowanie zapewniłoby możliwość 
pogodzenia interesów obydwu grup. Powstałe konflikty mogą być roz-
wiązywane wyłącznie poprzez zaskarżanie poszczególnych uchwał 
w trybie przepisu art. 25, bądź ustanowienie przez Sąd zarządcy przy-
musowego na podstawie przepisu art. 26 ustawy o własności lokali.

Wydaje się, iż omawiany przepis w przypadku braku odpowied-
niego odesłania do przepisów k.s.h. stosowany być powinien wprost 
i w zgodzie z wykładnią językową. Nie ma bowiem podstaw upraw-
niających do innego rozumienia jego treści. W praktyce pojawia się 

Wspólnota mieszkaniowa
Monika Obtułowicz
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argumentacja zarówno za rozszerzającą interpretacją tego przepisu 
jak i przeciwna temu rozwiązaniu. Wedle powszechnie obowią-
zujących zasad wykładni pierwszeństwo ma wykładnia literalna 
przepisu. Nie istnieją podstawy do wykładni rozszerzającej. Jedy-
nie interpretacja w sposób jednoznaczny z literalnym brzmieniem 
przepisu daje pożądaną pewność prawa.

Monika Obtułowicz
aplikant adwokacki

Kancelaria Prawnicza Cabała Mazur Grochowska s.c.
Nowy Sącz, Kraków, Gorlice

Długi w spadku
Damian Foszcz 

Spadek najczęściej kojarzy się nam pozytywnie. Gdy słyszmy, że 
ktoś „dostał spadek” wyobrażamy sobie dobra materialne, która 
taka osoba uzyskała i gdzieś w głębi zazdrościmy jej, że bez wysiłku 
i szczęśliwie się wzbogaciła. 

Jednakże nie zawsze tak jest, bowiem w skład spadku wchodzą 
nie tylko prawa majątkowe czyli wspomniane już dobra materialne 
ale również wszystkie zobowiązania spadkodawcy czyli mówiąc 
wprost jego długi.

Gdy znajdziemy się w sytuacji, w której w naszym życiu pojawi się 
spadek, który należy nam się po zmarłej osobie, mamy dwie moż-
liwości. Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia 
odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek 
z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziej-
stwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

Jeżeli nie chcemy spadku możemy go po prostu odrzucić i tym 
samym nasza sytuacja się nie zmieni tzn. niczego nie nabędziemy 
ale także nie będziemy odpowiadać za długi spadkodawcy. Jed-
nakże jeśli zdecydujemy się spadek odrzucić musimy pamiętać, że 
spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedzi-
czenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku to znaczy traktuje się 
go na gruncie prawa tak, jakby zmarł przed spadkodawcą. Spadek 
otwiera się bowiem z chwilą śmierci spadkodawcy. Należy pamię-
tać, że jeśli spadkodawca nie pozostawił testamentu to w pierwszej 
kolejności w przypadku odrzucenia przez spadkobiercę spadku, 
dziedziczyć będą dzieci tego spadkobiercy (czyli wnuki spadkodaw-
cy), a w przypadku również gdy one nie dożyją otwarcia spadku ich 
dzieci (czyli prawnuki spadkodawcy) itd. Odrzucenie spadku przez 
spadkobiercę zatem może spowodować to, że spadek ten nabędą 
dzieci tego spadkobiercy (czyli wnuki spadkodawcy), jeśli również 
nie odrzucą one spadku zatem trzeba uważać czy pozbywając się 
spadku tak naprawdę nie przysparzamy problemu swoim dzieciom 
czy dalszym swoim zstępnym.

Gdy natomiast zdecydujemy się na przyjęcie spadku ważnym 
jest abyśmy właściwie i w odpowiednim terminie wybrali sposób 
jego przyjęcia. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spad-
ku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym 
spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Chodzi tutaj 
o znajomości faktów, z których wynika powołanie do spadku, po-
chodzących z wiarygodnego źródła. Po pierwsze zatem, spadkobier-
ca musi dowiedzieć się o śmierci spadkodawcy. Po drugie, jeśli spad-
kodawca sporządził ważny testament, spadkobierca musi dowiedzieć 
się o jego korzystnej dla spadkobiercy treści a przy dziedziczeniu 
ustawowym (bez testamentu) spadkobierca musi dowiedzieć się 
o istnieniu takich powiązań rodzinnych i innych okoliczności, które 
powodują, że został powołany do spadku. 

Do wyboru mamy dwa rodzaje oświadczeń o przyjęciu spadku. 
Spadkobierca może przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzial-
ności za długi (tzw. przyjęcie proste) i wtedy jest odpowiedzialny 
za długi spadkodawcy do wysokości całego swojego majątku (od-
powiada całym swoim majątkiem aktualnym i przyszłym w tym 
majątkiem nabytym w drodze spadku), bądź przyjąć spadek z ogra-
niczeniem tej odpowiedzialności (tzw. przyjęcie z dobrodziejstwem 
inwentarza) i wtedy za długi spadkodawcy będzie odpowiadał tylko 

do wartości tego co nabył w spadku od spadkodawcy (bez uszczerb-
ku na swoim majątku). W momencie zatem gdy wysokość długów 
przekroczy wartość spadku, spadkobierca odpowiada tylko do kwoty 
wartości spadku, a za pozostałe długi nie ponosi odpowiedzialności. 
Ważnym jest aby oświadczenie o przyjęciu spadku w dany sposób 
(ale także i o odrzuceniu tego spadku) było złożone z zachowaniem 
terminu, o którym była mowa powyżej. Termin jest zachowany, 
jeżeli spadkobierca złoży oświadczenie przed notariuszem lub sądem 
w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule 
swego powołania. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem 
urzędowo poświadczonym. Można także złożyć je przez pełnomoc-
nika – pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub 
o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem urzędowo 
poświadczonym. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym 
terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku (co wiąże 
się z odpowiedzialnością za długi spadkodawcy bez ograniczenia). 
Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności 
do czynności prawnych lub osoba, co do której istnieje podstawa 
do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak 
oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyję-
ciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza (co wiąże się z ograni-
czoną odpowiedzialnością za długi spadkodawcy). Jeżeli jeden ze 
spadkobierców przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, uważa 
się, że także spadkobiercy, którzy nie złożyli w terminie żadnego 
oświadczenia, przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza. 

W związku z powyższym przed zdecydowaniem o sposobie przy-
jęcia spadku musimy zastanowić się, który z nich wybrać by w przy-
szłości nie pojawiły się przykre niespodzianki. Oczywiście nikt nie 
wymaga od nas byśmy na etapie składania oświadczenia o przyjęciu 
spadku mieli wiedzę na temat wszystkich długów spadkodawcy, 
jednakże musimy kierować się swoją najlepszą wiedzą odnośnie 
tych długów oraz dochowując szczególnej należytej staranności 
zbadać stan długów spadkodawcy ich wysokość – przyjmuje się 
bowiem, że mamy wiedzę również na temat tych długów, o których 
w zasadzie nie wiemy ale z łatwością, przy zachowaniu należytej 
staranności, mogliśmy i powinniśmy się dowiedzieć. W momencie 
gdy w przyszłości okazało by się, że pojawią się długi, o których przy 
składaniu oświadczenia o przyjęciu spadku nie wiedzieliśmy (nie 
z własnej winy) i dane przyjęcie (czy w ogóle przyjęcie) spadku okaże 
się w tym momencie dla nas niekorzystne, to mamy możliwość uchy-
lenia się od skutków prawnych takiego pierwotnego oświadczenia 
naszej woli czyli mówiąc wprost zmiany takiego oświadczenia lub 
nawet odrzucenia spadku. Jeżeli bowiem oświadczenie o przyjęciu 
lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub 
groźby, stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli (przepisy 
działy IV Kodeksu Cywilnego) z następującymi zmianami:
• uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno na-

stąpić przed sądem;
• spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek 

przyjmuje, czy też go odrzuca.
Spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył 

żadnego oświadczenia w terminie, może w powyższy sposób uchylić 
się od skutków prawnych niezachowania terminu. Uchylenie się 
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od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu 
spadku wymaga zatwierdzenia przez sąd.

Powyżej opisane zostały podstawowe informacje na temat proble-
matyki długów spadkowych. Jednakże musimy pamiętać, że nabycie 
spadku wiąże się z koniecznością wykonania szeregu czynności 
w tym złożenia stosownych oświadczeń oraz dokonania zmian w od-
powiednich instytucjach a na większość tychże czynności określony 
jest stosowny termin do ich dokonania. Pamiętajmy także, że każda 
sprawa, nawet z pozoru bardzo podobna do innej posiada pewne 
indywidualne cechy powodujące konieczność zastosowania odmien-
nych konstrukcji prawniczych. Nawet jeśli wydaje nam się, że dane 
zagadnienie prawne jest podobne do innego i wydaje nam się, że 
poradzimy sobie sami z problemem bez konieczności korzystania 
z pomocy, warto jest skonsultować swoje stanowisko z prawnikiem, 
bowiem może okazać się, że swoim działaniem wyrządzimy sobie 

tylko szkodę a skutków tych działań nie będzie dało się w przyszłości 
naprawić. Więcej bowiem możemy zyskać korzystając z profesjonal-
nej pomocy prawnej, której koszty są minimalne mając na uwadze 
nasze ewentualne straty związane z tym, że chcieliśmy działać na 
własną rękę.

