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Szanowni Państwo,

Skończyły się wakacje, skończyła się praca na wolniejszych obrotach. 
Wracamy do, w pełni aktywnej, pracy bez większych szans na luzy.
W tym wydaniu Biuletynu Stowarzyszenia Prawników IURIS LINK dzieli-
my się z Państwem informacjami o naszych kancelariach: tymi formalnymi 
i nieformalnymi oraz przedstawiamy w zamieszczonych w nim artykułach 
zagadnienia, na które warto zwracać uwagę.
Chodzi w tym wypadku nie tylko o treść i wykładnię przepisów prawa 
ale także o fundamentalne dla praworządności zasady funkcjonowania 
Państwa i stanowienia prawa.
Odniesienie przedstawionych w artykułach problemów do konkretnych 
sytuacji, które Państwa mogą dotyczyć wymaga już indywidualnych kon-
sultacji.
Zapraszam do lektury Biuletynu. Zapraszam do naszych kancelarii.

Stanisław Cabała
Adwokat 
Prezes Stowarzyszenia Prawników Iuris Link
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Od czasu ostatnich wyborów i zmiany większości parlamentar-
nej, scena polityczna w Polsce jest zdominowana sporem na temat 
zmian w prawie.

Dotyczy to Trybunału Konstytucyjnego i całego Wymiaru Spra-
wiedliwości, kompetencji Prokuratora Generalnego, swobody 
obywateli w obrocie nieruchomościami rolnymi czy możliwości 
inwigilowania obywateli przez służby specjalne.

Wiadomo, że te obszary funkcjonowania państwa są najlepiej 
znane prawnikom, których codziennym zadaniem jest troska o prze-
strzeganie prawa wobec adwokackich i radcowskich Klientów.

Każdy prawnik wie też doskonale, że demokracja polega na okre-
sowej zmianie rządów, które mają prawo realizować swoje politycz-
ne, społeczne i ekonomiczne koncepcje.

Jednakże, jest oczywista granica wprowadzania zmian. Granicę 
tę wyznacza słowo „demokracja”, które oznacza w praktyce przede 
wszystkim poszanowanie praw mniejszości i respektowanie fun-
damentalnych wolności obywatelskich, które są zagwarantowane 
Konstytucją.

Nie ma żadnych wątpliwości dla prawników, że naruszeniem 
demokracji jest kwestionowanie kompetencji i wyroków Trybunału 
Konstytucyjnego, który jest powołany do sprawdzania czy uchwa-
lane przez Parlamentprzepisy są zgodne z Konstytucją.

Tak jak w każdym kraju, i w Polsce jest znaczna część obywateli, 

którzy nie są zadowoleni ze swoich dochodów i sytuacji w jakiej 
się znajdują. Odnoszą się oni krytycznie do wielu dokonań Polski 
w okresie ostatnich 25 lat.

Podzielam pogląd, że trzeba wiele zmienić w naszej Ojczyźnie. 
Nie wolno jednakże, pod żadnym pozorem i w żaden sposób kwe-
stionować i rujnować gwarancji demokracji, którymi są Trybunał 
Konstytucyjny i niezależny Wymiar Sprawiedliwości. Instytucje te, 
choć ich działanie nie jest wolne od błędów, są strażnikami wolności 
i swobód obywateli.

Historia pokazuje, że władza nie kontrolowana zwykle prze-
kształca się w autorytarną, to jest niedemokratyczną. Obowiązkiem 
prawników i świadomych obywateli jest troska o to, aby tak się nie 
stało w Polsce.

Jerzy Szczepaniak
adwokat

Kancelarie Adwokackie Jerzy Szczepaniak

Aktualnie na większości dróg publicznych w Polsce obowiązu-
je ograniczenie wagowe dla samochodów ciężarowych, do 8 ton 
nacisku na oś napędową. Dla przedsiębiorców transportowych 
ograniczenie to jest niezwykle uciążliwe i dlatego domagają się 
oni – wzorem pozostałych krajów Unii Europejskiej – modyfikacji 
ograniczeń wagowych związanych z naciskiem osi napędowej.

Traktat Ateński z 2003 r., na mocy którego Polska przystąpiła 
do Unii Europejskiej, nałożył na Polskę obowiązek dopuszczenia 
wszystkich dróg publicznych do użytkowania przez samochody 
wykonujące transport międzynarodowy, o nacisku na oś do 11,5 
t. – najpóźniej od 1 stycznia 2011 r.

W załączniku do Traktatu Ateńskiego wskazane zostały bowiem 
kategorie dróg, które winny być udostępnione dla pojazdów speł-
niających wymagania dyrektywy 96/53/WE – w tym nacisk osi 
11,5 t, wraz ze wskazaniem okresów w których mają one zostać 
udostępnione.

Drogi te podzielone zostały na trzy kategorie:
• Sieć TEN – dostępna dla samochodów o nacisku 11,5 t od chwili 

przystąpienia Polski do Wspólnoty,
• Zmodernizowana część sieci drogowej – dostępna dla samocho-

dów o nacisku 11,5 t od chwili oddania do eksploatacji,
• Niezmodernizowana część sieci drogowej – dostępna dla samo-

chodów o nacisku 11,5 t po upływie okresu przejściowego, tj. od 
1 stycznia 2011 r.
Przywołana dyrektywa 96/53/WE zakazuje państwom Wspólnoty 

wprowadzania przepisów zabraniających używania na ich teryto-
rium pojazdów w ruchu międzynarodowym, z przyczyn odnoszą-
cych się do masy lub wymiarów, o ile spełniają wymagania określone 

w załączniku nr I do rozporządzenia, m. in. w zakresie nacisków osi.
Jakiekolwiek odstępstwa od powyższych zasad dostępności dróg 

publicznych mogą występować wyjątkowo, lokalnie i ze względu 
na nieprzystosowanie infrastruktury do ruchu długich i ciężkich 
pojazdów lub na określonych obszarach.

Polska dostosowała się do powyższych wymogów jedynie po-
zornie. Zgodnie z przepisem art. 41 ustawy o drogach publicznych, 
po drogach publicznych co do zasady dopuszcza się ruch pojazdów 
o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, jed-
nak ustęp 3 tego przepisu wprowadza od tej zasady istotne wyjątki.

I tak, w stosunku do dróg wojewódzkich obowiązuje dopuszczalny 
nacisk pojedynczej osi do 8 t, z wyłączeniem dróg wojewódzkich 
wymienionych w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazu 
dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich. Rozporządzenie to wymie-
nia jedynie kilkadziesiąt odcinków dróg, po których można poruszać 
się samochodem o nacisku pojedynczej osi napędowej do 10 t.

Powyższa konstrukcja przepisu ustawy o drogach publicznych 
stanowi de facto obejście przepisów wspólnotowych, gdyż wyklucza 
ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej 
powyżej 8 t, na ok. 97% dróg publicznych w Polsce.

Do 2015 r. organy Inspekcji Transportu Drogowego, stosując 
przepisy ustawy o drogach publicznych, nakładały na przewoźników 
kary za przekraczanie dopuszczalnych zgodnie z tą ustawą nacisków 
na oś napędową. Organy te pomijały fakt, iż art. 41 ustawy o drogach 
publicznych w brzmieniu po 1 maja 2004 r., stanowi implementa-
cję dyrektywy 96/53/WE, a zatem jest prawem wtórnym. Traktat 
Ateński z 2003 r. należy natomiast do pierwotnych źródeł prawa 

Wojna o prawo
Jerzy Szczepaniak

Ograniczenia wagowe w transporcie drogowym – kolizja prawa 
krajowego i prawa wspólnotowego
Jakub Broński
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europejskiego, nadrzędnych wobec aktów wtórnych. W razie kolizji 
między normami prawa pierwotnego i prawa wtórnego, każdorazo-
wo pierwszeństwo ma prawo pierwotne, które stanowi jednocześnie 
wskazówkę interpretacyjną dla prawa wtórnego.

W związku z powyższymi okolicznościami, art. 41 ustawy o dro-
gach publicznych został uznany przez Komisję Europejską za uchy-
bienie przez Polskę zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 
3 i 7 dyrektywy 96/53/WE, w związku z pkt. 3.4. załącznika I do 
tej dyrektywy, jak również na mocy art. 28 i 56 Traktatu o Funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej. Przeciwko Polsce wszczęte zostało 
postępowanie (sygnatura 2015/4040) o naruszenie przez Polskę 
przepisów dyrektywy 96/53/WE.

Komisja Europejska wezwała Polskę do usunięcia uchybienia, 
wskazując, iż wprowadzone specjalne zezwolenia dla poruszania 
się samochodami o nacisku na pojedynczą oś przekraczającym 8 
t, stanowią nieuzasadnione ograniczenie swobodnego przepływu 
towarów i swobody świadczenia usług oraz mogą być intepretowane 
jako ukryte podatki nakładane na transport towarów.

Dopiero wszczęcie przez Komisję Europejską postępowania 
przeciwko Polsce, skłoniło Generalnego Inspektora Transportu 
Drogowego do wydania interpretacji z dnia 30 października 2015 
r., zmieniającej dotychczasowe stanowisko w kwestii karania prze-
woźników za przekraczanie dopuszczalnego ustawą o drogach pu-
blicznych nacisku na oś.

GITD wskazał, iż w transporcie międzynarodowym należy akcep-
tować nacisk osi do 11,5 tony na wszystkich drogach przy spełnieniu 
następujących warunków:
• pojazd nie przekracza DMC (dopuszczalnej masy całkowitej),
• nacisk żadnej osi nie przekracza 11,5 tony,
• trasa przejazdu po drodze o ograniczonych parametrach nacisków 

na oś jest związana z rozładunkiem bądź załadunkiem towaru 
w transporcie międzynarodowym,

• nie istnieje trasa alternatywna do miejsca załadunku lub rozła-
dunku, gdzie obowiązuje dopuszczalny nacisk osi do 11,5 tony,

• przewoźnik posiada uprawnienia do przewozu międzynarodo-
wego,

• trasa przejazdu przewidywała ograniczenie do minimum wyko-
rzystania dróg o niższych parametrach nacisków osi.
Jest to istotna zmiana stanowiska organów Inspekcji Transportu 

Drogowego, lecz w dalszym ciągu stanowisko to nie jest całkowicie 
prawidłowe. Dodatkowe warunki, które muszą zostać spełnione dla 
odstąpienia od karania za przekroczenie nacisku na oś, wskaza-
ne przez GITD w interpretacji, nie znajdują bowiem uzasadnienia 
w przepisach prawa wspólnotowego. Ponadto, wymogi te budzą 
poważne wątpliwości co do tego, który przewoźnik zostanie objęty 
nową interpretacją i wiele zależeć będzie od rozpatrującego spra-
wę funkcjonariusza – co w szczególności dotyczy warunku braku 
alternatywnej trasy przejazdu i ograniczenia do minimum wyko-
rzystania dróg niższych parametrach nacisku osi.

Do czasu zmiany przepisów ustawy o ruchu drogowym i dosto-
sowania ich do prawa wspólnotowego, kwestia rzeczywistej karal-
ności poruszania się po drogach publicznych pojazdów o nacisku 
osi napędowej do 11,5 t zależeć będzie w dużej mierze od praktyki 
przyjętej przez organy stosujące prawo oraz Sądy Administracyjne.

Jakub Broński
adwokat

Kancelaria Prawnicza Cabała Grochowska,
Nowy Sącz

Zgodnie z ugruntowanymi poglądami orzecznictwa SN i doktry-
ny nie można zasiedzieć ograniczonego prawa rzeczowego służebno-
ści drogowej (drogi koniecznej), którego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa nie można byłoby ustanowić a zatem prawa, które 
nie może powstać. Zasiedzenie ograniczonego prawa rzeczowego 
możliwe jest, pod warunkiem, iż prawo to spełnia wszelkie warunki 
przedmiotowo istotne dla jego ustanowienia. Koniecznym zatem 
warunkiem dla zasiedzenia służebności drogi koniecznej jest brak 
istnienia odpowiedniego dostępu nieruchomości do drogi publicznej 
a zatem spełnienie koniecznej przesłanki z art. 145 kc do powstania 
służebności drogi koniecznej.

Ponadto, zgodnie z panującym poglądem, zasiedzenie możliwe 
jest jedynie poprzez posiadacza samoistnego, a więc osobę faktycz-
nie władającą rzeczą jak właściciel. Nie jest natomiast możliwe 
zasiedzenie przez posiadacza zależnego, dysponującego rzeczą na 
podstawie np. stosunku obligacyjnego. (Komentarz do art. 172 
k.c. – K.Pietrzykowski, Legalis 2015).

Koniecznym warunkiem zasiedzenia służebności jest również 
okres posiadania służebności 20 lat w dobrej wierze lub 30 lat 
w złej.

Według wyraźnego zastrzeżenia ustawodawcy dla zasiedzenia 
służebności gruntowej konieczne jest też korzystanie z trwałe-

go i widocznego urządzenia (art. 292 kc). „Pojęcie urządzenia 
oznacza wynik przedsięwzięć ludzkich, uzewnętrzniony w postaci 
widocznych przedmiotów, czy urządzeń, wymagających do ich 
powstania pracy ludzkiej. Powinny one odpowiadać treści słu-
żebności gruntowej pod względem gospodarczym i umożliwiać 
lub ułatwiać korzystanie z nieruchomości władnącej w zakresie 
treści tej służebności” (tak B. Bladowski, A. Gola, Służebności s. 19, 
A,. Wąsiewicz, System Prawa Prywatnego t.II, str. 688, wyrok SN 
z 17.02.1960, 2 CR 951/59, OSN 1961, Nr 2, poz.20, System Prawa 
Prywatnego, tom IV, str. 412–413). „Służebności gruntowe mogą 
mieć na celu jedynie zwiększenie użyteczności nieruchomości 
władnącej lub jej oznaczonej części (art. 285 § 2 kc). Odstąpił usta-
wodawca od poprzedniej (art. 167 PrRzecz) ogólniejszej formuły 
„zapewnienia korzyści każdoczesnemu właścicielowi nierucho-
mości władnącej”. Zasadniczo, więc służebności gruntowe służą 
celowi gospodarczemu jakim jest zapewnienie korzyści polegającej 
na zwiększeniu użyteczności nieruchomości władnącej, służą więc 
podniesieniu wartości eksploatacyjnej nieruchomości władnącej. 
Nie można zaś ustanawiać służebności gruntowej jedynie dla 
wygody właściciela innej nieruchomości, czy zaspokojenia jego 
potrzeb estetycznych.” (tak System prawa prywatnego, tom IV, 
str. 407–408, R. Czarnecki Komentarz KC, tom I 1972, str. 723, 

Zasiedzenie służebności drogi koniecznej. Kiedy jest to możliwe 
i jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby zasiedzenie 
służebności drogi koniecznej zostało przez sąd orzeczone.
Aurelia Koksztys-Łuć
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S. Rudnicki Sąsiedztwo nieruchomości str. 100, A. Wąsiewicz, 
System, tom II s. 677).

Pod pojęciem trwałego i widocznego urządzenia orzecznictwo 
i doktryna rozumie wszelki efekt świadomego i pozytywnego dzia-
łania człowieka, zmierzającego do korzystania z nieruchomości 
obciążonej w oznaczonym zakresie, tj. efekt pracy ludzkiej. ( Ko-
mentarz do art. 292 k.c. – K.Pietrzykowski, Legalis 2015). Zgodnie 
natomiast z utrwalonym poglądem Sądu Najwyższego, urządzenia 
te muszą być wykonywane bezpośrednio przez osobę uznającą się 
za posiadacza służebności. „Drogę konieczną może zasiedzieć 
samoistny posiadacz tylko wówczas, gdy we własnym zakresie 
wykona trwałe i widoczne urządzenia, o których mowa w art. 
292 KC” ( Postanowienie SN z dnia 10.03.1998r., I CKN 543/ 97). 
Ponadto, w uchwale Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – 
Izba Cywilna z dnia 9 sierpnia 2011 r. (III CZP 10/11), SN uznał, że 
„wykonanie trwałego i widocznego urządzenia przez posiadacza 
nieruchomości w zakresie służebności gruntowej drogi dojazdowej 
jest przesłanką zasiedzenia tej służebności (art. 292 KC).” W uzasad-
nieniu tej uchwały, Sąd Najwyższy podał, że „okoliczność, że w tym 
zakresie przepis nie zawiera wyraźnej regulacji nie może oznaczać 
– wbrew poglądowi, który pojawił się ostatnio w judykaturze pod 
wpływem wypowiedzi przedstawicieli doktryny pozostających 
w mniejszości – że kwestia, kto wykonał wspomniane urządzenia 
jest bez znaczenia przy ocenie przesłanek zasiedzenia służebności 
gruntowej. […] Takie stanowisko prezentowane było przez dzie-
sięciolecia w orzecznictwie Sądu Najwyższego, a zatem można je 
uznać za ugruntowane (orzeczenie z dnia 7 lutego 1972 r., III CRN 
418/71, „Informacja Prawnicza” 1972, nr 3–4, poz. 3, wyroki z dnia 
24 maja 1974 r.,III CRN 94/74 i z dnia 8 maja 2001 r.,IV CKN 235/01 
oraz postanowienia z dnia 27 maja 1990 r.,II CKN 366/98, z dnia 10 
marca 1998 r.,I CKN 543/97, z dnia 29 maja 2000 r.,III CKN 742/98 
i z dnia 9 marca 2004 r.,I CK 434/03). W powołanych orzeczeniach 
Sąd Najwyższy konsekwentnie stwierdzał, że służebność gruntową 
można nabyć przez zasiedzenie tylko wtedy, gdy trwałe i widocz-
ne urządzenie zostało wykonane przez „samoistnego posiadacza”, 
a nie przez właściciela nieruchomości, z której posiadacz korzysta 
w zakresie służebności.[…]

Wykładnię art. 292 KC, według której służebność gruntową drogi 
można nabyć przez zasiedzenie tylko wtedy, gdy posiadanie polega 
na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia wykonanego 
przez posiadacza, nie zaś przez właściciela nieruchomości potencjal-
nie obciążonej uznał za zasadną również Trybunał Konstytucyjny, 
odwołując się do argumentu, że założenie trwałego i widocznego 
urządzenia ma stanowić ostrzeżenie dla właściciela przed skutka-

mi korzystania z jego nieruchomości przez osobę nieuprawnioną 
(uzasadnienie wyroku z dnia 25 maja 1999 r.,SK 9/98, OTK 1999, 
nr 4, poz. 78 oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 
października 2003 r.P 3/03, OTK-A 2003, nr 8, poz. 82). Przedsta-
wiona wykładnia art. 292 KC znajduje mocne oparcie w dyrektywie 
interpretacyjnej przepisów o zasiedzeniu, uwzględniającej aspekt 
konstytucyjnie gwarantowanej ochrony własności. Zasadą konsty-
tucyjnie określoną, od której ustawodawca wyjątkowo odstępuje, jest 
nienaruszalność prawa własności. Instytucja zasiedzenia, mająca 
daleko idące skutki w odniesieniu do prawa własności, jest przykła-
dem takiego wyjątkowego odstępstwa, wszelkie zatem wątpliwości 
nasuwające się przy jej interpretowaniu powinny być tłumaczone 
– co podkreślają także przedstawiciele nauki prawa cywilnego – na 
rzecz ochrony własności. Taka dyrektywa interpretacyjna niewąt-
pliwie przemawia za wykładnią art. 292 KC przyjętą w orzeczeniach 
Sądu Najwyższego zdecydowanie przeważających, przyjmujących, 
że trwałe i widoczne urządzenia, z których korzysta posiadacz nie-
ruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności grun-
towej, powinny być przez niego wykonane, tylko bowiem wtedy 
korzystanie z takich urządzeń może stanowić zewnętrzną oznakę 
władania cudzą własnością we wskazanym zakresie.” Natomiast 
w dalszej treści uzasadnienia uchwały Sąd Najwyższy argumentuje, 
iż nie do zaakceptowania jest pogląd, iż przesłanką wystarczającą 
do zasiedzenia służebności jest wykonanie trwałego i widocznego 
urządzenia przez jakąkolwiek osobę, niebędącą wszak właścicielem 
nieruchomości obciążonej, z uwagi na fakt, iż taka wykładania art. 
292 k.c. sprzeczna jest z szeroko rozumianą konstytucyjną zasadą 
ochrony własności i jedynie wyjątkowym, nie podlegającą wykładni 
rozszerzającej, instytucji zasiedzenia.

Postępowanie o zasiedzenie służebności drogi koniecznej toczy się 
w postępowaniu nieprocesowym przed sądem rejonowym. Wbrew 
nazwie trybu, w jakim sąd prowadzi postępowanie interesy stron są 
sprzeczne i liczyć się należy, w przypadku przegranej, z konieczno-
ścią poniesienia wszystkich kosztów postępowania, zgodnie z regułą.

Aurelia Koksztys-Łuć
adwokat

Adwokacka Spółka Partnerska Łuć i Koksztys-Łuć 
Jelenia Góra

7t
hi

de
a.

co
m

Podział majątku wspólnego
Aurelia Koksztys-Łuć

Kiedy nieruchomość nabyta w czasie trwania wspólności majątko-
wej wchodzi do majątku wspólnego a kiedy do majątku osobistego 
każdego z małżonków.

Zgodnie z art. 31 § 1 k.r.i o. z chwilą zawarcia małżeństwa po-
wstaje pomiędzy małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa 
(wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte 
w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich 
(majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością 
ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Skutek w postaci objęcia określonego składnika, nabytego 
przez małżonków w czasie istnienia małżeństwa, wspólnością 
majątkową następuje z mocy samego prawa i jest ściśle związany 
z charakterem i istotą tej instytucji prawnej. Same, nawet zgodne 
oświadczenia małżonków nie mogą niweczyć powyższego skut-

ku (vide: m.in. uzasadnienie uchwały SN z 31 stycznia 1986 r., III 
CZP 70/85, OSNC 1986, nr 12, poz. 207). Również okoliczność, iż 
w księdze wieczystej jako właściciel ujawniony został tylko jeden 
z małżonków, nie wiąże sądu w postępowaniu o podział majątku 
i nie stanowi przeszkody do ustalenia, że nieruchomość stanowi 
składnik majątku wspólnego. Ustalenie takie jako rozstrzygające 
spór o własność powinno być rozpoznane w postępowaniu o po-
dział majątku (art. 618 § 1 KPC) (tak SN w postanowieniu z dnia 16 
października 1997 roku, I CKU 130/97).

W orzecznictwie Sądu Najwyższego zwrócono uwagę, że o za-
liczeniu poszczególnych przedmiotów majątkowych do majątku 
wspólnego lub majątku osobistego małżonków nie decydują złożone 
przez nich oświadczenia, że nabywany przedmiot wchodzi w skład 
określonej masy majątkowej, gdyż samo takie oświadczenie – w ra-
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zie pozostawania małżonków w ustroju małżeńskiej wspólności 
ustawowej – nie może stanowczo wyłączać skutków wynikających 
z przepisów art. 31–34 k.r.o. Przynależności konkretnego przedmio-
tu majątkowego do majątku wspólnego albo osobistego (odrębnego) 
nie może zatem przesądzać ocena przez sąd przesłanek sposobu 
wyrażania woli osoby dokonującej czynności prawnej ani przesła-
nek tłumaczenia oświadczeń woli oraz badania zgodnego zamiaru 
stron i celu umowy (vide: postanowienie SN z 2 marca 2012 r., II 
CSK 363/11, LexisNexis nr 5157454).

Przepis art. 31 § 1 k.r.o. stwarza domniemanie faktyczne przy-
należności do majątku wspólnego przedmiotów majątkowych na-
bytych w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżon-
ków lub przez jedno z nich, a przynależność tych przedmiotów do 
majątku osobistego obowiązany jest udowodnić zainteresowany 
tym małżonek. Złożenie przez tego małżonka w umowie nabycia 
własności nieruchomości oświadczenia, iż kupna dokonuje z ma-
jątku osobistego, nie jest równoznaczne z przesądzeniem o jego 
prawdziwości i prawnej skuteczności, ponieważ o tym, co składa 
się na osobisty majątek każdego z małżonków, przesądza ustawo-
dawca w art. 33 k.r.o., a nie wola czy wyobrażenia któregokolwiek 
z małżonków (vide: postanowienie SN z 18 stycznia 2008 r., V CSK 
355/2007, LexisNexis nr 2044672).

Tym samym nabycie określonych przedmiotów majątkowych 
(wierzytelności) z majątku osobistego małżonka musi wynikać wy-
raźnie nie tylko z oświadczenia tego małżonka, ale przede wszyst-
kim z całokształtu okoliczności tego nabycia (vide: wyrok SN z 27 
listopada 2007 r., IV CSK 258/07, LexisNexis nr 2092220).

Powyższej oceny nie zmienia sam fakt złożenia oświadczenia 
o nabyciu danego składnika majątkowego za środki z określonej 
masy majątkowej (majątku wspólnego bądź osobistego któregoś z 
małżonków) w akcie notarialnym. Akt taki zaświadcza bowiem 
o dokonaniu czynności prawnej (oświadczenia woli) i tylko w tej 
mierze korzysta z domniemania prawdziwości oraz domniemania 
zgodności z prawdą tego, co zostało w nim urzędowo zaświadczo-
ne. Z domniemania zgodności z prawdą nie korzystają natomiast 
inne zawarte w akcie notarialnym – zgodnie z wolą stron – stwier-
dzenia, np. oświadczenia wiedzy. Będące oświadczeniem wiedzy 
oświadczenie jednego z małżonków o przynależności nabywanego 
prawa do jego majątku odrębnego nie uzyskuje mocy dowodowej 
należnej dokumentom urzędowym przez fakt złożenia go przed 
notariuszem i zamieszczenia w akcie notarialnym, a co za tym 
idzie nie może być uznane za wystarczające do stwierdzenia, że 
objęte czynnością prawo majątkowe weszło do tego majątku. (teza 
2 postanowienia SN z 17 października 2003 r., IV CK 283/02, Lex 
nr 602280).

Reasumując, nabycie rzeczy z majątku osobistego musi wynikać 
nie tylko z oświadczenia dokonującego transakcji małżonka, ale 
także z całokształtu okoliczności tego nabycia (vide: orzeczenie 
SN z 17 maja 1985 r., III CRN 119/85, OSP 1986, nr 9, poz. 185, i z 6 
lutego 2003 r., IV CKN 1721/00, LexisNexis nr 377919).

Jak wycenić wartość nieruchomości wspólnej obciążonej hipo-
teką.

Zgodnie z treścią wyroku SN z dnia 20 kwietnia 2011 roku (I CSK 
661/10, OSNC – Zb. dodatkowy 2012 nr 3, poz. 31, str. 41, Legalis 
2011) w sprawach działowych sąd przydzielając jednemu z uczestni-
ków nieruchomość obciążoną hipoteką powinien określić wartość 
tej nieruchomości z uwzględnieniem obciążenia hipotecznego. 
Równocześnie w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 05.12.1978 r., 
(III CRN 194/78) wyrażony został pogląd, że długów zaciągniętych 
przez oboje małżonków nie można rozliczać przy podziale majątku 
wspólnego, gdyż mimo takiego podziału dług nadal się utrzymuje, 
a przerzucenie go na jednego tylko z małżonków godziłoby w pra-
wa wierzycieli (zob. OSNCP 1979, nr 11, poz. 207). Sąd Najwyższy 
podtrzymał ten pogląd w postanowieniu z dnia 21.01.2010 r., (I CSK 
205/09), stwierdzając, że przy podziale majątku wspólnego po usta-
niu wspólności majątkowej między małżonkami w zasadzie nie 

bierze się pod uwagę pasywów, dlatego niespłacone długi, które ob-
ciążają majątek wspólny, przy podziale tego majątku w zasadzie nie 
podlegają rozliczeniu. Jednakże inną kwestią jest ustalenie wartości 
przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego i podlegają-
cych podziałowi (art. 684 w związku z art. 567 § 3 KPC). Identyczne 
stanowisko zajął Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 29.09.2004 
r., II CK 538/03, przyjmując, że przy szacowaniu składników majątku 
wspólnego należy uwzględnić obciążenie zmieniające rzeczywistą 
wartość tych składników, w szczególności obciążenie o charakterze 
prawnorzeczowym, za które ponosi odpowiedzialność każdorazowy 
właściciel nieruchomości, zwłaszcza obciążenie hipoteką i prawa-
mi dożywocia. Wartość takich obciążeń odlicza się zarówno przy 
ustalaniu składników majątku wspólnego, jak i przy zaliczeniu 
wartości przyznanej jednemu z małżonków nieruchomości na 
poczet przysługującego mu udziału w majątku wspólnym.

Kiedy ustalać można nierówne udziały w majątku wspólnym.
Zgodnie z treścią art. 43 § 2 krio każdy z małżonków może żądać, 

aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględ-
nieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powsta-
nia tego majątku. Wnioskodawca podnosi, że żądanie ustalenia 
nierównych udziałów w majątku wspólnym należy udowodnić, 
czyli wykazać, że zostały spełnione łącznie dwie przesłanki uza-
sadniające uwzględnienie żądania. Należy przy tym pamiętać, 
że nawet wykazanie jednej z przesłanek jest niewystarczające do 
uwzględnienia żądania ustalenia nierównych udziałów. Żadne bo-
wiem „ważne powody” nie uzasadniają same przez się ustalenia 
nierównych udziałów, jeżeli stopień przyczyniania się małżonków do 
powstania majątku wspólnego jest równy. Z drugiej strony – różny 
stopień przyczyniania się małżonków do powstania tego majątku 
bierze się pod uwagę dopiero wtedy, gdy za ustaleniem nierównych 
udziałów przemawiają „ważne powody”.

Zgodnie z ugruntowanymi poglądami doktryny i orzecznictwa 
ważnym powodem ustalenia nierównych udziałów może być dłu-
gotrwała separacja faktyczna małżonków, zwłaszcza przez nich 
uzgodniona i akceptowana, podczas której każde z nich gospo-
darowało samodzielnie i dorabiało się niejako „na własny rachu-
nek”. O istnieniu ważnych powodów nie świadczy okoliczność, 
że jedno z małżonków nie przyczyniło się do powstania majątku 
wspólnego z powodów niezawinionych, niezależnych od niego albo 
z innych usprawiedliwionych względów, np. gdy z powodu choro-
by lub bezrobocia nie miało możliwości uzyskania zatrudnienia 
albo gdy pobierało naukę w celu osiągnięcia kwalifikacji zawodo-
wych [tak w komentarzu do art. 43, M. Sychowicz, w: K. Piasecki 
(red.), H. Ciepła, B. Czech, T. Domińczyk, S. Kalus, M. Sychowicz, 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy…]. Za ważne powody uznane mogą 
być również fakt trwonienia majątku przez jednego z małżonków, 
alkoholizm, narkomania czy hazard. Zgodnie z poglądem A. Syl-
westrzak, wyrażonym w glosie do postanowienia SN z 27 czerwca 
2003 r., IV CKN 278/01 („Gdańskie Stu – dia Prawnicze – Przegląd 
Orzecznictwa” 2005, nr 1–2, poz. 14, Ustalenie nierównych udziałów 
w majątku wspólnym małżonków), należałoby stosować daleko 
posuniętą ostrożność w wypadku, gdy podstawą ustalenia nie-
równych udziałów w majątku wspólnym miały być ważne powody 
nie będące jednak nagannym postępowaniem małżonka, który 
w mniejszym stopniu przyczynił się do powstania tego majątku. 
W takiej sytuacji istnieje bowiem ogromne ryzyko pokrzywdzenia 
małżonka osiągającego niższe dochody, który należycie wywiązywał 
się z obowiązków małżeńskich.

Przepis art. 43 k.r.o., poza tym że w § 1 wprowadza zasadę rów-
ności udziałów w majątku wspólnym, to wprowadza również do-
mniemanie równego przyczyniania się małżonków do powstania ich 
majątku wspólnego. W związku z tym to na małżonku wnoszącym 
o ustalenie nierównych udziałów w tym majątku spoczywa ciężar 
dowodu, że nie tylko zaszły ważne powody, ale i że jego stopień 
przyczyniania się do powstania majątku wspólnego był wyższy niż 
współmałżonka (art. 6 k.c.).
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Jak wynika z powyższych rozważań ustalanie składu majątku 
wspólnego, jego wartości oraz nierównych udziałów w majątku 
wspólnym wymaga umiejętnego i rzeczowego dowodzenia oko-
liczności i przesłanek dla uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia. 
Inaczej bowiem sąd orzekający w sprawie za nieudowodnione uzna 
twierdzenia i wnioski, nie prowadząc postępowania dowodowego 
z urzędu.