Damian Foszcz 
aplikant adwokacki

Adwokacka Spółka Partnerska, Łuć Nachmann No-
wakowski i Koksztys Jelenia Góra, Wrocław

Już na wstępie można z cała stanowczością stwierdzić, że TAK! 
Każdy dorosły i w pełni sprawny umysłowo obywatel naszego kraju, 
przynajmniej z założenia, potrafi czytać i pisać. Każdy również ma 
świadomość, że co najmniej od kilkuset lat prawo w całym cywili-
zowanym świecie ma formę lepiej lub gorzej spisanych zasad i reguł 
postępowania. Jeżeli potrafimy coś przeczytać, to nie powinniśmy 
mieć problemów z odczytaniem tych zasad, a jeśli potrafimy pisać, 
możemy te zasady i reguły artykułować w formie pism pisanych 
do innych osób fizycznych, prawnych, instytucji państwowych 
a w szczególności do sądów. 

Jeżeli zatem Drogi Czytelniku zgadzasz się z postawioną wyżej 
tezą, proponuję przeprowadzenie krótkiego testu, polegającego na 
zapoznaniu się z treścią przepisu prawa a następnie próbą przepro-
wadzenia analizy tej treści, zwaną w języku prawniczym „wykładnią 
prawa”. 

Przepisy:
Art. 148. Owoce opadłe z drzewa lub krzewu na grunt sąsiedni 

stanowią jego pożytki. Przepisu tego nie stosuje się, gdy grunt są-
siedni jest przeznaczony na użytek publiczny.

Art. 149. Właściciel gruntu może wejść na grunt sąsiedni w celu 
usunięcia zwieszających się z jego drzew gałęzi lub owoców. Wła-
ściciel sąsiedniego gruntu może jednak żądać naprawienia wynikłej 
stąd szkody.

Art. 150. Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie 
korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi 
i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wy-
padku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi 
odpowiedni termin do ich usunięcia.

Jak pewnie się Państwo domyślacie, przepisy te, zawarte w ko-
deksie cywilnym, dotyczą relacji między sąsiadami z których co 
najmniej jeden posiada drzewo lub krzew owocowy, rosnące blisko 
granicy między działkami. Okazuje się, że gdy owoce z tego drze-
wa lub krzewu opadną na działkę sąsiednią, stają się pożytkami 
z tej działki a zatem de facto własnością sąsiada. Jeśli wiszą nad 
tą działką, sąsiad może sobie je zerwać, o ile wcześniej wyznaczy 
właścicielowi termin na ich zerwanie. Jednocześnie właściciel sam 
może udać się do sąsiada po te owoce ale musi pokryć ewentualne 
szkody jakie przy tym wywoł. Poza tym jeżeli właścicielowi działki 
sąsiedniej przeszkadzają korzenie, gałezie i owoce przechodzące 
na jego stronę, może zrobić z nimi porządek. Proste? No niby tak. 

Skoro zapoznali się już Państwo z tym prostymi przepisami oraz 
zrozumieli ich prostą treść, przedstawię sytuację, z którą my praw-
nicy spotykamy się na co dzień. Otóż dam Państwu „casus” czyli 
opiszę krótki stan faktyczny w którym powstanie problem prawny. 

Proszę Państwa o wejście w rolę prawnika i jego rozwiązanie. 
Jan Kowalski, właściciel sadu owocowego graniczącego z działką 

Piotra Nowaka, zwrócił się do swojego sąsiada z prośbą o wpuszcze-
nie go na działkę w celu zerwania owoców zwisających nad działką 
sąsiada ponad ogrodzeniem między działkami. Dostęp do owoców od 
strony działki Jana Kowalskiego był znacznie utrudniony ze względu 
na niekorzystne ukształtowanie terenu. Piotr Nowak stwierdził, że 
nie widzi przeszkód, jednakże spuścił z łańcucha stado bulterierów 
ze swojej hodowli, które swobodnie biegały po jego działce, wzdłuż 
ogrodzenia z działką Jana Kowalskiego, uniemożliwiając mu wejście. 
Jan Kowalski powiadomił odpowiednie służby o fakcie hodowania 
przez Piotra Nowaka niebezpiecznych psów bez odpowiedniego ze-
zwolenia. W konsekwencji hodowla została zamknięta a psy odebrane 
właścicielowi. Kilka dni później Piotr Nowak wykopał wzdłuż ogro-
dzenia rów o głębokości dwóch metrów i szerokości trzech metrów, 
usunął z ziemi wszystkie wystające korzenie a następnie rów zasypał. 
W trakcie wykonywanych prac Jan Kowalski nie miał możliwości 
zerwania owoców. Korzystając z koparki Piotr Nowak postrącał 
owoce na swoją działkę, pozbierał je i na oczach Jana Kowalskiego 
spalił wraz z usuniętymi korzeniami. Część owoców która pozostała 
na drzewach w czasie prac ziemnych sam opadła na działkę Piotra 
Nowaka z uwagi na procesy naturalne związane z dojrzewaniem. 
Wiosną drzewa owocowe rosnące po stronie Jana Kowalskiego ma-
sowo pousychały, prawdopodobnie na skutek uszkodzenia systemu 
korzeniowego. 

Do kancelarii Radcy Prawnego Mariusza Prawego zgłosił się Jan 
Kowalski z prośbą o przykładne ukaranie Piotra Nowaka za świa-
dome i złośliwe zniszczenie jego sadu oraz z prośbą o uzyskanie 
stosownego odszkodowania za owoce, zarówno utracone wcześniej 
jak i te, których w przyszłości nie uzyska.

Mecenas Prawy, stwierdził, że:
A. Jan Kowalski może dochodzić od Piotra Nowaka odszkodowa-
nia za zniszczone drzewa albowiem jego działanie było złośliwe 
i przemyślane a poza tym Piotr Nowak nie wezwał wcześniej Jana 
Kowalskiego do usunięcia korzeni, co przecież powinien był zrobić 
zgodnie z treścią art. 150 kc zdanie ostatnie. Gdyby Jan Kowalski 
sam usunął korzenie, zrobił by to umiejętnie nie niszcząc sadu. Może 
również żądać odszkodowania za owoce, które co prawda opadły 
na grunt Piotra Nowaka, ale zostały przez niego strącone, co jest 
sprzeczne z treścią art.148 kc. Co do owoców które same opadły 
brak jest podstaw do dochodzenia odszkodowania. Uznał, że można 
dochodzić odszkodowania za spodziewane w przyszłości dochody 
z drzew które zostały zniszczone. 

Czy można poradzić sobie bez prawnika w gąszczu przepisów?

prAWNiczy feLietON OKAzjONALNy
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W ostatnich latach liczba praktykujących adwokatów i radców 
prawnych zwiększyła się kilkukrotnie. Oznacza to rozszerzenie 
oferty dla potencjalnych klientów, ale jest też utrudnieniem, bo 
trudniej dokonać właściwego wyboru pełnomocnika. Wiadomo, 
że w każdym zawodzie są dobrzy, lepsi i najlepsi. Chcemy przecież 
wybrać tego najlepszego. 

Klienci kierują się wieloma kryteriami zgłaszając się do konkret-
nego adwokata czy radcy prawnego. Są jednak kryteria podstawowe, 
które powinien spełniać profesjonalny prawnik, zanim umówimy 
się z nim na spotkanie.

Po pierwsze : dobra opinia 

Zwykle zasięgamy języka na temat osoby, do której zgłaszamy 
się po poradę prawną. Opinię warto uzyskać z różnych źródeł. Jeśli 
kilka osób wypowiada się pozytywnie o pracy adwokata, mamy 
większe szanse, że sami będziemy zadowoleni.

Po drugie : właściwe kwalifikacje 

Adwokaci i radcy prawni mają wykształcenie i kwalifikacje upraw-

niające ich do prowadzenia wszelkich rodzajów spraw : cywilnych, 
karnych, ubezpieczeniowych i administracyjnych. W praktyce każdy 
z prawników ma szczególną wiedzę w konkretnych gałęziach prawa. 
Jeśli wcześniej orzekał jako sędzia w sprawach cywilnych, mniejsze 
będą jego kwalifikacje w sprawach karnych. Jeżeli wykonywał przez 
wiele lat zawód prokuratora, lepiej zna się na sprawach karnych.

Pamiętajmy jednak, że prawnik winien „ mieć głowę w kodeksie 
a nie kodeks w głowie”.

Nikt w Polsce nie jest w stanie znać wszystkich obowiązujących 
przepisów prawa z uwagi na ich ilość. Kwalifikacje prawnicze ozna-
czają więc umiejętność znalezienia przepisów prawa i ich należytą 
interpretację.

Po trzecie : doświadczenie zawodowe w konkretnej dziedzinie prawa 

Zwykle doświadczenie zawodowe przychodzi z wiekiem i jest 
mierzone latami pracy. Wcale nie musi tak być.