Aurelia Koksztys-Łuć
adwokat

Adwokacka Spółka Partnerska Łuć i Koksztys-Łuć 
Jelenia Góra
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Od lat w praktyce adwokackiej spotykam się z klientami, którzy 
przychodzą po poradę w sytuacji, w której pojawił się już konkretny 
i nabrzmiały problem prawny. Zazwyczaj okazuje się, że źródłem 
tego problemu są nieporozumienia, jakie rodzą się już po, albo 
w trakcie realizacji umów. Niezależnie od tego, czy mamy do czy-
nienia z remontem mieszkania, kupnem samochodu czy wykupie-
niem polisy ubezpieczeniowej, klienci kancelarii adwokackich czy 
radcowskich to bardzo często osoby czujące się pokrzywdzone na 
skutek niewykonania lub nienależytego wykonania ustnej czy też 
pisemnej umowy. Moja praca w pierwszej kolejności polega na tym, 
że próbuję ustalić treść tej umowy a następnie zrozumieć, czy treść ta 
odpowiada relacji jaką przedstawia mi klient. Mogę śmiało napisać, 
że w 90 % przypadków wyobrażenie klienta o treści zawartej umowy 
mijają się z jej rzeczywistym brzmieniem, co jest źródłem sporów 
między stronami. Skąd to się bierze? Moim zdaniem przyczyną 
takiego stanu rzeczy jest pewna lekkomyślność klientów którzy 
zapominają, że umów nie zawiera się wyłącznie po to, by przepro-
wadzić jakąś transakcję, ale przede wszystkim na wypadek, gdyby 
między stronami powstały kontrowersje powstające przy jej wyko-
nywaniu. Umowa ma chronić obie strony przed nieporozumieniami. 
Przy jej sporządzaniu należy zatem przewidywać sytuacje, które 
w przyszłości mogą wywołać spór i tak konstruować jej zapisy, by 
szybko i sprawnie z tego sporu wybrnąć.

Przeciętny Kowalski kupując używany samochód skupia się na 
jego cenie i jakości, zaś przeciętny Nowak sprzedając samochód, 
chce się go jak najszybciej pozbyć za jak najwyższą kwotę. Można 
zatem przyjąć, że umowa w tej kwestii może być lakoniczna, no 
bo gdzie tu przestrzeń do sporu? Obaj korzystają z wzoru umowy 
ściągniętego gdzieś w internecie. Kowalski napisał, iż samochód 
jest sprawny technicznie i że da za niego 30 tys. zł, zaś Nowak z sa-
tysfakcją zaciera ręce, bo przecież Kowalski samochód obejrzał, 
przejechał się nim i jest napalony na jego kupno. Dla czego trafiają 
do kancelarii adwokackich? Okazuje się, że Kowalski odkrył, że co 
prawda pojazd był „lekko muśnięty przez rower”, ale okazało się, 
że to nie rower lecz Rover, który nadto nie „musnął” lecz wjechał 
do połowy bagażnika. Nowak właśnie się dowiedział, że sprzedając 
samochód jako przedsiębiorca osobie fizycznej wszedł w relację 
z konsumentem, co stawia go w bardzo niekorzystnej sytuacji. Obaj 
słyszą od swoich mecenasów całą litanię uchybień i braków jakie 
znalazły się w umowie. Sprawa z pozoru prosta, będzie się stawała 
z każdym zdaniem prawnika mniej oczywista. I to nie z powodu 
tego, że prawnicy koloryzują, naciągają i mącą. Rzeczywistą przyczy-
ną rodzących się problemów jest brak konsultacji na etapie sporzą-
dzania umowy. Kiedy „mleko się już rozlało”, doświadczony prawnik 
zna co najmniej kilka scenariuszy dalszego biegu wypadków i jego 
obowiązkiem jest klienta o tym uprzedzić. Klient Kowalski cieszy się 
mówiąc, że „przecież w umowie jest zapis, że… „. Ze zdziwieniem 
przyjmuje informację, że i owszem, ale „nie ma zapisu, że…..” co 
powoduje, iż pierwszy zapis nie ma żadnego znaczenia. Przedsię-

biorca Nowak dowiaduje się, że wyłączenie rękojmi jakie zapisano 
we wzorcu umownym jest w jego przypadku bezprzedmiotowe 
gdyż w relacjach z konsumentem nadal ponosi odpowiedzialność 
za wady pojazdu. I tak dalej.

Przechodząc do innego przykładu powołam się na najczęściej 
spotykany błąd w umowach najmu lub dzierżawy. Szczęśliwy wła-
ściciel lokalu handlowego znajduje klienta, gotowego wziąć w najem 
lokal za „takie sobie” pieniądze. Stawia warunek, że umowa musi 
być zawarta co najmniej na trzy lata. Sprytny właściciel myśli sobie 
tak: „Po co lokal ma stać i generować koszty. Wynajmę mu teraz 
z prawem wypowiedzenia, a jak znajdzie się ktoś z lepszą ofertą, to 
mu umowę wypowiem”. Znajduje w internecie stosowny formularz 
„gotowca” i obaj go podpisują. Za jakiś czas trafia do kancelarii z tak 
zwaną „prostą sprawą”. „Panie mecenasie! Wypowiedziałem umowę 
zgodnie z jej zapisami, ale najemca nie chce opuści lokalu, bo twier-
dzi, że będzie tam siedział 3 lata. Trzeba złożyć pozew o eksmisję 
i sprawa załatwiona!”. Już wiele razy oglądałem zaskoczoną twarz 
wynajmujących, którzy dowiadywali się, że zwykłe wypowiedzenie 
w tej sytuacji nie działa. Że w umowie należało wyraźnie wskazać 
konkretne sytuacje, w których będzie można umowę wypowiedzieć. 
Bo są takie postanowienia w przepisach prawa cywilnego, które mają 
charakter bezwzględny, co oznacza, że umową zmienić się ich nie da.

Te dwa typowe przykłady pokazują sytuacje, których w łatwy 
i tani sposób można było uniknąć. Koszt porady prawnej jest zde-
cydowanie niższy, niż koszt honorarium za prowadzenie sporu 
sądowego. Stare przysłowie mówi, że „chytry dwa razy traci”. Oczy-
wiście żadna umowa nie uchroni nas przed oszustami, ale już z jej 
treści doświadczony prawnik potrafi wyczytać rzeczywiste intencje 
drugiej strony i przestrzec nas przed zagrożeniami jakie z tym się 
wiążą. Adwokat czy radca prawny w dobrej kancelarii po rozmowie 
z klientem napisze taką umowę, jakiej klient rzeczywiście oczekuje 
i zaproponuje mu takie rozwiązania, które będą go chronić na wypa-
dek sporu. Z całą pewnością przeczyta umowę i ją zrozumie (o ile jest 
dobrze napisana), szczególnie te części, które ktoś napisał drobnym 
druczkiem. A przede wszystkim wyjaśni nam wszystkie zawiłości, 
jakie wynikają z tej umowy. Nawet, jeżeli pojawią się problemy przy 
wykonywaniu umowy, sami będziemy w stanie zdefiniować problem 
co znacznie ułatwi jego rozwiązanie.

Bartosz Łuć
adwokat

Adwokacka Spółka Partnerska Łuć i Koksztys-Łuć 
Jelenia Góra

Dlaczego warto przyjść z umową do adwokata?
Bartosz Łuć
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Dnia 8 września 2016 roku na mocy z ustawy z dnia 10 lipca 
2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 7 września 2015, poz. 1311) wejdą w życie przepisy nowelizują-
ce procedurę cywilną oraz kodeks cywilny. Zmiany w KPC mają 
prowadzić do rozszerzenia stopnia informatyzacji postępowania 
cywilnego, przyspieszenia postępowań sądowych, m.in. poprzez 
ograniczenia możliwości przedłużania tychże postępowań przez 
strony oraz uproszczenie niektórych dokonywanych w ich toku 
czynności procesowych. Istotną zmianą w zakresie kodeksu cywil-
nego jest wprowadzenie nowej formy czynności prawnej – formy 
dokumentowej. Najistotniejsze zmiany dokonane w powyższych 
ustawach zostaną pokrótce przedstawione poniżej.

I. Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego
• Informatyzacja

1.Znowelizowany art. 125 § 21, dodane § 22–24
Art. 125. § 2 . Jeżeli przepis szczególny tak stanowi albo dokonano 

wyboru wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu tele-
informatycznego, pisma procesowe w tej sprawie wnosi się wyłącznie 
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Pisma niewniesione 
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie wywołują skutków 
prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu, o czym 
sąd poucza wnoszącego pismo.

§ 22. W przypadku niewniesienia pisma za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego przewodniczący zawiadamia wnoszącego pismo 
o bezskuteczności czynności.

§ 23. Jeżeli z przyczyn technicznych leżących po stronie sądu nie jest 
możliwe wniesienie pisma za pośrednictwem systemu teleinforma-
tycznego w wymaganym terminie, stosuje się przepisy art. 168–172.

§ 24. Oświadczenie o wyborze lub rezygnacji z wyboru wnoszenia 
pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 
składa się za pośrednictwem tego systemu. Oświadczenie to jest wią-
żące tylko w stosunku do osoby, która je złożyła.

Znowelizowane przepisy będą przewidywały możliwość wno-
szenia i doręczania pism procesowych za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego, zarówno przez stronę działającą samodziel-
nie, jak i reprezentowaną przez profesjonalnego pełnomocnika i to 
w każdej sprawie, a nie jak dotąd tylko w elektronicznym postępo-
waniu upominawczym. Wybór drogi wnoszenia pism jest wiążący, 
dotyczy jednak wyłącznie strony, która go dokonała. Możliwa jest 
rezygnacja z niego na każdym etapie postępowania. Pisma nie będą 
wymagały opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W prak-
tyce, doręczenie będzie dokonywane z chwilą zalogowania się użyt-
kownika do systemu, a w przypadku nielogowania się użytkownika 
do systemu przez okres 14 dni, licząc od dnia wprowadzenia pisma 
do systemu, nastąpi skutek doręczenia zastępczego.

Przyspieszenie i uproszczenie
• 2.Znowelizowany art. 52, dodany § 3.

Art. 52. § 3. Uwzględniając wniosek o wyłączenie sędziego, sąd znosi 
postępowanie w zakresie obejmującym udział tego sędziego w sprawie 
po złożeniu wniosku, chyba że czynności przez niego podejmowane 
były czynnościami niecierpiącymi zwłoki.

Po wejściu w życie nowelizacji złożenie wniosku o wyłączenie sę-
dziego nie będzie tamowało postępowania w sprawie, sędzia będzie 
mógł dalej prowadzić postępowanie, z wyjątkiem orzeczenia albo 
zarządzenia kończącego postępowanie w sprawie. Jedynie uwzględ-

nienie wniosku będzie skutkowało zniesieniem części postępowania 
obejmującej udział tego sędziego, z wyjątkiem „czynności niecier-
piących zwłoki”.
• 3.Znowelizowany art. 132

Art. 132. § 1. W toku sprawy adwokat, radca prawny, rzecznik 
patentowy oraz radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa 
doręczają sobie nawzajem bezpośrednio odpisy pism procesowych 
z załącznikami. W treści pisma procesowego wniesionego do sądu 
zamieszcza się oświadczenie o doręczeniu odpisu pisma drugiej stro-
nie albo o jego nadaniu przesyłką poleconą. Pisma, niezawierające 
powyższego oświadczenia, podlegają zwrotowi bez wzywania do 
usunięcia tego braku.

§ 12. Przepis § 1 nie dotyczy pism wnoszonych za pośrednic-
twem systemu teleinformatycznego, podlegających doręczeniu ad-
wokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu lub radcy 
Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, którzy dokonali wyboru 
wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Zmiana spowoduje przyspieszenie postępowania, bo doręczenia 
odpisów będą mogły odbywać się za pośrednictwem systemu tele-
informatycznego. Znowelizowane przepisy przewidują możliwość 
zastąpienia wymaganego do tej pory załączania do pisma wnoszo-
nego do sądu dowodu wysłania tego pisma pełnomocnikowi strony 
przeciwnej przesyłką poleconą albo jego bezpośredniego doręczenia, 
samym tylko oświadczeniem pełnomocnika w tym zakresie, z wyłą-
czeniem pełnomocników, którzy dokonali wyboru wnoszenia pism 
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
• 4.Dodany art. 1481

Art. 1481. § 1. Sąd może rozpoznać sprawę na posiedzeniu nie-
jawnym, gdy pozwany uznał powództwo lub gdy po złożeniu przez 
strony pism procesowych i dokumentów, w tym również po wniesieniu 
zarzutów lub sprzeciwu od nakazu zapłaty albo sprzeciwu od wyroku 
zaocznego, sąd uzna – mając na względzie całokształt przytoczonych 
twierdzeń i zgłoszonych wniosków dowodowych – że przeprowadzenie 
rozprawy nie jest konieczne.

§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, sąd wydaje postano-
wienia dowodowe na posiedzeniu niejawnym.

§ 3. Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym jest niedopusz-
czalne, jeżeli strona w pierwszym piśmie procesowym złożyła wniosek 
o przeprowadzenie rozprawy, chyba że pozwany uznał powództwo.

Zmiana otwiera przed sądami możliwość rozpoznawania spraw na 
posiedzeniu niejawnym, w przypadku uznania powództwa lub gdy 
po wniesieniu zarzutów lub sprzeciwu od nakazu zapłaty albo sprze-
ciwu od wyroku zaocznego sąd uzna, biorąc pod uwagę całokształt 
przytoczonych twierdzeń i złożonych wniosków dowodowych, że 
przeprowadzenie rozprawy z udziałem stron nie jest konieczne. 
Strona może zgłosić w pierwszym piśmie procesowym wniosek 
o rozpoznanie sprawy na rozprawie, chyba że zachodzi przypadek 
uznania powództwa.
• 5.Dodany art. 1491

Art. 1491. Sąd może wzywać strony, świadków, biegłych lub inne 
osoby w sposób, który uzna za najbardziej celowy, z pominięciem 
sposobów doręczeń przewidzianych w rozdziale 2, jeżeli uzna to za 
niezbędne do przyspieszenia rozpoznania sprawy. Wezwanie doko-
nane w ten sposób wywołuje skutki przewidziane w niniejszym ko-
deksie, jeżeli jest niewątpliwe, że doszło ono do wiadomości adresata 
w terminach określonych w art. 149 § 2.

Znowelizowane przepisy będą przewidywały możliwość wzy-
wania stron, świadków i biegłych lub innych osób z pominięciem 
tradycyjnych sposobów doręczeń (przykładowo dozwolone będzie 
wezwanie telefonicznie), jeżeli w danym przypadku zostanie to 

Nowelizacja kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego 
w pigułce
Marcin Wika
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uznane za niezbędne do przyspieszenia rozpoznania sprawy.
• 6.Znowelizowany art. 151, dodany § 2

Art. 151. § 2. Przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie 
posiedzenia jawnego przy użyciu urządzeń technicznych umożli-
wiających jego przeprowadzenie na odległość. W takim przypadku 
uczestnicy postępowania mogą brać udział w posiedzeniu sądowym, 
gdy przebywają w budynku innego sądu, i dokonywać tam czynności 
procesowych, a przebieg czynności procesowych transmituje się z sali 
sądowej sądu prowadzącego postępowanie do miejsca pobytu uczest-
ników postępowania oraz z miejsca pobytu uczestników postępowania 
do sali sądowej sądu prowadzącego postępowanie.

Kolejny przepis, służący usprawnieniu postępowania sądowego, 
realizuje zasadę szybkości, nie naruszając przy tym zasady jawności 
i kontradyktoryjności procesu cywilnego.

Ustawą wprowadzono również obligatoryjny, a nie jak dotąd fa-
kultatywny element protokołu pisemnego, jakim jest streszczenie 
wyników postępowania dowodowego, również w przypadku utrwa-
lania przebiegu rozprawy za pomocą urządzenia rejestrującego 
obraz albo obraz i dźwięk.

• 7.Dodany art. 1621
Art. 1621. Sąd na wniosek strony wyraża zgodę na utrwalanie przez 

nią przebiegu posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego 
dźwięk, jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie wzgląd na prawidło-
wość postępowania.