Jeżeli młody stażem adwokat ma za sobą kilka lat pracy w re-
nomowanej kancelarii, jego doświadczenie zawodowe może być 
porównywalne lub nawet większe od doświadczenia tych, którzy 
są adwokatami lub radcami prawnymi znacznie dłużej.

Jak wybrać dobrego adwokata/radcę prawnego?
Jerzy Szczepanik

B. Jan Kowalski nie może dochodzić od Piotra Nowaka odszkodowa-
nia za zniszczone drzewa albowiem mógł usunąć korzenie zgodnie 
z treścią art. 150 kc. Nie może żądać odszkodowania za owoce, które 
opadły na grunt Piotra Nowaka, a fakt, że zostały przez niego strą-
cone nie ma znaczenia gdyż treść art.148 kc nie wskazuje, że owoce 
miały spaść same. Uznał, że nie można dochodzić odszkodowania 
za spodziewane w przyszłości dochody z drzew które zostały znisz-
czone, bo brak jest do tego podstaw prawnych. 
C. Jan Kowalski nie może dochodzić od Piotra Nowaka odszkodo-
wania za zniszczone drzewa albowiem mógł usunąć korzenie bez 
jego zgody zgodnie z treścią art. 150 kc. Może żądać odszkodowania 
za owoce, które opadły na grunt Piotra Nowaka, gdyż zostały przez 
niego strącone a treść art.148 kc wskazuje, że owoce musiały by 
spaść same. Co do owoców które same opadły brak jest podstaw 
do dochodzenia odszkodowania. Uznał, że nie można dochodzić 
odszkodowania za spodziewane w przyszłości dochody z drzew które 
zostały zniszczone, bo brak jest do tego podstaw tym bardziej, że 
nie trzeba było wzywać Jana Kowalskiego by sam usunął korzenie.
D. Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa. Prawidłowa 
odpowiedź jest taka, że: ….

Odpowiedź na wskazany wyżej casus wraz z uzasadnieniem znaj-
dziecie Państwo wewnątrz numeru. 

Prawidłowa odpowiedź na to pytanie wymagała dodatkowo szer-
szej znajomości prawa cywilnego opartej na dorobku naukowym 
uznanych autorytetów prawa, praktyki sądowej oraz orzecznictwa 
Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy stwierdził bowiem w wyroku 
z 2003 r., że „W sprawie o naprawienie szkody wyrządzonej przecię-
ciem korzeni przechodzących na sąsiednią działkę, w następstwie 
czego doszło do uschnięcia drzew, brak jest podstaw do przyznania 
odszkodowania, ponieważ wyrządzający szkodę działa w grani-
cach przyznanego mu prawa własności nieruchomości.” Ponadto 
stwierdził również w innym wyroku z 1972 r. że „Właścicielowi 
gruntu, na który z sąsiedniego gruntu przechodzą korzenie i nad 
którym z tego gruntu zwieszają się gałęzie, przysługuje w stosunku 
do sąsiada roszczenie o nieczynienie przeszkód w obcięciu tych 
korzeni i gałęzi”. Z dorobku naukowego wiemy nadto, że art. 148 
kodeksu cywilnego dotyczy wyłącznie sytuacji, w której owoce sa-
moczynnie spadają z drzewa lub krzewu. Zatem ich strącenie przez 

Piotra Nowaka było bezprawne i w związku z tym można żądać 
naprawienia szkody jaką z tego tytułu odniósł Jan Kowalski. Brak 
jest podstaw do żądania odszkodowania za spodziewane korzyści, 
gdyż jak wcześniej pisałem, usunięcie korzeni było w pełni legalne 
i prawnie dopuszczalne. Jeżeli wykażemy, że doszło do czynienia 
przeszkód przez Piotra Nowaka, to Jan Kowalski może żądać nadto 
odszkodowania za te straty, które poniósł na skutek tego, że Piotr 
Nowak utrudnił mu zerwanie owoców. Ta część jest najtrudniejsza, 
gdyż Piotr Nowak zawsze może twierdzić, że psy spuścił bo musiały 
się wybiegać a rów kopał, bo miał to wcześniej zaplanowane. Na 
jego niekorzyść przemawia fakt, że jednak Jan Kowalski prosił go 
o wpuszczenie na swoją działkę i nie chciał wyrządzić mu szkody, 
stąd powinien był nie utrudniać mu tego. 

Mam nadzieję, że po zapoznaniu się ze wskazanymi wyżej prze-
pisami i rozważaniami zrozumiecie Państwo, że oczywiście można 
poradzić sobie bez prawnika w gąszczu przepisów, ale z dobrym 
prawnikiem będzie to znacznie prostsze. Prawo to nie tylko zbiór 
przepisów które wystarczy przeczytać i zrozumieć. To także, a może 
przede wszystkim, szeroka wiedza obejmująca nie tylko same prze-
pisy ale i ich wykładnie dokonaną przez autorytety naukowe i Sąd 
Najwyższy oraz doświadczenie zawodowe które zdobywa się przez 
co najmniej kilka lat aplikacji prawniczych oraz w pracy zawodowej. 
Zanim zatem uznacie Państwo, że wszystko w waszej sprawie jest 
jasne i oczywiste, w szczególności przeczytane przez Was przepisy, 
zasięgnijcie porady u dobrego prawnika. Jak go znaleźć? O tym 
pisze adwokat Jerzy Szczepaniak w artykule „Jak wybrać dobrego 
prawnika?”. 

Bartosz Łuć, adwokat
Prezes Zarządu Stowarzyszenia  
Prawników Iuris Link

Adwokacka Spółka Partnerska
Łuć Nachmann Nowakowski i Koksztys
Wrocław, Jelenia Góra
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Informacje o adwokatach i radcach prawnych można znaleźć 
zwykle na stronach internetowych kancelarii lub stronach www 
Okręgowych Izb Adwokackich i Okręgowych Izb Radców Prawnych.

Na rynku funkcjonują firmy, w których doradztwo prawne wyko-
nują osoby, które ukończyły studia prawnicze ale nie mają za sobą 
aplikacji, czyli co najmniej dwuletniej praktyki zawodowej, pod 
patronatem doświadczonego prawnika.

Tego typu doradztwo jest prowadzone w firmach, które reklamują 
się jako firmy prawnicze, windykacyjne lub podobne. 

W takich miejscach warto zapytać czy pracujące tam osoby mają 
prawo występować przed sądami jako adwokaci czy radcy prawni. 
W przypadku odpowiedzi negatywnej radzę się zastanowić.

Decyzję o powierzeniu swojej sprawy podejmujemy zwykle po 
spotkaniu z przyszłym pełnomocnikiem. Jest ono bardzo ważne 
i pozwala na wyciągnięcie wielu wniosków. Zwykle po kilku mi-
nutach rozmowy wiemy czy mamy do czynienia z osobą sympa-
tyczną, otwartą i przyjazną. Z inną przecież nie chcemy omawiać 
naszej sprawy. Dowiemy się też szybko czy kandydat na naszego 
prawnego opiekuna jest konkretny i rzeczowy oraz czy orientuje 
się w tematyce, której sprawa dotyczy. Wyniknie to zapewne z za-
dawanych pytań.

W czasie pierwszego spotkania pojawić się powinna ze strony 
adwokata / radcy prawnego choćby wstępna koncepcja postępowania 
lub możliwość rozwiązania problemu.

Nie możemy jednak oczekiwać, że nasz przyszły pełnomocnik 
obieca nam realizację określonych rozwiązań lub uzyskanie po-
żądanego rozstrzygnięcia sprawy. Od adwokata, który nas o tym 
zapewni uciekajmy jak najdalej. 

Pełnomocnik procesowy może się zobowiązać jedynie do na-
leżytej staranności w działaniach, a nie do określonego rezultatu.

Podczas pierwszego spotkania warto też zapytać jakie będzie 
oczekiwane honorarium adwokackie lub w jaki sposób będzie okre-
ślone. Ustalenie w tym zakresie spowoduje, że dla obu stron umowa 

będzie konkretna i jasna.
Jeśli ocenimy, że kandydat na naszego pełnomocnika proceso-

wego i doradcę ma dobrą opinię zawodową, właściwe kwalifikacje 
i doświadczenie, a jednocześnie jest miły, rzeczowy i ma koncepcję 
rozwiązania naszych problemów, to znaczy, że trafiliśmy do wła-
ściwej osoby.

Członkowie Stowarzyszenia Iuris Link starają się być właśnie 
takimi prawnikami.

Jerzy Szczepaniak, adwokat
Wiceprezes Zarządu 
Stowarzyszenia prawników IURIS LINK

Kancelaria Adwokacka Jerzy Szczepaniak
Łódź

Prawidłowa odpowiedź to D i brzmi ona tak:
D. Jan Kowalski nie może dochodzić od Piotra Nowaka odszko-

dowania za zniszczone drzewa albowiem mógł usunąć korzenie 
bez jego zgody zgodnie z treścią art. 150 kc. Przepis ten wymaga 
uprzedniego wezwania właściciela działki na której jest drzewo do 
samodzielnego usunięcia owoców i gałęzi ale nie korzeni. Może żą-
dać odszkodowania za owoce, które opadły na grunt Piotra Nowaka, 
gdyż zostały przez niego strącone a treść art.148 kc wskazuje, że 
owoce musiały by spaść same. Co do owoców które same opadły są 
również podstawy do dochodzenia gdy wykażemy, że Piotr Nowak 
świadomie utrudniał Janowi Kowalskiemu wejście na działkę w celu 
zerwania owoców, co jednak nie będzie proste. Uznał, że nie można 
dochodzić odszkodowania za spodziewane w przyszłości dochody 
z drzew które zostały zniszczone, bo brak jest do tego podstaw 
tym bardziej, że nie trzeba było wzywać Jana Kowalskiego by sam 
usunął korzenie

Sędzia do oskarżonego:
– Czy przyznaje się pan do winy?
– Nie, wysoki sądzie. Mowa mego obrońcy i zeznania świadków 
przekonały mnie, że jestem niewinny!