Dodany przepis stanowi rozstrzygnięcie dotąd niejednolicie 
traktowanej kwestii nagrywania przebiegu postępowania przez 
same strony.

Postępowanie egzekucyjne
• 8.W części trzeciej w tytule II w dziale I dodany rozdział 3 doty-

czący sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej
Rozdział 3
Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej
Art. 879(1). Do sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej stosuje 

się przepisy rozdziału 2 z odrębnościami wynikającymi z niniejszego 
rozdziału.

Art. 879(2). Komornik dokonuje sprzedaży w drodze licytacji elek-
tronicznej na wniosek wierzyciela. W razie złożenia wniosku komor-
nik oddaje zajęte ruchomości pod dozór innej osobie niż dłużnik, 
chyba że dozór taki został już ustanowiony albo ruchomość została 
złożona do depozytu sądowego lub oddana na przechowanie wła-
ściwej instytucji.

Art. 879(3). Wniosek o dokonanie sprzedaży w drodze licytacji 
elektronicznej składa się przed wyznaczeniem terminu licytacji lub 
wraz z wnioskiem o wyznaczenie drugiej licytacji.

Art. 879(4).
§ 1. Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej jest dokonywana za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
§ 2. Komornik zamieszcza obwieszczenie o licytacji elektronicznej 

także w systemie teleinformatycznym.
§ 3. W obwieszczeniu o licytacji elektronicznej wskazuje się przed-

miot oraz warunki licytacji, sumę oszacowania i cenę wywołania oraz 
miejsce i czas, w których można oglądać ruchomość, a ponadto zdjęcie 
lub zdjęcia ruchomości podlegającej sprzedaży, informację o chwili 
rozpoczęcia i o chwili zakończenia licytacji oraz informację o tym, że 
warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi. W obwieszczeniu 
o licytacji elektronicznej zamieszcza się wzmiankę, że prawa osób 
trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia 
na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem 
przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie 
ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzy-
mujące egzekucję. W obwieszczeniu o licytacji elektronicznej komor-
nik poucza o treści § 4 oraz art. 879(5), art. 879(6) § 1 i art. 879(9).

§ 4. W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu telein-
formatycznego obsługującego licytację elektroniczną.

Art. 879(5).

§ 1. Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego.

§ 2. Rękojmia może być także złożona komornikowi, który potwier-
dza ten fakt w systemie teleinformatycznym.

Art. 879(6).
§ 1. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się z chwilą określoną 

w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wy-
znaczonej przez komornika.

§ 2. Komornik wyznacza termin rozpoczęcia i zakończenia licytacji 
elektronicznej w taki sposób, aby czas jej trwania wynosił co najmniej 
siedem dni, a jej zakończenie przypadało w godzinach urzędowania 
sądu rejonowego, przy którym działa komornik.

§ 3. Natychmiast po zakończeniu licytacji elektronicznej komornik 
udziela przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę w chwili zakoń-
czenia licytacji elektronicznej. Przybicie jest udzielane w systemie 
teleinformatycznym.

Art. 879(7). O przybiciu komornik zawiadamia wierzyciela i dłuż-
nika. Zawiadomienie o przybiciu doręcza się licytantom za pośred-
nictwem systemu teleinformatycznego.

Art. 879(8). W przypadku, o którym mowa w art. 870 § 3, zrzeczenie 
jest dokonywane wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinforma-
tycznego.

Art. 879(9). Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu 
następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach 
urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy ko-
mornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień 
przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza 
się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena 
nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinfor-
matycznego.

Art. 879(10).
§ 1. W przypadkach, o których mowa w art. 865 § 1, art. 866(1) 

oraz art. 866(2) § 1 i 2, wybór przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa 
może być dokonany na wniosek wierzyciela złożony za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego.

§ 2. Komornik może sprzedać ruchomości, o których mowa w art. 
864 § 2, oraz dokonać wyboru osoby, której sprzeda ruchomość, 
w trybie określonym w art. 864(1), za pośrednictwem systemu tele-
informatycznego.

Art. 879(11). Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporzą-
dzenia, sposób przeprowadzenia licytacji elektronicznej oraz sposób 
wykorzystania systemu teleinformatycznego obsługującego licytację 
elektroniczną do czynności, o których mowa w art. 879(10), mając na 
względzie zapewnienie ochrony praw osób uczestniczących w licytacji, 
sprawność postępowania, skuteczność egzekucji, zapewnienie bezpie-
czeństwa posługiwania się dokumentami w postaci elektronicznej 
oraz dostępność systemu teleinformatycznego.

Dodany przepis art. 8791 i następne KPC wprowadzają nową 
formę licytacji, tzw. licytację elektroniczną. Jej celem ma być zwięk-
szenie efektywności sprzedaży zajętych ruchomości z zachowaniem 
gwarancji procesowych. Licytacja elektroniczna będzie dozwolona 
wyłącznie wtedy, gdy zajęte ruchomości zostały oddane pod do-
zór osobie innej niż dłużnik. Do licytacji elektronicznej znajdą 
zastosowanie przepisy dotyczące tradycyjnej licytacji, z pewnymi 
zastrzeżeniami. Będzie ona przeprowadzana na wniosek wierzyciela, 
zgłoszony przed wyznaczeniem terminu licytacji lub wraz z wnio-
skiem o wyznaczenie terminu drugiej licytacji. Sprzedaż w drodze 
licytacji elektronicznej będzie dokonywana za pośrednictwem syste-
mu teleinformatycznego, obsługującego takie licytacje, a także inne, 
nielicytacyjne formy sprzedaży. Dostęp do systemu będzie zapew-
niony w każdym sądzie rejonowym, a komornik będzie zamieszczał 
obwieszczenia o licytacji również w tym systemie. Przystępujący 
do przetargu będzie mógł złożyć rękojmię, czyli zabezpieczenie 
w razie niewykonania warunków licytacji dotyczących zapłaty ceny 
przez licytanta, na rzecz którego wydano postanowienie o przybi-
ciu, za pośrednictwem systemu albo bezpośrednio u komornika, 
a ten potwierdzi ją w systemie. Przybicie będzie dokonywane rów-
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nież w systemie teleinformatycznym natychmiast po zakończeniu 
licytacji osobie, która w momencie jej zakończenia zaofiarowała 
najwyższą cenę, a zawiadomienie o przybiciu będzie doręczane 
licytantom elektronicznie. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę 
nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu 
w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek 
bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli 
ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, 
cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od 
pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego
• 9.Znowelizowany art. 827 § 1

Art. 827. § 1. Przed zawieszeniem albo umorzeniem postępowania 
można wysłuchać wierzyciela i dłużnika.

Oznacza to zniesienie obligatoryjnego wysłuchania stron przed 
zawieszeniem lub umorzeniem postępowania. Odtąd wysłuchanie 
będzie miało charakter fakultatywny, a decyzja o jego przeprowa-
dzeniu będzie każdorazowo podejmowana przez organ egzekucyjny.
• 10.Znowelizowany art. 843 § 1

Art. 843. § 1. Powództwa przewidziane w niniejszym dziale wyta-
cza się przed sąd rzeczowo właściwy, w którego okręgu prowadzi się 
egzekucję. Miejsce prowadzenia egzekucji określa się na podstawie 
przepisów niniejszego kodeksu regulujących właściwość miejscową 
organu egzekucyjnego także wtedy, gdy do prowadzenia egzekucji 
został wybrany komornik poza właściwością ogólną.

Dodany przepis stanowi rozstrzygnięcie pojawiających się w prak-
tyce wątpliwości co do właściwości sądu w sprawach z powództw 
przeciwegzekucyjnych.
• 11.Znowelizowany art. 773

Art. 773
§ 1. W przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej do 

tej samej rzeczy albo prawa majątkowego egzekucje do tej rzeczy albo 
prawa majątkowego prowadzi łącznie ten sądowy albo administracyj-
ny organ egzekucyjny, który jako pierwszy dokonał zajęcia, a w razie 
niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – organ egzekucyjny, który 
dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie.

§ 2. W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej prowadzonej 
na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego państwa członkow-
skiego Unii Europejskiej albo zagranicznego tytułu wykonawczego 
określonych w ustawie z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej 
pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych 
należności pieniężnych (Dz.U. poz. 1289 oraz z 2015 r. poz. 211) 
i egzekucji sądowej do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego – 
egzekucje do tej rzeczy albo prawa majątkowego prowadzi łącznie 
administracyjny organ egzekucyjny.

§ 3. Zbieg egzekucji nie wstrzymuje czynności egzekucyjnych.
§ 4. Strona lub uczestnik postępowania zawiadamiają sądowy 

organ egzekucyjny o zbiegu egzekucji do tej samej rzeczy albo prawa 
majątkowego, wskazując datę dokonania każdego zajęcia i wysokość 
należności, na poczet których każde zajęcie zostało dokonane.

§ 5. Sądowy organ egzekucyjny prowadzi łącznie egzekucje w trybie 
dla niego właściwym.

§ 6. W razie kolejnego zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej 
do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego egzekucję administra-
cyjną przejmuje sądowy organ egzekucyjny, który prowadzi łącznie 
egzekucje w wyniku pierwszego zbiegu egzekucji.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw, co do zasady przepisy dotyczące rozstrzy-
gania o zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej są nadmiernie 
rozbudowane i rodzą wątpliwości interpretacyjne. Konieczność 
każdorazowego rozstrzygania o zbiegu przez sąd lub referendarza 
sądowego i dalsze czynności z tym związane znacznie opóźniają 
postępowania egzekucyjne i stanowią istotne obciążenie dla sądów. 
Dodatkowym mankamentem obowiązującego rozwiązania jest to, 
że w chwili powstania zbiegu zachodzi konieczność wstrzymania 
czynności egzekucyjnych przez obydwa organy egzekucyjne. Dla 

zapewnienia sprawności i efektywności egzekucji postanowiono 
co do zasady odstąpić od sądowego modelu rozstrzygania o zbiegu 
egzekucji i wprowadzić ustawowy model rozstrzygania o zbiegu. 
W przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej do tej 
samej rzeczy albo prawa majątkowego właściwy będzie ten organ, 
który pierwszy dokonał zajęcia, a w przypadku gdy nie sposób ustalić 
pierwszeństwa – organ, który dokonał zajęcia w wyższej kwocie.
• 12.Znowelizowany art. 867(1).

Art. 867(1) § 1. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć 
rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej 
w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma 
oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

§ 2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przy-
bicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się 
niezwłocznie.

§ 3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co 
do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utra-
conej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, 
a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egze-
kucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

§ 4. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, 
któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wyso-
kości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa 
korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują po-
krycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa 
od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie 
wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do 
różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim 
przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie 
wywołania.

Zniesiono obowiązek składania rękojmi, jeżeli suma oszacowania 
będzie niższa niż 5 tys. zł.

Nowelizacja kodeksu cywilnego
• 1.Znowelizowany art. 73 § 1

Art. 73. § 1. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę 
pisemną, dokumentową albo elektroniczną, czynność dokonana bez 
zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa 
przewiduje rygor nieważności.

Znowelizowane przepisy to przede wszystkim wprowadzenie 
nowych, nieznanych wcześniej form czynności prawnych — obok 
dotychczasowej formy pisemnej w kodeksie cywilnym pojawia się 
forma dokumentowa i elektroniczna. Skutki niedochowania po-
wyższych form będą uregulowane analogicznie do skutków nie-
dochowania formy pisemnej. Mianowicie, jeżeli w ustawie forma 
dokumentowa będzie zastrzeżona ad solemnitatem, jej dochowanie 
będzie skutkowało nieważnością. W przeciwnym wypadku będzie 
miała charakter formy zastrzeżonej ad probationem. Strony, zastrze-
gając w umowie formę dokumentową powinny określić jej skutek.
• 2.Dodany art. 74 § 4

Przepisów o skutkach niezachowania formy pisemnej, dokumen-
towej albo elektronicznej przewidzianej dla celów dowodowych nie 
stosuje się do czynności prawnych w stosunkach między przedsię-
biorcami.

Dodany przepis stanowi rozstrzygnięcie wątpliwości, czy w sto-
sunkach między przedsiębiorcami rygor dowodowy może zostać 
zastąpiony przez rygor nieważności. W myśl znowelizowanych 
przepisów, uchybienie wymogowi formy pisemnej lub dokumen-
towej, gdy nie został on zastrzeżony ad solemnitatem nie skutkuje 
szczególnymi sankcjami dowodowymi, a jednocześnie pozostaje 
bez wpływu na ważność dokonanej czynności prawnej.
• 3.Dodany art. 772

Art. 772. Do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej 
wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób 
umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie.

Nowy typ formy szczególnej czynności prawnej ma stanowić 
formę o niższym stopniu sformalizowania niż forma pisemna. Dla 
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zachowania formy dokumentowej wystarczające będzie ustalenie 
osoby składającej dane oświadczenie woli. Wprowadzenie tej formy 
ma prowadzić do stworzenia prawnych ram funkcjonowania dla 
formy, która jest już w obrocie powszechnie stosowana i coraz bar-
dziej zyskuje na znaczeniu wraz z dynamicznym rozwojem nowych 
technologii (przykładowo SMS, korespondencja elektroniczna).
• 4.Znowelizowany art. 773

Art. 773. Dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający za-
poznanie się z jej treścią.

Konstytutywną cechą dokumentu ma być jego intelektualna za-
wartość, treść, która może zawierać oświadczenia, w tym oświad-
czenia woli. Istotny jest fakt takiego jej utrwalenia, które pozwoli 
się z nią zapoznać, umożliwi jej odtworzenie. Podpis nie jest tutaj 
koniecznym elementem dokumentu.
• 5.Dodany art. 781

Art. 781. § 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności praw-
nej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej 
i opatrzenie go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowa-
nym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest rów-
noważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej, chyba 
że ustawa lub czynność prawna zastrzega inaczej.

Dodany przepis stanowi stwierdzenie, ze oświadczenie woli zło-
żone w formie elektronicznej takie jest równoważne z oświadcze-
niem w formie pisemnej. Zamieszczenie jej w osobnym przepisie ma 
uwypuklić fakt, że stanowi odrębny od formy pisemnej typ formy 
szczególnej. Obie formy są jednak równoważne.

Marcin Wika
radca prawny

Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy 
Prawni, Poznań

Mediacja określana jako alternatywna metoda rozwiązywania 
sporów sądowych została wprowadzona do polskiego systemu praw-
nego ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – kodeks 
postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Jednak-
że, pomimo przeszło 10-letniego okresu obowiązywania przepi-
sów liczba spraw cywilnych, w których wykorzystano instytucję 
mediacji była niewielka. Spowodowało to potrzebę usprawnienia 
i uaktualnienia obowiązujących regulacji prawnych, które miałyby 
doprowadzić do rozpowszechnienia korzystania z mediacji, a także 
innych pozasądowych instytucji rozwiązywania sporów w sprawach 
cywilnych, zwłaszcza pomiędzy przedsiębiorcami. Dokonano tego 
na mocy ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania 
sporów, która to weszła w życie 1 stycznia 2016r.

Do najistotniejszych zmian wprowadzonych na mocy w/w regu-
lacji należy zaliczyć:
• konieczność poinformowania sądu czy strony podjęły próbę 

mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, 
a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn 
ich niepodjęcia.