Przychodzi adwokat do swojego klienta w areszcie i mówi, że ma 
dla niego dwie wiadomości dobra i złą. 
– No to wal pan tą złą. 
– No niestety ślady krwi znalezione na miejscu zbrodni wskazują, 
że to jest bezspornie pana krew. 
– A ta dobra? 
– Cholesterol i cukier w normie.

Facet spotyka kolegę idącego o kulach i pyta:
– Co ci się stało?
– Miałem wypadek samochodowy…
– I co, nie możesz chodzić bez kul?
– Właściwie to nie wiem, mój lekarz mówi, że mogę, ale adwokat, 
że nie…

Dwaj kieszonkowcy rozmawiają w celi:
– Widziałeś jaki świetny zegarek miał mój adwokat?
– Jeszcze nie. Pokaż!

Adwokat pyta swojego klienta: 
– Dlaczego chce się pan rozwieść? 
– Bo moja żona cały czas szwęda się po knajpach! 
– Czy to znaczy, że pije? 
– Nie, łazi tam za mną!

Kilku złodziejaszków włamuje się w nocy do siedziby rady adwo-
kackiej. W budynku odbywała się akurat narada adwokatów i Ci 
pobili intruzów.
– No, ale nie jest źle – mówi później jeden ze złodziei. – Mamy 25 
dolarów.
– Idioto! – wrzasnął herszt bandy. – Mówiłem ci, żebyśmy trzymali 
się z dala od prawników. Przed włamaniem mieliśmy całą stówę.

Zebranę przez Paulę Wiśniewską
Koordynator Stowarzyszenia Iuris Link 

temidA NA WeSOłO
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AdWOKAcKA SpółKA pArtNerSKA 
łUć NAchmANN NOWAKOWSKi i KOKSztyS 
jeLeNiA GórA, WrOcłAW

W sportach letnich niezwykłą aktywnością wyróżnia się adw. 
Piotr Nachmann. Między innymi w Mistrzostwach Polski Adwoka-
tów w Tenisie Ziemnym w Bydgoszczy zajął III miejsce w Turnieju 
Mikstowym zaś na Turnieju Prawników Temida we Wrocławiu, III 
miejsce w Grze Podwójnej Mężczyzn. We wrześniu na Spartakiadzie 
Prawników wywalczył brązowy medal w drużynowej siatkówce 
mężczyzn.

Niekwestionowaną gwiazdą w sportach letnich jest adwokat Au-
relia Koksztys-Łuć. Jej tegoroczne sukcesy to:
• I. Mistrzostwa Polski Adwokatów w Tenisie Ziemnym Bydgoszcz 

2012:
• 1. II miejsce w kategorii gra podwójna kobiet
• 2. III miejsce w kategorii Turniej Mikstowy

• II. Turniej Tenisowy Prawników Temida Wrocław 2012:
• III miejsce gra podwójna kobiet
• III. Ogólnopolska Spartakiada Prawników Olsztyn 2012:

• 1.srebrny medal siatkówka plażowa kobiet
• 2.brązowy medal siatkówka kobiet
• 3.brązowy medal tenis ziemny gra indywidualna kobiet
• 4. srebrny medal kajakarstwo
• 5. brązowy medal piłka nożna kobiet
Gratulujemy!

AdWOKAcKA SpółKA pArtNerSKA 
łUć NAchmANN NOWAKOWSKi i KOKSztyS 
jeLeNiA GórA, WrOcłAW

W lutym 2012 r. w Krynicy odbyły się XXIX Mistrzostwa Polski 
Adwokatów w Narciarstwie. Jak zwykle z medalami wrócili Bartosz 
Łuć oraz Tomasz Nowakowski.

Kibicowały im między innymi koleżanki z  Iuris Link, Panie 
Mecenas Joanna Kaczorowska z Kancelarii Adwokackiej Joanna 
Kaczorowska i Elżbieta Krasowska z Kancelarii Adwokackiej Elż-
biera Krasowska reprezentujące na mistrzostwach również władze 
Adwokatury Polskiej.

BieL jUdeK pOczOBUt-OdLANicKi, SzczeciN
Niespotykany prezent otrzymała nasza koleżanka Anna Biel od 

swojego męża w dniu urodzin. W Szczecinie, w głównych punktach 
miasta pojawiły się bilbordy z życzeniami. Widomość obiegła cała 
Polskę pojawiając się również w wiadomościach stacji telewizyjnych. 
Gratulujemy Aniu i męża i pomysłu!

z życiA KANceLArii
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SpOtKANie człONKóW StOWArzySzeNiA iUriS LiNK

W dniach 14-15.09.2012 odbyło się we Wrocławiu spotkanie 
Członków Stowarzyszenia Iuris Link.  Najważniejszym punktem 
zebrania, było podjęcie uchwały  o nawiązaniu współpracy z Fun-
dacją Unikat. Oprócz merytorycznych obrad, była to również okazja 
do spotkania w gronie przyjaciół. 

Przedstawiciele Iuris Link

Adwokacka Spółka Partnerska Łuć, Nachmann, 
Nowakowski i Koksztys 

jeLeNiA GórA · WrOcłAW · dzierżONióW

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

Spółka od początku starała się działać kompleksowo, powierzając 
poszczególnym wspólnikom specjalizację w różnych dziedzinach 
prawa. Dzięki temu szybko uzyskała stabilną pozycję na lokalnym 
rynku usług prawniczych. Kolejnym krokiem było wyjście poza 
Jelenią Górę i otwarcie oddziału we Wrocławiu. Zakres terytorialny 
działalności spółki obejmuje właściwość sądów okręgowych we 
Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy i Świdnicy. Dzięki oddziało-
wi we Wrocławiu spółka ma pełne zabezpieczenie w dostępie do 
Sądu Apelacyjnego oraz KRS. Spółka stale obsługuje kilkanaście 
różnego rodzaju podmiotów, w tym prywatne spółki prawa han-
dlowego oraz podmioty powiązane z samorządem terytorialnym. 

Partnerzy spółki indywidualnie prowadzą sprawy ze wszystkich 
dziedzin prawa starając się jednak specjalizować w wybranych za-
gadnieniach. Położenie Jeleniej Góry na styku trzech granic sprzyja 
również aktywności w zakresie szeroko rozumianej pomocy prawnej 
świadczonej podmiotom zagranicznym. Partnerzy z Jeleniej Góry 
ukończyli podyplomowe studia z zakresu praktycznego zastosowa-
nia prawa europejskiego. 

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

Partnerami Kancelarii są:
Aurelia Koksztys-Łuć, adwokat z  Jeleniej 

Góry. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze 
podmiotów gospodarczych, w szczególności nie-
mieckojęzycznych. Dodatkowo specjalizuje się 
w sprawach cywilnych oraz rodzinnych. Od 2004 
r. została wpisana na listę adwokatów niemiecko-
języcznych polecanych przez konsulat niemiecki 
i austriacki.

Bartosz Łuć, adwokat z Jeleniej Góry. Specjali-
zuje się w sprawach cywilnych odszkodowawczych 
oraz karnych związanych z dochodzeniem rosz-
czeń odszkodowawczych. Dodatkowo prowadzi 
sprawy administracyjne.

Piotr Nachmann, adwokat z  Jeleniej Góry. 
W latach 1995-1998 pracował naukowo na Uni-
wersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w kom-

pleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych oraz w sprawach 
cywilnych i pracowniczych. Dodatkowo prowadzi sprawy karne 
gospodarcze.

Tomasz Nowakowski, adwokat z Wrocławia. Reprezentuje spółkę 
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Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Komandytowa 
Izabella Żyglicka i Wspólnicy

KAtOWice · WArSzAWA

Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Komandytowa Izabella Ży-
glicka i Wspólnicy to zespół wyjątkowych ludzi pracujących z pasją 
i chętnie podejmujących nowe wyzwania. Bogate doświadczenie, 
szeroka i stale aktualizowana wiedza oraz zaangażowanie naszych 
prawników pozwalają nam skutecznie doradzać Klientom i współ-
tworzyć ich sukces. Zaufanie naszych Klientów budujemy w oparciu 
o indywidualne podejście do każdego z nich i przekazywanych nam 
spraw. Dewizą Kancelarii jest kompleksowość, profesjonalizm i naj-
wyższa jakość świadczonych usług.

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

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

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

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

Kancelaria posiada certyfikaty:

Partnerami Kancelarii będącymi Członkami Stowarzyszenia 
Prawników IURIS LINK są radcowie prawni Izabella Żyglicka 
i Leszek Paterek.

Izabella Żyglicka 
radca prawny 

i.zyglicka@kpr.pl

Izabella Żyglicka jest partnerem zarządzającym i wspólnikiem 
Kancelarii. W 1996 roku ukończyła Uniwersytet Śląski, Wydział 
Prawa i Administracji, Kierunek Prawo. W latach 1996-1997 stu-
diowała w Ecole Nationale de Mines w Nancy (Francja) – Restruk-
turyzacja i modernizacja przemysłu i regionu. Działalność zawo-
dową w dziedzinie obsługi przedsiębiorców rozpoczęła w 1996 r. 

Głównymi obszarami jej działalności są: fundacje i stowarzyszenia, 
fuzje i przejęcia, obsługa firm zagranicznych, prawo działalności 
hotelarskiej, prawo informatyczne (IT), prawo spółek i holdingów, 
prawo własności intelektualnej, prawo zamówień publicznych, rynek 
kapitałowy i finansowy oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji. 
Posługuje się biegle językiem francuskim i angielskim.

Leszek Paterek
radca prawny

l.paterek@iurislink.pl

Leszek Paterek jest partnerem Kancelarii. W 1994 roku ukończył 
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, 
Kierunek: Prawo. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdoby-
wał w wykonywanej od 1997 roku obsłudze prawnej przedsiębior-
ców, w Sądzie Rejonowym: Wydziale Cywilnym Nieprocesowym, 
Wydziale Rejestru Zastawów, Krajowym Rejestrze Sądowym oraz 
Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Prowadzi działalność za-
wodową 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 fran-
cuskim i angielskim.

ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA KOMANDYTOWA  
IZABELLA ŻYGLICKA I WSPÓLNICY

Siedziba:
Ul. Uniwersytecka 13 – budynek 
Altus
40-007 Katowice
Tel.: +48 32 603 04 30,
+48 32 603 04 40
Fax: +48 32 603 04 35
e-mail: biuro@kpr.pl
Oddział:
Ul. Londyńska 4/5
03-921 Warszawa
Tel.: +48 22 350 61 37
e-mail: warszawa@kpr.pl

Strona internetowa:
www.kpr.pl

we Wrocławiu. Specjalizuje się w sprawach cywilnych - odszko-
dowania i sprawy ubezpieczeniowe. Ponadto zajmuje się obsługą 
podmiotów gospodarczych. Biegle włada językiem angielskim.

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

Współpracownicy: 
Każdy z partnerów wspierany jest przez osobistego asystenta. 

Spółka stale współpracuje z młodymi prawnikami i aplikantami 
adwokackimi. Ponadto stale współpracujemy z adwokatami i rad-
cami prawnymi aplikującymi do przyjęcia do spółki.

ADWOKACKA SPÓŁKA PARTNERSKA ŁUĆ, NACHMANN, NOWAKOWSKI I KOKSZTYS 

ul. Grottgera 12/1
58-500 Jelenia Góra
Tel.: + 48 75 753 56 30
Handy: + 48 600 43 22 53
Fax: + 48 75 753 56 40
e-mail:
kancelaria@adwokaci-online.pl

Oddział:
ul. Ruska 43/44 II. piętro,
50-079 Wrocław
tel. + 48 71 795 6650,
tel. + 48 71 798 7600
e-mail: sekretariat@ns-kancelaria.pl

Strona internetowa:
www.adwokaci-online.pl
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Kancelaria Adwokacka Elżbieta Nowak

KOSzALiN

Kancelaria Adwokacka Elż-
biety Nowak aktywnie działa 
od grudnia 1990 r., jako jedna 
z pierwszych prywatnych kan-
celarii w Koszalinie. Od roku 
2003 współpracuje z Kancela-
rią Adwokacką Andrzeja No-
waka, który prowadzi działal-
ność 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 go-
spodarczego i karnego (w szczególności sprawy karne gospodarcze) 
oraz handlowego. Jest on autorem jednego z pierwszych komenta-
rzy do Kodeksu Handlowego (Polski Dom Wydawniczy „Ławica” 
Warszawa/Poznań 1992 r.). 

Współpraca oraz zatrudnienie w Kancelarii osób o stosownie 
wysokich kwalifikacjach zawodowych pozwala na kompleksową 
obsługę Klientów krajowych i zagranicznych, także w języku angiel-
skim, francuskim i rosyjskim, zapewniając obsługę we wszystkich 
wskazanych dziedzinach prawa. 

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

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

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

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

Ul. Zwycięstwa 147/2
75-950 Koszalin 
Tel./Fax: + 48 94 346 20 46
Handy: + 48 601 726 280
e-mail: jurist@poczta.fm

elzbietanowak@adwokatura.pl
elzbieta.nowak@iurislink.pl

Strona internetowa:
www.kancelarie-adwokackie.org

Kancelaria Adwokacka Sendecki i Partnerzy

lublin

Adwokat Piotr Sendecki prowadzi 
praktykę adwokacką od 1989  r. Zaj-
muje się głównie sprawami z  zakre-
su prawa cywilnego. Specjalizując się 
w sprawach gospodarczych uczestniczy, 
jako doradca w procesach tworzenia no-
wych i przekształceniach istniejących 
podmiotów gospodarczych, a  także 
w  bieżącej obsłudze prawnej spółek. 
Uczestniczył w  postępowaniach pry-
watyzacyjnych i komercjalizacyjnych. 

Utrzymując związek z prawem sądowym występuje, jako obrońca 
w procesach karnych, zwłaszcza w tych, w których z prawem kar-
nym łączy się element cywilistyczny lub gospodarczy. Od 2006 roku 
jest wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Mennica Polska S.A., 
notowanej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest 
także arbitrem Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim 
Komitecie Olimpijskim. Z uwagi na odbywane przez mecenasa 
Piotra Sendeckiego zagraniczne staże i praktyki zawodowe (m.in. 
w Ministerstwie Finansów Rządu Kanady, jako stypendysta Cana-
dian Bar Association, a także w Holandii i Niemczech) oraz częste 
kontakty z klientami i adwokatami z innych krajów, Kancelaria 
ma doświadczenie w obsłudze Klientów zagranicznych. Świadcząc 
pomoc prawną zagranicznym osobom fizycznym i prawnym Kan-
celaria prowadzi obsługę w języku angielskim i niemieckim. 

Partnerzy Kancelarii uczestniczą od lat w międzynarodowych 
konferencjach prawniczych z zakresu prawa gospodarczego (konfe-

rencje IBA) oraz ochrony praw człowieka (seminaria ELENA/ECRE 
oraz Komisji Praw Człowieka przy NRA, której Piotr Sendecki jest 
przewodniczącym). Zagadnienia ochrony praw człowieka, są waż-
nym elementem świadczonej przez Kancelarię pomocy prawnej. 
W ramach tej problematyki prowadzone są sprawy przed organami 
międzynarodowymi, takimi jak Europejski Trybunał Praw Czło-
wieka w Strasburgu. 

Mecenas Piotr Sendecki współpracuje z innymi adwokatami, 
głównie swoimi wychowankami (byłymi aplikantami), w konkret-
nych sprawach, wymagających współdziałania większej liczby praw-
ników w ramach spółki „Sendecki i Partnerzy”.  Aktualnie w Kance-
larii zatrudnionych jest pięciu aplikantów, jedna osoba po zdanym 
egzaminie adwokackim i dwie osoby niebędące prawnikami. 

Kancelaria udziela nadto pomocy prawnej pro bono. Stałym 
beneficjentem świadczonej pomocy jest Lubelskie Hospicjum dla 
Dzieci im. Małego Księcia. Adwokat Piotr Sendecki poświęca się 
także pracy w samorządzie adwokackim: w latach 2001-2007, jako 
skarbnik, a następnie wiceprezes NRA. Wchodząc w skład obecnej 
kadencji NRA udziela się w pracach Komisji Legislacyjnej. Ponadto 
w latach 2007-2010 i w obecnej kadencji pełni funkcję Dziekana Izby 
Adwokackiej w Lublinie. 

KANCELARIA ADWOKACKA SENDECKI I PARTNERZY

Ul. Ogrodowa 10/2, 20-075 Lublin 
Tel.: + 48 81 534 20 76
Fax: + 48 81 534 55 36

e-mail: info@sendecki.pl
piotr.sendecki@adwokatura.pl
piotr.sendecki@iurislink.pl
lublin@iurislink.pl
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Adwokat Ewa Krasowska

łOmżA

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

Kancelaria Adwokacka Adwokat 
Ewa Krasowska działa od kilku-
nastu lat w siedzibie jak niżej, a od 
1992 r. jako Kancelaria indywidual-
na. W Kancelarii pracuje dwoje apli-
kantów. Profil działania Kancelarii 
dostosowany jest do miejscowego 
zapotrzebowania na usługi praw-
ne, dlatego też Kancelaria obsługuje 
przede wszystkim osoby fizyczne.

Specjalizuje się w sprawach ro-
dzinnych, cywilnych – spadkowych. 

W Kancelarii prowadzone są też sprawy karne.
W zakresie działalności Kancelarii udzielane są porady prawne 

pro bono.
Od kilkunastu lat adwokat Ewa Krasowska jest członkiem władz 

samorządowych – w tym członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej 
trzeciej kadencji. 