• położenie większego akcentu na obowiązek informowania przez 
sąd o możliwości skierowania sprawy do mediacji, zwłaszcza 
w początkowym etapie postępowania

• wzmocnienie obowiązku sędziego w zakresie oceny, czy rozwią-
zanie danej sprawy cywilnej jest możliwe poprzez mediację

• wyposażenie sędziego w uprawnienie do wezwania stron do 
uczestnictwa w spotkaniu, podczas którego otrzymają informację 
dotyczące mediacji albo wezwania ich na posiedzenie niejawne

• wprowadzanie możliwości skierowania stron do mediacji więcej 
niż raz w toku postępowania, a także na każdym etapie sprawy

• udogodnienia proceduralne, przejawiające się między innymi: 
w uprawnieniu stron do pierwszeństwa wyboru mediatora, możli-
wości zapoznania się z aktami spraw przez mediatora niezwłocz-
nie po przestąpieniu stron do mediacji czy wyznaczeniu mediacji 
na okres 3 miesięcy

• zagwarantowanie wierzycielowi uprawnień wiążących się z prze-
rwaniem biegu przedawnienia, jeśli z przyczyn niezależnych od 

niego mediacja przedsądowa nie dojdzie do skutku (np. z powodu 
braku zgody przez przeciwnika procesowego), a wniesie on pozew 
w terminie 3 miesięcy

• podniesienie standardów mediacji poprzez określenie wymagań 
i kwalifikacji jakie powinien posiadać stały mediator

• wprowadzanie prowadzonej przez prezesa sądu okręgowego listy 
stałych mediatorów, dostępnej w Internecie

• powołanie koordynatora ds. mediacji w sądach okręgowych, do 
którego zadań należeć ma między innymi usprawnienie współ-
pracy pomiędzy sędziami i mediatorami

• zakwalifikowanie do kosztów sadowych kosztów mediacji, w przy-
padku skierowania na nią strony przez sąd (zwolnienie z kosztów)

• stworzenie struktury udogodnień finansowych polegających m.in. 
na: zwolnieniu od opłaty sądowej wniosku o zatwierdzenie ugody 
pozasądowej zawartej w toku mediacji

• wprowadzanie możliwości obciążenia strony, która bezpodstaw-
nie nie zgodziła się na przeprowadzenie mediacji częścią kosztów, 
powstałych w związku z jej nieuczciwym zachowaniem się wobec 
przeciwnika procesowego lub sądu

• ustalenie wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego przez sąd 
uwzględniać będzie także ich wkład w działania mające na celu 
rozwiązanie sporu, jeszcze przed wniesieniem pozwu do sądu
Ponadto ustawa o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania 

sporów, zawiera także pewne zmiany w zakresie arbitrażu, tj.:
• skrócenie z trzech do dwóch miesięcy terminu do wniesienia 

skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego
• wprowadzenie jednoinstancyjności prowadzonych w sądach po-

wszechnych spraw ze skarg o uchylenie wyroku sądu polubownego 
oraz o uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroków zagranicz-
nych sadów polubownych oraz ugód zawartych przed tymi sądami
Celem jaki ma osiągnąć nowa regulacja jest przede wszystkim roz-

szerzenie i upowszechnienie mediacji i arbitrażu w taki sposób, aby 
odciążyć wymiar sprawiedliwości oraz zmniejszyć koszty postępo-
wań. Ponadto przyjęcie obowiązku poinformowania sądu w pozwie, 
czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu 
rozwiązania sporu ma spowodować, że każda sprawa cywilna zosta-

Obowiązkowa mediacja w sprawach cywilnych – szansa czy 
zagrożenie?
Olimpia Kłyk-Michalak
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nie już na etapie przedsądowym podana ocenie, czy jest szansa na 
jej polubowne zakończenie. Poza tym nowa regulacja wyposażyła 
sędziego w kompetencje do nakłaniania stron do załatwiania sprawy 
w drodze mediacji i to w każdym etapie postępowania.

Warto zastanowić się jednak czy wprowadzanie obowiązkowej 
mediacji do kodeksu postępowania cywilnego to rzeczywiście szan-
sa dla wymiaru sprawiedliwości, która spowoduje postulowane 
przez ustawodawcę odciążenie sądów i zmniejszenie kosztów po-
stępowania? A może jednak obowiązek mediacji doprowadzi do 
przedłużenia postępowania, a tym samym zwiększy jego koszty? 
Odpowiedz na to pytanie nie jest jednoznaczna. W związku z tym, 
aby dokonać kompleksowej oceny problemu nie należy poprzestać 
tylko i wyłącznie na postulatach zgłaszanych przez ustawodawce. 
Należy uwzględnić również argumenty części środowisk prawni-
czych, uwzględniające faktyczne skutki wyprowadzania obowiąz-
kowej mediacji w sprawach cywilnych.

Trzeba zauważyć, że po pierwsze dodatkowy element pozwu 
w postaci informacji o podjęciu próby mediacji spowoduje, że jego 
nieuwzględnienie w piśmie procesowym będzie traktowane jako 
brak formalny, co z kolei skutkować będzie wezwaniem przez sąd, 
na podstawie art. 130 kpc do uzupełnienia pisma procesowego pod 
rygorem zwrotu pozwu. Spowoduje to zarówno przedłużenie postę-
powania (zgodnie z wspomnianym art. 130 kpc strona ma termin 
siedmiodniowy na uzupełnienie pisma) jak i wzrost kosztów (koszty 
wysłania pisma zobowiązującego do uzupełnienia braków formal-
nych). Po drugie warto wskazać, że obowiązkowa mediacja dotyczy 
każdej sprawy cywilnej, w tym między innymi szeroko rozumianych 
spraw medycznych. Szczególność tych spraw przejawia się m.in. 
w tym, że szpital (który w przeważającej części jest stroną procesową 
w sprawach medycznych) nie jest zainteresowany zawarciem umowy 
przed mediatorem, zależny mu natomiast na wydaniu wyroku przez 
sąd. Dzieję się tak dlatego, że dyrektorzy placówek medycznych 
obawiają się oskarżenia o niegospodarność, co z kolei może być 
podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, a w konsekwen-
cji skutkować wydaleniem ich z pracy. Nie bez znaczna pozostaje 
również fakt, iż ubezpieczyciel placówki medycznej może odmówić 
w takim przypadku wypłaty pieniędzy z polisy, z powodu uznania, 
iż sąd mógł oddalić powództwo pacjenta, co uniemożliwia zawar-

ta przez szpital ugoda. Po trzecie należy przyjrzeć się praktykom 
obowiązującym w innych krajach europejskich, które wprowadziły 
do swoich porządków prawnych obowiązkową mediację. Jako przy-
kład takiego państwa należy wskazać Włochy, gdzie obligatoryjna 
mediacja obowiązywała od 2011r. Nowe przepisy nie zdały jednak 
egzaminu odprowadzając do znacznego wydłużenia czasu trwania 
postępowań sądowych. Skutkowało to uznaniem przez Włoski Sąd 
Konstytucyjny (już w 2012r.) przepisów o obowiązkowej mediacji 
za niekonstytucyjne,ze względu na hamowanie dostępu obywateli 
do sądu.

W oparciu o przestawione wyżej argumenty należy przychylić 
się do stwierdzenia, iż obowiązkowa mediacja w sprawach cywil-
nych jest raczej zagrożeniem, niż szansą dla postępowań sądowych. 
Pomimo założeń proponowanych przez ustawodawcę, na mocy 
których mediacja miałaby być instytucją powszechną, powodującą 
odciążenie sądów i zmniejszenie kosztów postępowań, w praktyce 
spowoduje ona znaczne wydłużenie postępowania, w żaden sposób 
nie odciąży sądów, a spowoduje wręcz wzrost kosztów. Ponadto 
w związku z tym, że w innych państwach europejskich instytucja ta 
nie odniosła sukcesu, a nawet została uznana za rozwiązanie niekon-
stytucyjne, podobne skutki może spowodować również w Polsce. Ze 
względu jednak na krótki okres obowiązywania przepisów, dokona-
nie ostatecznej oceny obowiązkowej mediacji w sprawach cywilnych 
należy uznać za przedwczesne. Na obecnym etapie wskazana jest 
przede wszystkim obserwacja, jak wprowadzona z dniem 1 stycznia 
2016r. regulacja zafunkcjonuje w praktyce. Prawdopodobnie już 
kilka najbliższych miesięcy jednoznacznie wskaże, czy obowiązkowa 
mediacja w sprawach cywilnych jest szansą czy zagrożeniem dla 
postępowań cywilnych.

Olimpia Kłyk-Michalak
aplikant adwokacki

Kancelaria Adwokacka Elżbieta Nowak, Koszalin

Instytucja mediacji rozpowszechniła się w latach 80-tych ubie-
głego wieku w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych i do 
dnia dzisiejszego cieszy się tam dużym powodzeniem. Wystarczy 
wskazać, że ponad 80% postępowań mediacyjnych w tych krajach 
kończy się zawarciem ugody. W Polsce mediacja cywilna pojawiła 
się w kodeksie postępowania cywilnego w grudniu 2005 r. Wydaje 
się jednak, że instytucja ta wciąż jest niedoceniona.

Dlaczego warto zgodzić się na mediację – przewaga mediacji nad 
postępowaniem sądowym

Proces sądowy może dotyczyć jedynie fragmentu problemu, któ-
ry jest w istocie podłożem konfliktu stron. Orzeczenie sądu nie 
może również wyjść poza zakres tego, co jest przedmiotem danego 
postępowania i rozstrzygać o innych kwestiach spornych pomię-
dzy stronami, które czasami są rzeczywistym źródłem konfliktu. 
Proces sądowy ma formalny charakter, przebiega zgodnie z przepi-
sami procedury cywilnej, przed Sądem strony przedstawiają swoje 
formalne stanowiska, które nie zawsze są odzwierciedleniem fak-
tycznych stanowisk, oczekiwań co do sposobu rozwiązania sporu 
i rzeczywistych interesów stron. Nie jest też rolą sądu dociekanie, 

o co rzeczywiście stronom chodzi i rzadko możliwe jest poznanie 
faktycznych stanowisk stron na drodze wymiany pism proceso-
wych. Zupełnie inaczej rzecz ma się z postępowaniem mediacyj-
nym. Mediacja umożliwia stronom dojście do szerokiego zakresu 
rozwiązań niedostępnych w przypadku postępowania sadowego. 
W szczególności, ugoda mediacyjna może kompleksowo regulować 
wszystkie sprawy sporne pomiędzy stronami, bez konieczności 
wytaczania oddzielnych powództw sądowych w każdej ze spraw, 
co często też otwiera stronom drogę do znalezienia płaszczyzny 
porozumienia i osiągnięcia kompromisu. Szczególna jest też rola 
mediatora. Skuteczny mediator nie ogranicza się do zapoznania 
się ze stanowiskiem stron, ale dąży do ustalenia jaka jest faktyczna 
sfera ich interesów i rzeczywiste potrzeby, a nadto do jakiego stop-
nia każda ze stron jest w stanie zaakceptować oczekiwania drugiej 
strony. Mediator jest wnikliwy i elastyczny – dąży do poznania 
prawdy, ustalenia pełnego stanu faktycznego. Jest to o tyle ułatwio-
ne, że ma możliwości, których nie daje proces sądowy. Dotyczy to 
m.in. możliwości odbywania tzw. sesji indywidualnych z każdą ze 
stron, które pozwalają stronom „otworzyć się” przed mediatorem, 
przedstawić swój sposób postrzegania problemu, przekazać ważne 

Mediacja – czy warto spróbować
Anna Szczepaniak
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dla sprawy informacje, które mediator może ujawnić drugiej stronie 
jedynie po uzyskaniu zgody. Dzięki takiej wiedzy, mediator często 
ma pełniejszy od sądu obraz sytuacji. Może zadawać stronom w cza-
sie sesji indywidualnych pytania, zwracać ich uwagę na zagrożenia, 
przedstawiać swoje sugestie. Mediator jest bezstronny – nie ocenia 
kto ma rację i kto powinien wygrać, aczkolwiek może kwestionować 
stanowisko i postawę każdej ze stron. Rola mediatora jest zupełnie 
inna niż sądu – jest to rola służebna wobec stron. Zadaniem media-
tora jest umożliwienie stronom dojścia do własnego porozumienia. 
To strony decydują o tym, jaka będzie treść ugody. Odpada tym 
samym niepewność związania z tym, jakie będzie orzeczenie sądu.

Z pewnością, w przypadku wielu spraw szczególnie przy wysokiej 
wartości przedmiotu sporu, mediacja jest również o wiele tańszym 
sposobem rozwiązywania sporów, pozwalającym na uniknięcie 
kosztownych i czasochłonnych procesów sądowych. Pozwala unik-
nąć wysokich wpisów sądowych, a także często innych kosztów po-
stępowania, np. kosztów opinii biegłych sądowych. Czasami strony 
muszą jednak dojrzeć do mediacji, niekiedy ta gotowość pojawia się 
dopiero wtedy, gdy pozew jest już w sądzie. I wówczas warto zdecy-
dować się na mediację, ponieważ w przypadku zawarcia ugody, Sąd 
zwraca 3/4 wpisu uiszczonego od pozwu. Co istotne, ugoda zawarta 
przed mediatorem i zatwierdzona następnie przez Sąd ma taką samą 
moc jak prawomocny wyrok i po nadaniu jej klauzuli wykonalności 
jest tytułem wykonawczym, na podstawie którego można wszcząć 
postępowanie egzekucyjne.

Mediacja umowna i sądowa – zasada dobrowolności.
Mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację, którą 

można zawrzeć w dowolnym czasie albo na podstawie postano-
wienia sądu kierującego strony do mediacji. Umowa o mediację 
może być zawarta również w sytuacji, gdy wniosek o mediację złoży 
jedna strona, a druga strona wyrazi zgodę na mediację. Na mocy 
przepisów kodeksu postępowania cywilnego obowiązujących od 
stycznia 2016 r. sąd może skierować strony do mediacji na każ-
dym etapie postępowania. Jeżeli strony nie dokonały wyboru osoby 
mediatora, sąd kierując strony do mediacji, wyznacza mediatora 
mającego odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie prowa-
dzenia mediacji w sprawach danego rodzaju, biorąc pod uwagę 
w pierwszej kolejności stałych mediatorów. Mediacji nie prowadzi 
się, jeżeli strona w terminie tygodnia od ogłoszenia lub doręczenia 
jej postanowienia o skierowaniu do mediacji nie wyraziła zgody na 
mediację. Oznacza to, że choć Sąd może skierować strony do me-
diacji z własnej inicjatywy, to udział w postępowaniu mediacyjnym 
jest całkowicie dobrowolny. Strona może przystąpić do mediacji 
w dowolnym momencie i w dowolnym czasie od udziału w niej 
odstąpić. Zasada dobrowolności jest w mediacji kluczowa, ponieważ 
szansa na zawarcie ugody jest realna tylko wtedy gdy jej uczestnicy 
przystępują do mediacji w dobrej wierze, tj. nie działają pod przy-

musem i faktycznie wolą ich jest zawarcie porozumienia. Nie musi 
być to jednoznaczne z zawarcie ugody po przeprowadzeniu postę-
powania mediacyjnego, gdyż przejawem zasady dobrowolności jest 
również pełna akceptacja przez strony wszystkich punktów ugody, 
która ma zostać przez nie zawarta. Sam mediator może odmówić 
kontynuowania mediacji, jeśli nabierze przekonania, że któraś ze 
stron nie uczestniczy w niej dobrowolnie. W przypadku przymusu, 
rzadko kiedy mediacja kończy się sukcesem.

Zasada poufności
Istotnym elementem obowiązującym w mediacji jest również 

zasada poufności. Pełni ona szczególną rolę w procesie mediacji. 
Mediator ma bowiem obowiązek zachować w tajemnicy wszystko, 
o czym powie mu każda ze stron i tylko za zgodą stron informa-
cje te mogą zostać ujawnione stronie przeciwnej. Daje to ogromne 
możliwości mediatorowi poznania sedna problemu, a jednocześnie 
nie pozbawia komfortu stron, które same decydują o tym, czy i na 
jakim etapie gotowe są przekazać drugiej stronie określone infor-
macje. Zasada poufności nie kończy się z chwilą zawarcia ugody lub 
protokołu z mediacji w przypadku gdy ugoda nie zostanie zawarta. 
Kodeks postępowania cywilnego stanowi, że mediator nie może 
być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się z w związku 
z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z obowiązku 
zachowania tajemnicy mediacji. Uczestnicy postępowania media-
cyjnego bez względu na to, jaki będzie jego wynik nie muszą się 
tym samym obawiać, że fakt ujawnienia określonych informacji 
w toku mediacji będzie miał wpływ na kontynuowany przez nich 
proces sądowy.

Niewątpliwie mediacja ma wiele zalet i z pewnością jest atrakcyjną 
alternatywą dla procesów sądowych. Mediator nie ma obowiązku 
udzielać informacji uczestnikom mediacji o obowiązujących przepi-
sach prawa. Jeśli zachodzi potrzeba konsultacji prawnej w sprawie, 
w której toczy się mediacja, uczestnicy mediacji mają prawo w jej 
toku korzystać ze wsparcia procesjonalnych pełnomocników – ad-
wokatów lub radców prawnych. Wyjaśnienie zawiłości prawnych 
może okazać się bardzo pomocne w procesie mediacji i przy usta-
laniu przez strony treści ugody, która musi być zgodna z obowią-
zującymi przepisami prawa.