W tym czasie pełniła funkcję Sekretarza NRA, była wizytato-
rem Centralnego Zespołu Wizytatorów oraz pracowała w Komisji 
Szkolenia Aplikantów Naczelnej Rady Adwokackiej. W obecnej 
kadencji zasiada w Prezydium NRA sprawując funkcję Rzecznika 
Dyscyplinarnego. Ponadto aktywnie udziela się w pracach Komisji 
Doskonalenia Zawodowego i Kształcenia Aplikantów Adwokackich, 
jako jej Wiceprzewodnicząca.

ADWOKAT EWA KRASOWSKA KANCELARIA ADWOKACKA

Siedziba:
Ul. Dworna 23 a
18-400 Łomża
Tel./Fax: + 48 86 216 46 03
Handy: + 48 602 121 239

e-mail:
ewa.krasowska@adwokatura.pl

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

Kancelaria Adwokacka Jerzy Szczepaniak i Partnerzy

łódź

Kancelaria Adwokacka Jerzego Szczepaniaka rozpoczęła swoją 
działalność w czerwcu 1989 roku i jest jedną z pierwszych pry-
watnych Kancelarii Adwokackich działających na łódzkim rynku. 
W ramach Kancelarii Adwokackiej Jerzego Szczepaniaka działają 
adw. Anna Kowalkiewicz i adw. Anna Szczepaniak.

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

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

Kancelaria ma bogate doświadczenie w pomocy prawnej udziela-
nej zarówno dużym firmom, w tym międzynarodowym koncernom, 
jak i przedsiębiorcom prowadzącym indywidualną działalność. 
Szczególne doświadczenia wiążą się z praktyką w zakresie ochrony 
praw autorskich, ochrony dóbr osobistych, prawa własności przemy-
słowej, a także zawieraniem i realizacją wszelkiego rodzaju umów 

gospodarczych. Kancelaria prowadzi sprawy powierzane przez oso-
by fizyczne w zakresie prawa cywilnego (w tym prawa rodzinnego, 
spadkowego i rzeczowego), prawa karnego, prawa finansowego, 
prawa ubezpieczeń społecznych i prawa medycznego.

Obsługujemy na zasadzie stałych zleceń, a także doraźnie zarów-
no firmy międzynarodowe (z Belgii, Niemiec, Włoch, Szwajcarii), 
jak i Klientów z Polski. 

Adwokat Jerzy Szczepaniak jest wieloletnim członkiem organów 
samorządowych Adwokatury – Okręgowej Rady Adwokackiej w Ło-
dzi, a także sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury 
poprzedniej kadencji.

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

Kancelaria świadczy pomoc prawną pro bono, czego wyrazem 
jest m.in. udzielanie od stycznia 2010 r., co tygodniowo w łódzkim 
oddziale „Gazety Wyborczej” bezpłatnych porad prawnych.

Obecnie Kancelaria zatrudnia 3 prawników, przy czym każdy 
z młodszych prawników ma kilkuletnie doświadczenie zawodowe, 
w tym występowanie przed sądami.

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

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

Partnerzy Kancelarii:

Adwokat Anna Kowalkiewicz – specjalizuje się w sprawach cy-
wilnych, rodzinnych, gospodarczych, prawa pracy. Posiada boga-
te doświadczenie z zakresu kompleksowej obsługi prawnej firm 
i Klientów indywidualnych. Reprezentuje Klientów przed sądami 

Zespół Kancelarii Adwokackiej Jerzy Szczepaniak i Partnerzy
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powszechnymi, organami ścigania oraz instytucjami państwowymi. 
Posiada biegłą znajomość języka angielskiego, w tym prawniczego 
oraz języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym.
Adwokat Anna Szczepaniak – krąg jej zawodowych zainteresowań 
obejmuje w szczególności prawo cywilne, prawo pracy, prawo ro-
dzinne oraz prawo gospodarcze

KANCELARIA ADWOKACKA JERZY SZCZEPANIAK I PARTNERZY

Ul. Zamenhofa 20/2
90-510 Łódź
Tel.: + 48 42 632 52 25
Handy: + 48 668 837 637
Fax: + 48 0 42 632 76 96
e-mail: jerzy_szczepaniak@
kancelaria-adwokacka.net.pl

info@iurislink.com
jerzy.szczepaniak@iurislink.pl
annakowalkiewicz@iurislink.pl 
a.szczepaniak@iurislink.pl

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

Kancelaria Radcy Prawnego Zygmunt Wieszczek

łódź

Kancelaria powstała w listo-
padzie 2003  roku. W  działal-
ności Kancelarii wykorzysty-
wana jest praktyczna wiedza, 
umiejętności i  doświadczenie 
prowadzącego – radcy prawne-
go Zygmunta Wieszczka, który 
przez wiele lat samodzielnie za-
rządzał różnymi podmiotami 

gospodarczymi i stowarzyszeniami albo doradzał ich Zarządom lub 
właścicielom w sprawach organizacyjnych, prawnych i finansowych. 

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

Prawnicy kancelarii są członkami Stowarzyszenia Prawników 
IURIS LINK zrzeszającego adwokatów i radców prawnych z terenu 
całej Polski. Kancelaria współpracuje z kancelariami prawniczymi 
z krajów Unii Europejskiej, z biurami rachunkowymi, doradcami 
podatkowymi, firmami consultingowymi, biegłymi rewidentami 
oraz z firmami windykacyjnymi.

W bieżącej działalności na rzecz i w interesie naszych Klientów:
•  pomagamy – przy tworzeniu, przekształcaniu, łączeniu oraz reje-

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

dacji działalności gospodarczej;

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

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

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

ryzacyjne, naprawcze i układowe;
•  uczestniczymy i pomagamy – w sporządzaniu wniosków kredy-

towych i unijnych;
•  reprezentujemy Klientów – w postępowaniach sądowych, admi-

nistracyjnych i egzekucyjnych;
•  podejmujemy działania – pojednawcze albo windykacyjne w celu 

skutecznego wyegzekwowania należności;
•  podejmujemy się – czasowego nadzoru nad majątkiem klienta albo 

zarządzania firmami naszych Klientów;
•  chronimy prawa – osobiste, autorskie oraz dotyczące własności 

przemysłowej;
•  udzielamy porad i opinii prawnych – także przez internet.

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ZYGMUNT WIESZCZEK

Ul. Marii Skłodowskiej – Curie 30/32 
lok. 71
90-571 Łódź
Tel.: + 48 42 636 17 87
Handy: + 48 504 078 878
Tel./Fax: + 48 42 637 04 73

e-mail:
zw@iurislink.pl

Strona internetowa:
www.kancelaria-iurislink.pl

Kancelaria Prawnicza Cabała Mazur Grochowska s.c.

NOWy SĄcz · KrAKóW · GOrLice

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

Obecnie firma liczy 10 osób (8 prawników w tym dwóch adwoka-
tów, radcy prawnego, aplikanta radcowskiego i 3 aplikantów adwo-
kackich), pracujących w siedzibie spółki w Nowym Sączu oraz jej 
oddziałach w Krakowie oraz Gorlicach. Kancelaria świadczy stałą 
obsługę prawną dla kilkudziesięciu polskich i zagranicznych spółek 
prawa handlowego, spółek cywilnych i osób fizycznych, prowadzą-
cych różnorodną działalność gospodarczą: w przemyśle ciężkim, 
transporcie i spedycji, przetwórstwie, budownictwie, informatyce, 

energetyce, handlu i usługach. Główny obszar zainteresowań i dzia-
łalności kancelarii to prawo cywilne i gospodarcze, prawo spółek, 
inwestycje zagraniczne, prawo pracy oraz restytucja mienia.

Kancelaria prowadzi znaczącą liczbę sporów sądowych przed są-
dami powszechnymi i polubownymi. Jest pełnomocnikiem Komisji 
Europejskiej w postępowaniu karnym toczącym się w Krakowie. 
CMG współpracuje również z uznanymi biurami prawnymi w in-
nych miastach Polski oraz poza jej granicami. Kancelaria udziela 
również pomocy prawnej Klientom indywidualnym, prowadząc 
sprawy z zakresu prawa cywilnego, karnego i administracyjnego. 
Oddział krakowski Kancelarii zajmuje się głównie obsługą pod-
miotów zagranicznych i pomocą dla firm polskich wchodzących 
aktywnie na rynek europejski.
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Adwokat Joanna Kaczorowska posiada ponad 20 – letnie doświad-
czenie w zawodzie adwokata. Początkowo pracowała w Zespole 
Adwokackim nr 1 w Płocku, a od maja 1991 r. w Indywidualnej 
Kancelarii Adwokackiej.

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz osób fizycznych 
z ukierunkowaniem na spory sądowe, szczególnie z zakresu prawa 
cywilnego (m.in. zobowiązania, pr. rzeczowe, pr. spadkowe), zajmuje 
się problematyką prawa rodzinnego (sprawy z zakresu stosunków 
rodzice – dzieci, rozwodowe, małżeńskie majątkowe), a także pra-
wem karnym. Adwokat Joanna Kaczorowska ma doświadczenia 
procesowe i negocjacyjne.

Kancelaria zatrudnia stale 1 aplikanta adwokackiego, doraźnie 
współpracuje z innymi aplikantami adwokackimi, organizuje prak-
tyki studenckie.

Kancelaria mieści się we wspólnym lokalu z Kancelariami adwo-
katów: Marii Skorupskiej, Małgorzaty Chojnackiej i Wojciecha Sko-

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, odszkodowa-
nia), gospodarcze (transport i spedycja, umowy budowlane, projekty 
finansowe), prawo karne (przestępstwa skarbowe, celne), prawo ad-
ministracyjne. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie

Paweł Mazur
adwokat

ur. 1962 r., studia na Wydziale Prawa UJ ukończone w 1986 r., wpis 
na listę adwokatów w lutym 1993 r., stypendysta Know-How Fund, 
kurs prawa biznesu na Uniwersytecie Londyńskim w 1990 r., staż 
De Paul Univeristy w Chicago w 1992 r., praktyka w renomowanych 
firmach prawniczych w Londynie i Cardiff. Egzamin ministerialny 
na członka Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Od 1989 r. 
członek Sekcji Prawa Biznesu Międzynarodowego Zrzeszenia Ad-
wokatury w Londynie i Wschodnioeuropejskiego Forum, uczestnik 
konferencji m.in. Strassburg, Hong-Kong, Vancouver, Paryż, Praga, 
Bratysława, Oslo, Amsterdam, San Francisco. Preferencje zawodo-
we: prawo cywilne i gospodarcze, inwestycje zagraniczne, umowy 
handlowe, reprywatyzacja. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Marta Trzaskoś-Grochowska
radca prawny

ur. 1960 r., studia na Wydziale Prawa UJ ukończone w 1984., wpis 
na listę radców prawnych w grudniu 1989 r. Studia podyplomowe 
z zakresu prawa europejskiego na UJ ukończone w 2004 r. Prefe-

rencje zawodowe: prawo pracy, prawo gospodarcze (przekształcenia 
i fuzje spółek, prywatyzacja, upadłość, prawo energetyczne, umowy 
w przemyśle ciężkim).

Karolina Janowska – Niedziela, aplikant adwokacki 
ur. 1981 r., studia na Wydziale Prawa URZ ukończone w 2005 r., 
studia licencjackie z zakresu Integracji Europejskiej ukończone 
w 2006 r., aplikacja adwokacka rozpoczęta w 2007 r. Preferencje 
zawodowe: prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo gospo-
darcze, cywilne oraz rejestracja podmiotów. 

Paulina Kukla, aplikant radcowski 
ur. 1983 r., studia na Wydziale Prawa UJ ukończone w 2007 r., 
aplikacja radcowska rozpoczęta w 2007 r., stypendystka Socrates 
– Erasmus na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Tilburgu w Ho-
landii, stypendystka Funduszu Stypendialnego Can – Pack S.A. 
na Wydziale Nauk Prawnych Akademii Kijowsko – Mohylańskiej 
w Kijowie na Ukrainie. Preferencje zawodowe: prawo gospo-
darcze i cywilne, umowy handlowe, reprywatyzacja oraz prawo 
ochrony środowiska. Biegle posługuje się językiem angielskim, 
językiem rosyjskim – w stopniu komunikatywnym.

Kinga Pikor-Rola 
ur. 1983 r., studia na Wydziale Prawa UJ ukończone w 2007 r., 
aplikacja radcowska rozpoczęta w 2007 r., stypendystka Socrates 
– Erasmus

KANCELARIA PRAWNICZA CABAŁA MAZUR GROCHOWSKA S.C.

Siedziba Kancelarii
Ul. Pijarska 15, 33-300 Nowy Sącz
Tel.: + 48 18 442 21 37
Tel./Fax: + 48 018 443 76 87
e-mail:, cmg@cmg.com.pl
nowy.sacz@iurislink.pl
staszek@cmg.com.pl
stanislaw.cabala@iurislink.pl 

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

e-mail: cmgkrakow@cmg.com.pl
krakow@iurislink.pl
Filia:
Ul. Michalusa 16, 38-300 Gorlice
Tel.: + 48 18 353 78 31
Tel./Fax: + 48 18 353 78 36
e-mail: cmggorlice@cmg.com.pl
gorlice@iurislink.pl
marta.trzaskos-grochowska@iurislink.pl
Strona internetowa:
www.cmg.com.pl

Kancelaria Adwokacka Joanna Kaczorowska
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rupskiego, z którymi współpracuje w świadczeniu pomocy prawnej.
Adwokat Joanna Kaczorowska aktywnie działa na rzecz samorzą-

du adwokackiego. W kadencji 2007-2010 pełniła funkcję Skarbnika 
Naczelnej Rady Adwokackiej. W obecnej kadencji NRA zasiada 
w Komisji Doskonalenia Zawodowego i Kształcenia Aplikantów 
Adwokackich oraz Komisji Integracji Środowiskowej, Sportu, Tu-
rystyki i Wypoczynku. Od 2010 r. jest nadto Dziekanem Okręgowej 
Rady Adwokackiej w Płocku.

KANCELARIA ADWOKACKA JOANNA KACZOROWSKA

Ul. Kwiatka 37 lok. 1
 09-400 Płock
Tel.: + 48 24 264 02 92
Handy: + 48 601 269 745
Tel./Fax: + 48 24 266 89 43

e-mail:
joanna.kaczorowska@adwokatura.pl
jo.ka@interia.pl
joanna.kaczorowska@iurislink.pl

Adwokat Wojciech Celichowski
CSP Celichowski – Szyndler i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

pOzNAń

Kancelaria Celichowski – Szyndler 
i Partnerzy świadczy doradztwo dla 
firm oraz osób fizycznych w kraju i za 
granicą. Doradzamy naszym Klientom 
w  bieżącej działalności, w  szczegól-
ności w zakresie prawa handlowego, 
cywilnego, prawa pracy i administra-
cyjnego. Dokonujemy analizy i sporzą-
dzamy umowy handlowe oraz opinie 
prawne. Doradzamy naszym Klientom 
przy zakładaniu firm oraz przekształ-

caniu formuły ich działania. Reprezentujemy Klientów przed sąda-
mi, urzędami i organami ścigania w zakresie prawa cywilnego, go-
spodarczego, rodzinnego, spadkowego, karnego i karno-skarbowego 
oraz prowadzimy procesy zmierzające do windykacji należności. 
Diagnozujemy i ustalamy stan prawny majątków przedsiębiorstw 
oraz nieruchomości na potrzeby wszelkich transakcji gospodar-
czych (due diligence). Obsługa ta dotyczy zarówno osób fizycznych, 
jednoosobowych przedsiębiorców, jak i spółek prawa handlowego. 
Prowadzimy obsługę prawną w językach polskim, angielskim, fran-
cuskim, niemieckim i rosyjskim.

Dla ułatwienia pracy i skoncentrowania naszych doświadczeń 
stworzyliśmy trzy departamenty:

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

Kancelaria jest członkiem Kancela-
rii międzynarodowych PRAGMA 
– www.pragma.eu.com

Kancelaria jest członkiem Francu-
skiej Izby Przemysłowo – Handlo-
wej w Warszawie – www.ccifp.pl

Partnerem Kancelarii będącym Członkiem Stowarzyszenia Praw-
ników IURIS LINK jest adwokat Wojciech Celichowski

Partner Zarządzający Kancelarii. Zawód adwokata wykonuje od 
1989 r. Wcześniej wykonywał zawód radcy prawnego. W Kancelarii 
prowadzi Departament Przedsiębiorstw i Nieruchomości wspólnie 
z adwokatem Markiem Matyjaszczykiem. Specjalizuje się w pra-
wie gospodarczym. Prowadzi i koordynuje prace zwłaszcza dla 
przedsiębiorców z Francji, francuskiego obszaru językowego oraz 
spółek z kapitałem zagranicznym. Doradza w zakresie rozpoczęcia 
działalności tych podmiotów w Polsce i prowadzi stałą obsługę 
prawną ich dalszej działalności. Zakładał m.in. jedną z sieci super-
marketów, spółki produkcyjne i handlowe oraz inne osoby prawne 
(fundacje, stowarzyszenia, uczelnię wyższą). Negocjuje w imieniu 
Klientów znaczące kontrakty prawa handlowego, w tym związane 
z inwestycjami w nieruchomości. Przeprowadził szereg przekształ-
ceń własnościowych i skomplikowanych procedur z zakresu prawa 
handlowego dla inwestorów polskich i zagranicznych. Reprezentuje 
wierzycieli i dłużników w sprawach upadłościowych. Od 1979 do 
1983 roku był asystentem w Zakładzie Prawa Cywilnego Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pełnił przez wiele lat 
funkcję Prezesa Stałego Sądu Polubownego przy Wielkopolskiej 
Izbie Budownictwa, występował również jako arbiter i pełnomocnik 
strony w procesach przed sądami polubownymi. Jest wieloletnim 
wykładowcą i egzaminatorem prawa gospodarczego dla aplikantów 
adwokackich Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Zna 
biegle język francuski i angielski.