Anna Szczepaniak
adwokat

Kancelaria Adwokacka Anna Szczepaniak, Łódź

Czy trzeba odebrać list polecony z sądu? Oczywiście, że nie ma 
żadnego przymusu, ale należy wiedzieć jakie są tego konsekwencje. 
Jak wynika z „Diagnoza świadomości prawnej Polaków 2016”1, je-
dynie 36% naszego społeczeństwa jest świadome tych konsekwencji. 
Bardzo duży odsetek Polaków nie ma wiedzy, iż ignorowanie prze-

1 Badanie przeprowadzone z inicjatywy Kwartalnika Iustitia przez agencję badawczą 
Maison&Partners we współpracy z Warsaw Enterprise Institute.

syłek sądowych do nich adresowanych, a tym samym nie odbieranie 
ich w wyznaczonym terminie z urzędu pocztowego może mieć dla 
nich negatywne skutki prawne. W niektórych przypadkach do-
prowadzić może nawet do uprawomocnienia się nakazu zapłaty, 
który stanie się tytułem wykonawczym do prowadzenia postepowa-
nia egzekucyjnego. W tym przypadku nasz adresat, który uważał, 
że najlepszym sposobem na uniknięcie problemów z sądem jest 
nieodebranie listu poleconego z sądu, dowie się o prowadzonym 

Pismo z sądu. Nie odbiorę, nie ma problemu.
Czy aby na pewno? – sposoby doręczania w postepowaniu cywilnym

Adrian Borys
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postępowaniu, wydanym orzeczeniu, najczęściej nakazie zapłaty 
z chwilą kiedy komornik dokona pierwszej czynności egzekucyjnej, 
przykładowo w chwili zajęcia wierzytelności z rachunku bankowe-
go. W tym właśnie momencie nasz przekorny adresat pojawia się 
u adwokata lub radcy prawnego, niestety bardzo często okazuje się, 
że negatywnych konsekwencji nie można już odwrócić.

Zasadą jest doręczenie bezpośrednio adresatowi, tzn. do rąk wła-
snych. Zgodnie z art. 133 § 1 k.p.c. jeżeli stroną jest osoba fizyczna, 
doręczenia dokonuje się jej osobiście, natomiast w przypadku, gdy 
nie ma ona zdolności procesowej – jej przedstawicielowi ustawowe-
mu. Jest to tzw. doręczenie właściwe. Jednakże, Kodeks przewiduje 
odstępstwa od tej zasady, na rzecz tzw. doręczenia zastępczego, czyli 
doręczenia do rąk innej osoby niż adresat. Doręczenie zastępcze 
ma miejsce jeżeli doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu, 
wtedy stosownie do art. 138 § 1 k.p.c. może doręczyć pismo sądowe 
dorosłemu domownikowi, a gdyby go nie było – administracji domu, 
dozorcy domu lub sołtysowi, jeżeli osoby te nie są przeciwnikami 
adresata w sprawie i podjęły się oddania mu pisma. Doręczenie to 
opiera się na domniemaniu, że osoby które odebrały list przekazały 
go adresatowi i w ten sposób doszło do prawidłowego doręczenia, 
domniemanie to może być obalone przez adresata, który może do-
wodzić, że osoby które zastępczo odebrały przesyłkę nie przekazały 
jej (zob. post. SN z 04.09.1970 r., sygn. akt I PZ 53/70, Legalis). W obu 
powyższych przypadkach, zarówno przy doręczeniu właściwym jak 
i doręczeniu zastępczym dochodzi do fizycznego doręczenia listu 
w sposób umożliwiający adresatowi zapoznanie się z jego treścią. 
Tak to jest bardzo ważne, jeżeli odbieram list polecony z sądu to 
należy go przeczytać.

Przejdźmy teraz do kluczowego problemu przedstawionego za-
gadnienia, czyli doręczenia przez tzw. awizo. W razie niemożności 
doręczenia zarówno właściwego jak i zastępczego, stosownie do art. 
139 § 1 k.p.c. pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocz-
towego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe (obecnie jest to Poczta Polska S.A.)zostaniezłożone w pla-
cówce pocztowej, a doręczane w inny sposób – w urzędzie właściwej 
gminy. Doręczający umieszcza zawiadomienie o tym w drzwiach 
mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej ze wska-
zaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono, oraz z pouczeniem, że 
należy je odebrać w terminie siedmiu dni od dnia umieszczenia 
zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego upływu tego termi-
nu, czynność zawiadomienia będzie powtórzona. Pismo niepodjęte 
w terminie zwracane jest do sądu z informacją o nieodebraniu. 
W tym przypadku mamy doręczenia z fikcją doręczenia, przyjmuje 
się, że datą doręczenia pisma sądowego jest data, w której upłynął 
termin do odbioru złożonego pisma w urzędzie pocztowym. Jest to 
bardzo niekorzystana sytuacja dla adresata, ponieważ sąd przyjmuje, 
iż pismo zostało skutecznie doręczone i proceduje dalej. Przykła-
dowo jeżeli w przesyłce znajdowało się zawiadomienie o terminie 
rozprawy i w związku z nieodebraniem przesyłki przez pozwanego 
nie stawił się on na wyznaczoną rozprawę sąd może wydać wyrok 
zaoczny stosownie do art. 339 § 1 k.p.c., a nadto zgodnie z art. 333 § 
1 pkt. 3 nada temu wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności. 
Natomiast jeżeli w przesyłce znajdował się nakaz zapłaty, wydany 
przez sąd na posiedzeniu niejawnym (w przypadku postępowania 
nakazowego, upominawczego lub elektronicznego postępowania 
upominawczego), to przez nieodebranie przesyłki pozbawiamy się 
możliwości wniesienia sprzeciwu lub zarzutów do nakazu zapłaty, 
który po uprawomocnieniu się izaopatrzeniu w klauzule wykonal-
ności posłuży do prowadzenia postępowania egzekucyjnego. W tym 
przypadku o całym postępowaniu dowiemy się dopiero z chwilą 
dokonania pierwszej czynności przez komornika sądowego.

Należy jednak zaznaczyć, iż skuteczność doręczenia przez awizo 
(art. 139 § 1 KPC) warunkuje stwierdzenie, że adresat w sposób nie 
budzący wątpliwości został zawiadomiony o nadejściu przeznaczo-
nego dla niego pisma sądowego oraz o miejscu, w którym może je 
odebrać. Brak tego zawiadomienia, jak też wątpliwość czy dotarło 
ono do adresata czyni doręczenie bezskutecznym (zob. post. SN 
z 21.06.1988 r., sygn. akt III CRN 172/88, Legalis).

W przypadku doręczenia przez awizo adresat „ucieka” przed 
listonoszem, natomiast inną sytuacją jest odmowa przyjęcia pisma 
przez adresata. Zgodnie z art. 139 § 2 k.p.c. jeżeli adresat odmawia 
przyjęcia pisma, doręczenie uważa się za dokonane. W takim przy-
padku doręczający zwraca pismo do sądu z adnotacją o odmowie 
jego przyjęcia. Również w tym przypadku adresat nie ma wiedzy 
na temat tego co znajdowało się w liście poleconym z sądu, dlatego 
naraża się na takie same negatywne konsekwencje jak przypadku 
nieodebrania listu poleconego przy doręczeniu przez awizo.

Powyższe rozważania dotyczyło doręczeń osobie fizycznej, ina-
czej wygląda to w przypadku osoby prawnej, czy przedsiębiorców. 
W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z art. 133 § 2a k.p.c. 
pisma procesowe dla przedsiębiorców i wspólników spółek handlo-
wych, wpisanych do rejestru sądowego, doręcza się na adres podany 
w rejestrze, chyba że strona wskazała inny adres dla doręczeń. Jeżeli 
ostatni wpisany adres został wykreślony jako niezgodny z rzeczywi-
stym stanem rzeczy i nie zgłoszono wniosku o wpis nowego adresu, 
adres wykreślony jest uważany za adres podany w rejestrze.

Ponadto stosownie do art. 136 § 1 k.p.c. strony postępowania i ich 
przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie 
swego zamieszkania, w przypadku niedopełnienia tego obowiązku 
pismo sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręcze-
nia. Ze względu na ten obowiązek strona nie może usprawiedliwiać 
nieodebrania listu poleconego z sądu zmianą adresu zamieszkania 
lub adresu prowadzenia działalności. Przesyłkę wysłaną na stary 
adres uznaje się za prawidłowo doręczoną, a przez to postepowanie 
toczy się dalej bez przeszkód. Przez niedopełnienie obowiązku z art. 
136 § 1 k.p.c. strona pozbawia się możliwości wpływania na tok 
postępowania, możliwości obrony, jak i również wnoszenia środków 
zaskarżenia. Również choroba nie usprawiedliwia nieodebrania 
przesyłki z sądu, jeśli na zwolnieniu lekarskim figurowała adnotacja 
„chory może chodzić” (zob. post SN z 06.06.2012 r., sygn. akt IV 
CZ 6/12, Legalis).

Bronić swoich praw można jedynie posiadając stosowną wiedzę 
o toczącym się postępowaniu, lepiej wiedzieć na bieżąco co dzieje się 
w naszej sprawie i mieć możliwość obrony lub zaskarżenia orzecze-
nia sądowego, niż dowiedzieć się o tym dużo później od komornika. 
Dajmy sobie szanse na obronę i odbierzmy list polecony z sądu, nie 
czekajmy na komornika, bo wtedy może być już za późno. Należy 
pamiętać, iż nieodebranie przesyłki sądowej nie zatrzyma biegu po-
stępowania, jedynie może go nieznacznie wydłużyć, a konsekwencje 
takiego zachowania adresata mogą być poważne.

Adrian Borys
praktykant

Kancelaria Łuć i Koksztys – Łuć, Jelenia Góra
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Życie przedsiębiorcy nie jest łatwe. Musi się zmagać z wieloma 
problemami, a wśród nich często z nierzetelnymi konkurentami, 
którzy robią co mogą, aby utrudnić mu życie. Z reguły firmy nie 
próbują reagować na takie postępowanie co wynika z nadmiaru 
obowiązków.

Praktyka adwokacka dowodzi, że wiedza na temat możliwości 
przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji jest wyjątkowo skromna. 
Przeciętny uczestnik rynku wie, że niedozwolone jest korzystanie 
z cudzych znaków towarowych, czy podrabianie produktów innej 
firmy. Tymczasem przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji dają wiele możliwości zapobiegania nieuczciwym praktykom 
wymierzonym w dobre imię i pozycję konkurenta.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 2007 roku (Dz.U. 
2007 nr 50 poz. 331) wyszczególnia podstawowe czyny nieuczciwej 
konkurencji, takie jak na przykład: wprowadzające w błąd fałszywe 
oznaczenie przedsiębiorstwa, towarów i usług czy naśladownictwo 
producentów, oraz nieuczciwe reklamowanie. Wyliczenie to jest 
jedynie przykładowe, bowiem przepisy uznają za nieuczciwe każ-
de działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami, jeśli zagraża lub 
narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta (art. 3 ust. 1).

Życie pisze nieprzewidywalne scenariusze i dlatego jeśli czyn 
przedsiębiorcy będzie nierzetelny, niezgodny z zasadami etycznymi 
i sprzeczny z regułami przyzwoitości, może być uznany przez Sąd 
za czyn nieuczciwej konkurencję. Ze względu na wyrażoną w Usta-
wie, przedstawioną wyżej klauzulę generalną, może być tak nawet 
jeśli szczegółowy przepis nie wskazuje, że jest to czyn nieuczciwej 
konkurencji.

Bardzo mało znane są przepisy o nieuczciwej konkurencji, inne 
niż dotyczące błędnego oznaczenia towarów czy firm, a pozwalające 
na uznanie pewnych działań za czyny zabronione, jako godzące 
w uczciwe praktyki rynkowe.

Jest czynem nieuczciwej konkurencji wykorzystywanie informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeśli zagraża to interesowi 
przedsiębiorcy.

Co ważne, zakaz wykorzystywania danych, którymi dysponuje 
przedsiębiorstwo dotyczy także pracowników zatrudnionych przez 
firmę, i to zarówno w okresie zatrudnienia jak i w okresie 3 lat od 
ustania umowy o pracę. Za niedozwolone uznawane jest również 
nakłanianie pracowników do nienależytego wykonywania obowiąz-
ków pracowniczych lub umów w celu szkodzenia przedsiębiorcy 

oraz nakłanianie pracowników do przejścia do konkurencyjnych 
przedsiębiorstw.

Przedsiębiorcy spotykają się czasem z tym, że o ich firmach roz-
powszechniane są nieprawdziwe informacje. To także jest czynem 
nieuczciwej konkurencji, jeśli celem takich działań jest wyrządzenie 
szkody.

Przepisy zabraniają również utrudniania innym dostępu do ryn-
ków, między innymi przez sprzedaż towarów poniżej kosztów ich 
wytworzenia, nieuzasadnione, zróżnicowane traktowanie niektó-
rych klientów czy nakłanianie osób trzecich do niedokonywania 
zakupu towarów lub usług od innych przedsiębiorców.

Czynów nieuczciwej konkurencji zabronionych przez przepisy 
jest oczywiście znacznie więcej. Dla zachowania reguł zdrowego 
rynku niezbędne jest przeciwdziałanie postawom nieuczciwym, 
które wywołują nie tylko bezpośrednie szkody materialne, przez 
np. zmniejszenie obrotów, ale np. wpływają niekorzystnie na wi-
zerunek firmy.

Przedsiębiorca, którego interesy zostały zagrożone lub naruszone 
może żądać nie tylko zapłaty odszkodowania, ale również publicz-
nego przeproszenia w mediach, usunięcia skutków niedozwolonego 
działania, oraz wydania bezpośrednio uzyskanych korzyści. Wiele 
nierzetelnych zachowań może być uznanych za przestępstwo, za 
które grozi kara pozbawienia wolności i grzywny. Groźba postępo-
wania karnego dla każdego może być hamulcem skłaniającym do 
zaniechania nieuczciwych praktyk.

W każdej sprawie tego rodzaju, niezbędna jest analiza faktów 
i okoliczności, które powinny być ocenione przez doświadczonego 
adwokata lub radcę prawnego. Stanowcza i profesjonalna reakcja 
na nieuczciwą konkurencję, nie tylko zabezpieczy prawa firmy, 
przeciwko której jest skierowana, ale przyczyni się do utrwalenia 
uczciwych postaw w biznesie, co leży w interesie nas wszystkich

Jerzy Szczepaniak
adwokat

Kancelarie Adwokackie Jerzy Szczepaniak

Nieuczciwa konkurencja
Jerzy Szczepaniak

Rodzaje i zakres odpowiedzialności:

Odpowiedzialność za zobowiązania publicznoprawne (tj. zale-
głości podatkowe i składki ZUS fundacji)
• za zaległości podatkowe oraz należności z tytułu składek ZUS 

fundacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem człon-
kowie zarządu takiej fundacji, (jest to odpowiedzialność osobista, 
całym swoim majątkiem, nieograniczona), solidarna odpowie-
dzialność oznacza, że można żądać spełnienia świadczenia od 
wszystkich członków zarządu, od części z nich lub od każdego 
z osobna, a zatem dokonanie spłaty zobowiązania przez jednego 

tylko z członków zarządu uwolni od odpowiedzialności pozosta-
łych członków, przy czym ten, który świadczenie spełni ma prawo 
regresu w stosunku do pozostałych zobowiązanych,

• odpowiedzialność członków zarządu fundacji, aktualizuje się 
dopiero wówczas, gdy egzekucja zaległości publicznoprawnych 
w pierwszej kolejności z majątku samej fundacji okaże się w ca-
łości lub części bezskuteczna,

• wyłączenie odpowiedzialności: członek zarządu może uwolnić się 
od odpowiedzialności z tego tytułu, jeśli wskaże mienie fundacji, 
z którego egzekucja może być prowadzona lub wykaże, że we wła-
ściwym czasie został zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości 

Odpowiedzialność członków zarządu fundacji prowadzącej działalność 
gospodarczą
 Magdalena Strzelecka-Gansera
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fundacji, albo też niezgłoszenie tego wniosku nastąpiło bez winy 
członka zarządu,

• ważne: członek zarządu fundacji odpowiada za zaległości pu-
blicznoprawne, które powstały w czasie pełnienia funkcji członka 
zarządu w fundacji.