CSP CELICHOWSKI SZYNDLER I PARTNERZY 
KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH

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

csp.poznan@iurislink.pl
wcelichowski@kancelaria-csp.pl
wojciech.celichowski@iurislink.pl

Strona internetowa:
www.kancelaria-csp.pl

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 
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(IPO, NewConnect, kolejne emisje), negocjacje i obsługa prawna 
w procesie pozyskiwania inwestora strategicznego;

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

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

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

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

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

•  kompleksowa obsługa prawną procesów inwestycyjnych w tym 
w nieruchomości;

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

Kancelaria jest:

Autoryzowanym Doradcą na Rynku 
NewConnect 

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

 Partnerzy: 

Mariola Więckowska
radca prawny 

mwieckowska@kancelaria-csw.pl, mariola.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. Uczestniczyła w obsłudze licznych procesów ofert publicznych, 
w tym: TALEX S.A., PGF S.A., dwie emisje dla PBG S.A., TELL 

S.A., NFI PIAST S.A., BBI Development NFI S.A., HARDEX S.A., 
BBI ZENERIS S.A.

Tomasz Buczak
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.

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

Strona internetowa:
www.kancelaria-csw.pl 
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Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek,  
Poczobut-Odlanicki Spółka Partnerska

SzczeciN

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

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

Do każdego z przedstawionych problemów opracowujemy in-
dywidualną strategię działania i zapewniamy prowadzenie kon-
kretnego zagadnienia przez specjalizującego sie w danej dziedzinie 
prawnika.

Jednocześnie „Partner prowadzący” zapewnia bieżącą koordy-
nację realizowanych projektów.

Z zachowaniem wysokich standardów profesjonalizmu Kance-
laria świadczy pełen zakres usług, specjalizując sie w Klientach 
prowadzących działalność gospodarczą. 

Specjalizujemy się w prawie gospodarczym, spółdzielczym, samo-
rządowym, administracyjnym, handlowym, w tym przekształcenia 
i wejścia na NewConect, farmaceutycznym i bankowym. Posiadamy 
komórkę windykacji. Aktualnie zespół osobowy Kancelarii składa 
się z 11 radców prawnych, 8 aplikantów radcowskich, oraz 2 osób 
obsługi biura Kancelarii. Kancelarię obsługuje biuro rachunko-
wo-księgowe doradców podatkowych oraz firma informatyczna. 
Posługujemy się językiem angielskim, niemieckim.

Partnerem Zarządzającym Kancelarii jest Mec. Slawomir Poczo-
but – Odlanicki.

Partner Zarządzający:

Sławomir Poczobut–Odlanicki
radca prawny

slawomir.odlanicki@radcy.szczecin.pl
slawomir.poczobut_odlanicki@iurislink.pl

Ukończył w 1989 roku Wydział Prawa 
Uniwersytetu Gdańskiego. W  1991  roku 
zdał egzamin sędziowski, a w 1993 roku 
rozpoczął pracę w Departamencie Prawnym 
Centrali Pomorskiego Banku Kredytowego 

S.A. Od 1995 roku jest radcą prawnym. 
Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie gospodarczym, ze 

szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego, prawa papierów 
wartościowych, ustaw antymonopolowych i postępowań o udzie-
lenie zamówienia publicznego. Był sędzią Sądu Giełdowego przy 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez dwie 
kadencje i sędzią Sądu Polubownego przy Centralnej Tabeli Ofert 
S.A. w Warszawie

Partnerzy Kancelarii:

Anna Biel
radca prawny

anna.biel@radcy.szczecin.pl
anna.biel@iurislink.pl

Ukończyła w 1984 roku Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocław-
skiego. Do 1988 roku aplikant, asesor, a następnie sędzia Sądu Re-
jonowego w Legnicy. Od 1988 roku radca prawny, a także adwo-
kat (nie wykonujący zawodu), do 1994 r. w Legnicy, zaś od 1994 r. 
w Szczecinie. W Szczecinie rozpoczynała pracę w Departamencie 
Prawnym Centrali Pomorskiego Banku Kredytowego S.A., była 
także członkiem zespołu do spraw utworzenia Banku Hipotecznego 
S.A. z siedzibą w Szczecinie. Specjalizacja: prawo handlowe, banko-
we, farmaceutyczne. Wieloletni członek Rad Nadzorczych Spółek 
z udziałem Skarbu Państwa i Samorządu. 

Hobby: literatura, narciarstwo, podróże, amatorskie filmy – magix

Krzysztof Judek
radca prawny

krzysztof.judek@radcy.szczecin.pl
krzysztof.judek@iurislink.pl

Ukończył w 1976 roku Wydział Prawa Uniwersytetu Poznańskie-
go, do 1998 r. adwokat, a następnie radca prawny. Specjalizuje się 
w prawie gospodarczym, w szczególności handlowym oraz w prawie 
spółdzielczym i administracyjnym. Hobby: podróże

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH BIEL, JUDEK, POCZOBUT-ODLANICKI SPÓŁKA 
PARTNERSKA

Ul. Piotra Skargi 23
70-487 Szczecin
Tel.: + 48 91 431 67 80
Tel./Fax: + 48 91 484 18 46

e-mail:
kancelaria@radcy.szczecin.pl
szczecin@iurislink.pl

Strona internetowa:
www.radcy.szczecin.pl

Zespół Kancelarii Radców Prawnych Biel, Judek Poczobut-Odlanicki 
Spółka Partnerska
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Rozległe i  wyczerpu-
jące doradztwo prawne 
w  zakresie inwestycji 
kapitałowych i  budow-
lanych oraz związanych 
z nieruchomościami, pra-
cą i gospodarką.

Od 2001  roku Kan-
celaria Schirp Schmidt-
-Morsbach Neusel do-
radza swoim Klientom 
we wszelkich aspektach 
dotyczących lokaty kapi-
tału, zwłaszcza w zakre-
sie dotyczącym funduszy 
powierniczych, lokowa-
nia środków finansowych 
w  nieruchomościach 
i funduszach medialnych 
oraz w sprawach prywat-
nego prawa budowlane-
go. W naszej Kancelarii 

pracują poza tym specjaliści z dziedzin: prawa spółek handlowych, 
prawa podatkowego, prawa upadłościowego, prawa architektonicz-
nego i inżynieryjnego, prawa pracy, prawa konkurencji oraz prawa 
najmu. Naszym Klientom oferujemy również współpracę z nota-
riuszem 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 praw-
ników jak i laików. 

Odkrywamy nowe drogi.

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

KANCELARIA ADWOKACKA SCHIRP SCHMIDT-MORSBACH NEUSEL

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

e-mail. info@ssma.de

Strona internetowa:
www.ssma.de

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

Kancelaria Adwokacka Adwokat Emil Zalewski

WArSzAWA

Adwokat Emil Zalewski 
prowadzi indywidualną 
kancelarię adwokacką. 

W  działalności zawo-
dowej zajmuje się prawem 
własności intelektualnej, 
koncentrując się na spra-
wach z zakresu prawa au-
torskiego, prawa własności 
przemysłowej oraz prawa 
prasowego, jak również na 
sprawach o  ochronę dóbr 

osobistych osób fizycznych i osób prawnych. Doradza artystom, 
autorom, twórcom telewizyjnym oraz przedsiębiorcom.

Praktykę prowadzi także w sprawach cywilnych z zakresu prawa 
rzeczowego, spadkowego, zobowiązań – z uwzględnieniem obrotu 
gospodarczego, oraz w sprawach karnych i karno-skarbowych. Swoje 
zainteresowania skupia również na problematyce procesu inwesty-
cyjnego – prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, 

reprezentując klientów w postępowaniach administracyjnych.
Adwokat Emil Zalewski jest absolwentem Wydziału Prawa i Ad-

ministracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 
2005 – 2008 odbywał aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym 
w Słupsku, zakończoną egzaminem sędziowskim, złożonym w Są-
dzie Apelacyjnym w Gdańsku we wrześniu 2008 roku.

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

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

Emil Zalewski włada biegle językiem angielskim.

KANCELARIA ADWOKACKA EMIL ZALEWSKI

Aleje Jerozolimskie 53 lok. 212
00-697 Warszawa
Tel.: +48 22 356 24 81
Mobile: 603 056 640
Fax: + 48 22 356 24 82 

e-mail: emilzalewski@poczta.onet.pl

Kancelaria Adwokacka Schirp Schmidt-Morsbach Neusel

bERlin

Adwokat Wolfgang Schirp – Członek Stowa-
rzyszenia Prawników IURIS LINK
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ASP Kancelaria Adwokacka

mÜNSter

Historia

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

Wymagania

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

Przyszłość

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

Partnerzy Kancelarii:

Stephan Pahl
adwokat

Członek Stowarzyszenia Prawników IURIS LINK

Specjalizuje się w zakresie:
– prawa jeździeckiego;
– prawa konkurencji;
– prawa o ruchu drogowym;
– prawa własności;
– prawa spółek;
– prawa pracy.

ASP KANCELARIA ADWOKACKA

Ul. Hammer Straße 138-140
48153 Münster, Niemcy
Tel.: +49 251 55 0 65
Fax: +49 251 484 23 90
e-mail: kanzlei@asp-anwaelte.de 

Strona internetowa:
www.stephanpahl.de