Odpowiedzialność za zobowiązania fundacji wobec osób trzecich
• członkowie zarządu fundacji nie ponoszą odpowiedzialności 

podobnej do członków zarządu spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością, tzn. za zobowiązania fundacji wobec osób trzecich 
członkowie zarządu nie odpowiadają subsydiarnie, egzekucja 
odbywa się wyłącznie przeciwko fundacji i jest prowadzona z jej 
majątku.

Odpowiedzialność cywilnoprawna członka zarządu za zobowią-
zania wobec fundacji
• Każdy kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany 

jest do jej naprawienia, a zatem członek zarządu fundacji, który 
swoim zachowaniem doprowadza do wyrządzenia szkody funda-
cji ponosi odpowiedzialność materialną za naprawienie tej szkody, 
jeśli fundacja wykaże, że szkoda jest normalnym następstwem 
zawinionego działania członka zarządu może żądać zapłaty na 
jej rzecz odszkodowania,

• ważne: odpowiedzialność z tego tytułu jest osobista, całym swoim 
majątkiem, nieograniczona, ponoszona zarówno gdy członek 
zarządu działał umyślnie jak i nieumyślnie, nie dochowując na-
leżytej staranności.

Odpowiedzialność karna
• Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji 

właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami ma-
jątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej 
albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, 
przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie 
ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę ma-
jątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 
lat 5. (art. 296 kodeksu karnego)

• odpowiedzialności z tego przepisu będzie podlegał tylko ten czło-
nek zarządu, który podejmował nieprawidłowe decyzje, popełniał 
błędy w zarządzaniu lub dopuścił się zaniedbania, które spowodo-
wało starty majątkowe fundacji, takie decyzje mogą być podstawą 
zarzutu niegospodarności i skutkować odpowiedzialnością karną, 
(odpowiedzialność osobista)

• ważne: warunkiem odpowiedzialności karnej za przestępstwo 
określone w art. 296 kk jest wyrządzenie znacznej szkody mająt-
kowej, tzn. szkody przekraczającej 200.000 zł, szkoda może być 
popełniona również nieumyślnie.

Odpowiedzialność karno – skarbowa oraz na podstawie ustawy 
o rachunkowości
• za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada 

jako sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji 
właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania – zaj-
muje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi 
m.in. fundacji,

• ustawa o rachunkowości przewiduje odpowiedzialność karną 
z tytułu niepoprawnego prowadzenia ksiąg rachunkowych i nie-
prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego,

• ważne: powierzenie obowiązków w zakresie rozliczeń podatko-
wych i finansowych osobom trzecim np. księgowej nie zwalnia 

od odpowiedzialności w sferze prawa karnego skarbowego ani 
na podstawie ustawy o rachunkowości, jedyne wyłączenie tej 
odpowiedzialności następuje gdy członkowi zarządu fundacji 
nie można przypisać winy.

Odpowiedzialność członków zarządu za niezgłoszenie wniosku 
o ogłoszenie upadłości
• członkowie zarządu fundacji ponoszą odpowiedzialność za szko-

dę wyrządzoną na skutek niezłożenia do sądu wniosku o ogło-
szenie upadłości fundacji,

• wniosek powinien być złożony w terminie 30 dni od powstania 
stanu niewypłacalności, fundacja staje się niewypłacalna w przy-
padku gdy nie płaci swoich zobowiązań, jak też gdy jej zobowią-
zania przekraczają wartość posiadanego przez nią majątku,

• ważne: obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spo-
czywa na każdym kto ma prawo reprezentować fundację sam lub 
łącznie z innymi osobami.

Odpowiedzialność zarządu wynikająca z aktów wewnętrznych, 
w szczególności statutu
• uregulowana w samym statucie, uchwałach, polega w głównej 

mierze na odwołaniu z zajmowanego stanowiska, wykluczenia 
z fundacji, zastosowania kar wynikających z wewnętrznych aktów.

Odpowiedzialność zarządu za obowiązki pracodawcy jeśli fun-
dacja zatrudnia pracowników:
• w sytuacji, gdy fundacja zatrudnia pracowników staje się ona 

pracodawcą, w praktyce prawidłowe wykonywanie obowiązków 
wynikających z Kodeksu pracy obciążać będzie członków zarządu, 
podstawowe obowiązki wobec pracowników: terminowe i pra-
widłowe wypłacanie pracownikom należnego wynagrodzenia, 
zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, 
prowadzenia szkolenia BHP, prowadzenie dokumentacji oraz akt 
osobowych pracowników.

Podstawa prawna:
• 1.Ustawa z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 2016, 

poz. 40)
• 2.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2016, 

poz. 380)
• 3.Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze 

(Dz.U. 2015, poz. 233)
• 4.Ustawa z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997, nr 

88, poz. 553)
• 5.Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny – skarbowy 

(Dz.U. 2013, poz. 186)
• 6.Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. 2016, 

poz. 1047)
• 7.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U. 

2015, poz. 613)

Magdalena Strzelecka-Gansera
Aplikant radcowski

Kancelaria Radców Prawnych, Biel, Judek i 
Wspólnicy, Szczecin 



16

OPRACOWANIE PRAWNICZE

W społeczeństwie nadal istnieje niska świadomość faktu, że wła-
ściciel auta uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym, co do 
zasady, ma prawo do zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego. 
Uprawnienie to kształtuje się w różny sposób, w zależności od faktu 
czy ubezpieczony chce z niego skorzystać w ramach OC sprawcy, 
czy w ramach własnego AC.

Odpowiedzialność w ramach OC sprawcy.
W zakresie możliwości wynajmu auta z OC sprawcy, przełomo-

wym orzeczeniem była uchwała Sądu Najwyższego wydana w spra-
wie o sygn. akt III CZP 5/11 z dnia 17 listopada 2011 r.

W przedmiotowej uchwale Sąd Najwyższy stwierdził bowiem, 
że ubezpieczyciel ma obowiązek zwrócić koszty najmu pojazdu 
zastępczego także wówczas, gdy służy on do celów prywatnych, 
np. dojazdu do pracy. Do tego czasu bowiem istniało przekonanie, 
że takie uprawnienie przysługuje wyłącznie przedsiębiorcom. Co 
więcej, w przedmiotowej uchwale wyraźnie zostało podkreślone, 
że możliwość najmu pojazdu zastępczego nie jest w żaden sposób 
uzależniona od dostępu poszkodowanego do komunikacji zbio-
rowej. Uprawnienie to nie jest jednak nieograniczone – sędziowie 
Sądu Najwyższego zastrzegli, iż zwrot kosztów należy się, tak jak 
dotychczas, gdy wynajem auta zastępczego jest celowy i uzasadniony 
ekonomicznie.

W zakresie zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego, można 
rozróżnić dwie sytuacje:
• szkodę częściową,
• szkodę całkowitą.

W przypadku szkody częściowej, za konieczny i ekonomicznie 
uzasadniony czas najmu, uznaje się okres od dnia wyrządzenia 
szkody do dnia jej naprawienia, biorąc przy tym pod uwagę uwa-
runkowania związane z przywróceniem pojazdu do stanu poprzed-
niego oraz z przeprowadzeniem postępowania likwidacyjnego przez 
ubezpieczyciela. W szczególności należy mieć na uwadze, że do 
w/w okresu należy: czas potrzebny na zebranie dokumentacji szko-
dowej, niezwłoczne zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi, przepro-
wadzenie oględzin przez rzeczoznawcę ubezpieczyciela, sporzą-
dzenie kalkulacji naprawy, czas oczekiwania na zamówione części 
samochodowe, rzeczywisty czas naprawy oraz okres na odebranie 
naprawionego pojazdu.

W przypadku natomiast szkody całkowitej, czyli wówczas, gdy 
pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do napra-
wy albo, gdy koszt naprawy przekroczyłby wartość pojazdu w dniu 
likwidacji szkody, okres najmu samochodu zastępczego obejmuje 
czas od dnia powstania szkody do dnia, w którym poszkodowany 
będzie miał możliwość nabycia nowego, podobnego auta – a więc 
do dnia wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Wynajmując auto zastępcze musimy jednak pamiętać, że dobowa 
stawka najmu powinna odpowiadać stawkom rynkowym, a wynaj-
mowany samochód powinien klasą odpowiadać naszemu, uszko-
dzonemu autu. W przypadku bowiem, gdy na co dzień poruszamy 
się autem klasy średniej, a zdecydujemy się wynająć auto o kilka 

klas wyższe („klasa premium”) to w takim wypadku narażamy 
się na okoliczność, że ubezpieczyciel w pewnym zakresie nie uzna 
naszego roszczenia.

Należy przy tym również zwrócić uwagę na fakt, że roszczenie 
o zwrot tych kosztów obejmuje również odsetki za zwłokę przez 
osoby, które już spotkały się z odmową firmy ubezpieczeniowej. Jest 
to możliwe, jeśli roszczenie nie uległo trzyletniemu przedawnieniu, 
nie zostało oddalone prawomocnym wyrokiem sądu ani nie było 
przedmiotem ugody zawartej z ubezpieczycielem.

Odpowiedzialność w zakresie ubezpieczenia AC.
Ubieganie się o samochód zastępczy z ubezpieczenia autocasco 

(AC) lub assistance kształtuje się nieco odmiennie. Standardowe 
ubezpieczenia AC niestety nie obejmują w ramach swoich ogólnych 
warunków umownych tego typu usługi. Tego typu ustalenia muszą 
zatem zwykle zostać uzgodnione w bezpośrednich negocjacjach 
z ubezpieczycielem lub są dostępne w ramach ubezpieczeń z pół-
ki „premium”. Przed podpisaniem umowy należy zatem zwrócić 
szczególną uwagę na zapisy świadczące o uwzględnieniu samochodu 
zastępczego.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego od powyższych 
zasad istnieją jednak drobne wyjątki, bowiem istnieją okoliczności, 
w których ubezpieczyciel bez względu na Ogólne Warunki Ubez-
pieczeń ma obowiązek zwrócić koszty wynajęcia auta zastępczego. 
Obowiązek ten nie wynika z umowy ubezpieczenia a z przepisów 
kodeksu cywilnego, mówiących o nienależytym wykonaniu umowy 
– art. 471 Kodeksu Cywilnego. Na podstawie tych przepisów, dnia 
2 lipca 2004 r. Sąd Najwyższy wydał orzeczenie (sygnatura: II CK 
412/03), które stanowi, że: „Za szkodę w postaci poniesionych przez 
powodów kosztów wynajęcia samochodu zastępczego, spowodowa-
ną wskutek opieszałości strony pozwanej, strona pozwana ponosi 
odpowiedzialność na podstawie art. 471 k.c.”

Z kolei za opieszałość towarzystwa ubezpieczeniowego uważa 
się niedotrzymanie 30 dniowego terminu na dokonanie likwidacji 
szkody. W konsekwencji stwierdzić zatem należy, że jeśli ubezpieczy-
ciel uchybi powyższemu terminowi, to w takim wypadku, w ocenie 
Sądu Najwyższego najem może trwać do momentu otrzymania od 
ubezpieczalni należnego odszkodowania lub naprawę uszkodzo-
nego auta.

Marcin Wika
radca prawny

Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy 
Prawni, Poznań

Prawo do auta zastępczego w praktyce
Marcin Wika
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W codziennym życiu a zwłaszcza w działalności gospodarczej, 
każdy z nas ma do czynienia ze zobowiązaniami, w tym ze zobo-
wiązaniami pieniężnymi. W normalnych sytuacjach zaciągnięcie 
zobowiązania i zapłata następują pomiędzy tymi samymi osoba-
mi, tj. dłużnik świadczy zapłatę na rzecz drugiej strony stosunku 
prawnego.

Źródłami zobowiązania mogą być różne okoliczności: umowy 
np.: kredytu, sprzedaży, zlecenia, umowa o pracę i inne, decyzje 
administracyjne i orzeczenia sądowe, np.: podatki, kary grzywny, 
czyny niedozwolone rodzące po stronie sprawcy lub ogólnie – osoby 
odpowiedzialnej za szkodę, obowiązek zapłaty odszkodowana – 
osobami takimi mogą być np.: sprawca wypadku komunikacyjnego, 
pobicia, kradzieży, właściciel rzeczy za szkody wyrządzone przez 
rzecz, np. wskutek zawalenia się budynku, pogryzienia przez psa 
itp. Źródłem zobowiązania rodzącego obowiązek zapłaty może być 
przepis ustawy ( np. obowiązek alimentowana) lub bezpodstawne 
wzbogacenie – np. pomyłkowy przelew bankowy i wynikający tego 
zdarzenia obowiązek zwrotu pieniędzy.

Zdarza się jednak, i nie są to odosobnione przypadki, że dłużnik 
nie płaci swojego długu i wierzyciel musi podjąć czynności w celu 
odzyskania swojej wierzytelności. W tym celu jest konieczne jest 
podjęcie postępowania egzekucyjnego.

By można było rozpocząć egzekucję konieczne jest posiadanie 
tytułu wykonawczego. Tytułem wykonawczym jest, generalizu-
jąc, wyrok sądu zawierający nakaz zapłaty długu, zaopatrzony 
w klauzulę wykonalności. Klauzula wykonalności jest odrębnym 
postanowieniem sądu, zawierającym z jednej strony zezwolenie na 
prowadzenie egzekucji w stosunku do majątku dłużnika, co polega 
w istocie na zabraniu mu pieniędzy lub innego majątku, spieniężeniu 
tego majątku i zapłacie wierzycielowi należności a z drugiej nakaz 
skierowany do dłużnika i do osób trzecich stosowania się do poleceń 
i decyzji organu egzekucyjnego, najczęściej komornika sądowego. 
Uzyskanie tytułów: egzekucyjnego i następnie wykonawczego może 
następować w różnych rodzajach postepowań. Ocena jaki tryb po-
stępowania będzie najbardziej korzystny, czy to ze względu na czas, 
czy wysokość opłat lub wreszcie ze względu na położenie majątku 
dłużnika często wymaga analizy prawnika.

Najistotniejszą jednak kwestią, decydującą o powodzeniu eg-
zekucji, jest znalezienie majątku dłużnika, z którego możliwe 
jest zaspokojenie własnej pretensji. Bardzo często mamy miejsce 
z działaniami dłużników, które polegają na usuwaniu majątku przed 
egzekucją. Takie zachowania mogą mieć różne formy, ale zwykle 
polegają na zbyciu jakiegoś składnika majątkowego na rzecz osoby 
trzeciej. Obroną przed takimi działaniami jest możliwość skorzy-
stania z tzw. skargi pauliańskiej. Istota tego roszczenia pozwala na 
doprowadzenie do sytuacji, gdy osoba trzecia (nabywca rzeczy od 
dłużnika) zmuszona zostanie do znoszenia czynności egzekucyjnych 
w stosunku do tego składnika majątkowego ( art. 527 i nast. k.c.)

Postępowanie oparte na roszczeniu w ramach skargi pauliańskiej 
prowadzone jest przed sądem. Wyrok, uwzględniający żądanie po-
zwu ma charakter prawo kształtujący – kształtuje stosunki pomię-
dzy powodem – wierzycielem a pozwanym – osobą trzecią, która 
nabyła składnik majątku dłużnika, w postępowaniu egzekucyjnym 
prowadzonym przeciwko dłużnikowi. Wyrok uwzględniający rosz-
czenie ze skargi pauliańskiej nie powoduje, że przedmiot którego 
dotyczyło żądanie pozwu „wraca” do majątku dłużnika, ani też 
nie daje możliwości prowadzenia egzekucji do jakichkolwiek in-
nych składników majątku osoby trzeciej. Sens wyroku wydanego 
w sprawie opartej o skargę pauliańską polega na tym, że osoba 
trzecia zobowiązana jest do znoszenia czynności egzekucyjnych 
podejmowanych do tego składnika jej majątku, który nabyła ona 
od dłużnika.

Załóżmy, że jedynym składnikiem majątku, znanym wierzycielo-
wi jest ten, którego dotyczy wyrok ze skargi pauliańskiej. Posiadanie 
tytułu wykonawczego i prawomocnego wyroku ze skargi pauliań-
skiej nie zawsze pozwala na uzyskanie zaspokojenia wierzytelności 
pieniężnej. Może się bowiem okazać, że przedłuża się postepowanie 
egzekucyjne lub nie ma chętnych do nabycia rzeczy w postepowaniu 
egzekucyjnym.

Sposobem na uzyskanie pieniędzy może być zbycie ( cesja) wie-
rzytelności. Zbycie wierzytelności możliwe jest na każdym etapie jej 
istnienia, w tym także w trakcie postępowania egzekucyjnego. Żeby 
jednak cesja spełniła swój cel, tj. pozwoliła nabywcy w dalszym ciągu 
prowadzić egzekucję, umowa cesji musi spełniać określone warunki.

Należy mieć na uwadze, że przedmiotem zbycia jest wierzytel-
ność, nie tytuł egzekucyjny. Tytuł egzekucyjny jest tylko dowodem 
istnienia wierzytelności i dokumentem, w oparciu o który można 
domagać się jej spełnienia. Nabywca musi jednak uzyskać na swoją 
rzecz klauzulę wykonalności. Konieczne do tego jest spełnienie 
szeregu warunków.

Istotę umowy cesji i zakresu jej skutków reguluje przepis art. 509 
§2 k.c. Forma czynności nie jest istotna, może więc być to także 
umowa ustna. Jeśli jednak cesjonariusz ( nabywca wierzytelności) 
chce prowadzić egzekucję w dalszym ciągu, na podstawie istnieją-
cego tytułu egzekucyjnego, umowa cesji wierzytelności musi mieć 
formę pisemną z podpisem notarialnie poświadczonym. Wynika to 
z treści przepisu art. 788 k.p.c.

Przepis art. 509 § 2 k.c. stanowi, że na cesjonariusza przechodzą 
wraz z wierzytelnością, poza roszczeniem o zaległe odsetki, także 
wszelkie związane z nią prawa. Nauka prawa cywilnego przyjmu-
je, że do tych praw należy także możność zaskarżenia czynności 
zdziałanych z pokrzywdzeniem wierzyciela. Zdarza się jednak i to 
stosunkowo często, że do umowy cesji wierzytelności dochodzi 
długo po tym, jak dłużnik pozbył się majątku na rzecz osoby trzeciej. 
Jeśli nastąpiło to po upływie 5 lat od daty pozbycia rzeczy przez 
dłużnika, uprawnienie do zaskarżenia takiej czynności w trybie 
skargi pauliańskiej wygasło. Powstaje zatem pytanie, czy przechodzi 
na cesjonariusza prawo do skorzystania z możliwości prowadzenia 
egzekucji przeciwko osobie trzeciej, przyznane wierzycielowi wy-
rokiem ze skargi paulińskiej.

Wydaje się że tak, aczkolwiek stanowisko judykatury nie jest w tej 
sprawie jednolite.

Możliwość skorzystania z takiego wyroku przez nabywcę wierzy-
telności zakwestionował w wyroku z dnia 16 grudnia 2010 r. Sąd 
Apelacyjny w Szczecinie. Sąd ten stanął na stanowisku, że ze względu 
na charakter takiego wyroku – prawo kształtujący, i na to, że skutki 
prawomocności wyroku są ograniczone do stron postępowania ( 
art. 366 k.p.c.) a nie ma normy pozwalającej na ich rozszerzenie, 
„ brak jest przesłanek do rozciągnięcia uprawnienia przyznanego 
wyrokiem uwzględniającym powództwo ze skargi pauliańskiej na 
osoby, które po uprawomocnieniu się tego orzeczenia nabyły wie-
rzytelność”1.

Odmienne stanowisko wyrażone zostało w wyrokach Sadu Naj-
wyższego i wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu.2 Sądy te przy-
jęły, iż nabywca wierzytelności ma prawo do skorzystania w celu 
dochodzenia wierzytelności zarówno z dochodzenia bezskutecz-
ności umowy wierzyciela z osobą trzecią w drodze powództwa jak 
i do prowadzenia postępowania egzekucyjnego w stosunku do osoby 
trzeciej w oparciu o wyrok ze skargi pauliańskiej, jaki uzyskał po-
przedni wierzyciel ( zbywca wierzytelności).

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 kwietnia 2010 r. sygn. akt: V 

1 teza wyroku SA w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2010 r, sygn.. akt: I ACa 696/10
2 Z uzasadnienia wyroku SN – sygn. akt: V CSK 376/10

Wierzytelność i skarga pauliańska – skutki cesji wierzytelności
Stanisław Cabała
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CSK 376/10, wydanym w sprawie bezpośrednio dotyczącej skorzy-
stania przez nabywcę wierzytelności z wyroku ze skargi pauliańskiej, 
wydanego na rzecz poprzedniego wierzyciela wyraził pogląd, że 
uprawnienie określone w wyroku ze skargi pauliańskiej, uzyskane 
przez zbywcę wierzytelności przechodzi na rzecz nabywcy. Nie musi 
on zatem ponawiać postępowania ze skargi pauliańskiej. Sąd przyjął, 
że zbycie wierzytelności w drodze umowy cesji prowadzi do sukcesji 
syngularnej, translatywnej. Zmiana następuje tylko w osobie wie-
rzyciela, natomiast sama wierzytelność pozostaje ta sama i, zgodnie 
z przepisem art. 509 § 2 k.c., na nabywcę przechodzą wszystkie 
związane z nią prawa. Przechodzi na rzecz nabywcy także prawo 
zaspokojenia się z rzeczy nabytej od dłużnika przez osobę trzecią 
w celu pokrzywdzenia wierzyciela, jeśli nabycie to zostało uznane za 
bezskuteczne w stosunku do zbywcy wierzytelności, gdyż nabywca 
wierzytelności wstępuje w pozycję prawną jej zbywcy. Sukcesja wy-
nikająca z cesji wierzytelności powoduje nie tylko sukcesję samej 
wierzytelności ale także obejmuje inne elementy, składające się na 
sytuację wierzyciela – zbywcy; w jej wyniku cesjonariusz uzyskuje 
także uprawnienia kształtujące należne zbywcy.3

Należy przychylić się do ostatniego stanowiska, tj. iż przeniesie-
nie uprawnienia prawo kształtującego, uzyskanego przez zbywcę 
wierzytelności na podstawie wyroku ze skargi pauliańskiej, jest 
prawem związanym z wierzytelnością, wchodzącym w zakres praw, 
o których stanowi przepis art. 509 § 2 k.c., przenoszonym wraz z wie-
rzytelnością. Zwrócić należy też uwagę na to, że w wyroku wydanym 

3 Wyrok SN z dnia 22 kwietnia 2010 r. sygn. akt: V CSK 376/09, wyrok SN z dnia 28 
listopada 2006 r. sygn. akt: IV CSK 224/06 – publ. w LEX; wyrok Sądu Okręgowego 
we Wrocławiu z dnia 23 maja 2013 r. sygn. akt: I C 1298/11

w postępowaniu ze skargi pauliańskiej określona jest wierzytelność, 
egzekucji której ma służyć upoważnienie przyznane wierzycielowi, 
zezwalające na skierowanie egzekucji do rzeczy nabytej od dłuż-
nika przez osobę trzecią. Takie ukształtowanie zakresu tych praw 
jest zgodne ponadto z celem prawa cywilnego – doprowadzać do 
skutecznego wykonywania zobowiązań.

Przedstawione powyżej zagadnienia związane z dochodzeniem 
wierzytelności, dochodzeniem do majątku, z którego może być 
prowadzona egzekucja, cesją wierzytelności, zakresem umowy cesji, 
to tylko najbardziej ogólnie przedstawione problemy, jakie mogą 
sią wyłonić w przypadku podejmowania przez dłużnika działań 
nakierowanych na uniknięcie zapłaty długu. Każdy stan faktyczny 
może wymagać innych działań ze strony wierzyciela czy, w dalszej 
kolejności, ze strony nabywcy wierzytelności. Osobiście zalecam 
w sprawach, które nie będą przebiegać typowo, skorzystanie z po-
rady lub także dalszej pomocy adwokata lub radcy prawnego by nie 
zaniedbać jakichś koniecznych natychmiastowo działań. Proszę 
zwracać uwagę na to, by oceny sytuacji dokonywał prawnik.

Stanisław Cabała
adwokat

Kancelaria Prawnicza Cabała Grochowska,
Nowy Sącz

Obszerną nowelizacją ustawy o funduszach inwestycyjnych, która 
weszła w życie dnia 4 czerwca 2016r. dokonano wdrożenia do pol-
skiego prawa (m.in.):
• dyrektywy 2011/61/UE w sprawie zarządzających alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi (dyrektywa ZAFI),
• dyrektywy 2014/91/UE zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE 

w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbio-
rowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) 
w zakresie funkcji depozytariusza, polityki wynagrodzeń oraz 
sankcji (dyrektywa UCITS V)
Celem tych regulacji jest wprowadzenie ram prawnych regu-

lujących nadzór wewnętrzny i zewnętrzny oraz funkcjonowanie 
zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI) 
tj. zarządzających wszelkimi typami funduszy, które nie są objęte 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 
lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wyko-
nawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw 
zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS). 
Zgodnie z wyjaśnieniem zawartym w uzasadnieniu projektu no-
weli, regulując wspólne wymogi w tym zakresie, uwzględniono 
zidentyfikowane w czasie kryzysu finansowego ryzyka związane 
z działalnością takich podmiotów, które w skali całej Unii zarządzają 
znaczną kwotą zainwestowanych aktywów, dokonują na rynkach 
instrumentów finansowych transakcji o istotnej wartości i mogą 
wywierać znaczący wpływ na rynki i przedsiębiorstwa, w które 
inwestują. Co więcej ich działalność może przyczyniać się również 
do rozprzestrzeniania lub zwiększania ryzyka w obrębie systemu 

finansowego, w tym ryzyka dla inwestorów, kontrahentów i innych 
uczestników rynku finansowego.

Implementując dyrektywę ZAFI, polski ustawodawca zdecydował 
się na uregulowanie w jednej ustawie całości materii dotyczącej 
zarówno przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne 
papiery wartościowe (UCITS), jak i innych form wspólnego inwe-
stowania. W konsekwencji, wg nomenklatury przyjętej przez ustawę 
o funduszach inwestycyjnych, do kategorii UCITS należą otwarte 
fundusze inwestycyjne. Natomiast:
• fundusze inwestycyjne zamknięte,
• specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte,
• spółki kapitałowe oraz spółki komandytowe i komandytowo-ak-

cyjne, które spełniają następujące warunki: (i) pozyskują kapitał 
od wielu inwestorów (ii) w celu jego inwestowania zgodnie z okre-
śloną polityką inwestycyjną, (iii) w interesie tych inwestorów.
stanowią nową kategorię, zdefiniowaną jako alternatywne fun-

dusze inwestycyjne (AFI).
AFI mające formę prawną spółek komandytowych lub komandy-

towo-akcyjnych zostały zaliczone do osobnej podkategorii i zdefi-
niowane jako alternatywne spółki inwestycyjne (ASI)

W związku z zakwalifikowaniem powyższych podmiotów jako 
AFI, za zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 
(ZAFI) są uznawane:
• towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzające funduszami 

inwestycyjnymi zamkniętymi oraz specjalistycznymi funduszami 
inwestycyjnymi otwartymi,

• spółki kapitałowe spełniające wymienione wyżej warunki odno-
śnie prowadzonej działalności; w tym wypadku spółka będąca al-

AFI – nowa kategoria funduszy inwestycyjnych, w tym w formie spółek 
handlowych, podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego
Tomasz Buczak
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ternatywnym funduszem inwestycyjnym (AFI) jest jednocześnie 
wewnętrznie zarządzającym tym funduszem (ZAFI)

• osoby prawne będące jedynymi komplementariuszami spółek 
komandytowych i komandytowo-akcyjnych spełniających wy-
mienione wyżej warunki odnośnie prowadzonej działalności, 
jako zewnętrzny ZAFI.
Konsekwencją wprowadzonych zmian jest ograniczenie form 

prawnych, w których może być wykonywana działalność polegająca 
na inwestowaniu powierzonego przez inwestorów kapitału z zy-
skiem dla inwestorów. Ponadto ten rodzaj działalności będzie od 
tej pory wykonywany pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowe-
go, a podmioty posiadające status zarządzających alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi (za wyjątkiem towarzystw funduszy 
inwestycyjnych) będą zobowiązane do uzyskania zezwolenia Ko-
misji Nadzoru Finansowego. W przypadku zarządzania aktywami 
o wartości mniejszej niż 100 mln euro obowiązek uzyskania ze-
zwolenia zastąpiony został obowiązkiem uzyskania wpisu do reje-
stru zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, 
prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Uzyskanie 
jedynie wpisu do rejestru, zamiast zezwolenia będzie także możliwe 
w przypadku zarządzania wyłącznie spółkami, których aktywa są 
nie większe niż 500 mln euro, jeżeli nie stosują „dźwigni finansowej 
AFI”, w rozumieniu nadanym temu pojęciu przez przepisy ustawy, 
a prawa uczestnictwa w nich – np. udziały lub akcje – mogą być od-
kupione po co najmniej 5 latach od momentu ich nabycia. Oznacza to 
bardziej restrykcyjne podejście ustawodawcy do podmiotów, które 
finansują nabywanie aktywów inwestycyjnych nie tylko ze środków 
pochodzących od inwestorów, ale także ze źródeł zewnętrznych.

Nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych nakłada na 
zarządzających ASI, których działalność wymaga uzyskania ze-
zwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, szereg obowiązków, obej-
mujących:
• obowiązek wyznaczenia depozytariusza, którego obowiązki obej-

mują m.in. przechowywanie aktywów ASI, prowadzenie rejestru 
wszystkich aktywów ASI oraz zapewnienie właściwego monito-
rowania przepływu środków pieniężnych ASI;

• obowiązek zatrudniania co najmniej jednego doradcy inwesty-
cyjnego, jeżeli prawa uczestnictwa ASI mogą być wprowadzane 
do obrotu wśród klientów detalicznych;

• obowiązek zapewnienia spełniania przez członków zarządu i rady 
nadzorczej zarządzającego ASI wymogów ustawy o funduszach 
inwestycyjnych m.in. w zakresie stażu pracy nie krótszego niż 3 
lata na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku w instytu-
cjach rynku finansowego lub innych podmiotach, prowadzących 
działalność w zakresie lokowania aktywów zgodnie z określoną 
polityką inwestycyjną lub w zakresie strategii inwestycyjnych sto-
sowanych przez ASI lub pełnienia przez ten okres funkcji członka 
organu, komplementariusza lub wspólnika prowadzącego sprawy 
tych instytucji lub podmiotów;

• obowiązek okresowej wyceny aktywów ASI przez zarządzającego 
ASI albo podmiot zewnętrzny, zgodnie z przepisami ustawy;

• obowiązek określenia polityki wynagrodzeń zgodnej z wytycz-
nymi zamieszczonymi w ustawie;

• obowiązek zapobiegania przez zarządzającego ASI powstawaniu 
konfliktu interesów z interesami inwestorów ASI;

• obowiązek wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania 
ryzykiem;

• obowiązek posiadania kapitału początkowego na poziomie 125 
tys. euro dla zewnętrznie zarządzającego oraz 300 tys. euro dla 
wewnętrznie zarządzającego oraz utrzymywania kapitału własne-
go na minimalnym poziomie obliczonym wg zasad wskazanych 
w ustawie;

• obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
zarządzającego ASI za szkody powstałe w wyniku niewykonania 
lub nienależytego wykonania jego obowiązków związanych z za-
rządzaniem ASI; oraz

• obowiązek dostarczania KNF oraz inwestorom sprawozdań okre-

sowych i informacji dodatkowych.
W przypadku, gdy zarządzający ASI może wykonywać działal-

ność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI, spoczywają 
na nim mniej liczne obowiązki, w tym przede wszystkim obowią-
zek uzyskania wpisu do rejestru zarządzających ASI, obowiązek 
dostarczania KNF sprawozdań okresowych i informacji dodatko-
wych, a także obowiązek monitorowania łącznej wartości aktywów 
wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych zarządzanych ASI, 
oraz jej obliczanie co najmniej raz na 12 miesięcy. W przypadku 
przekroczenia łącznej wartości aktywów wchodzących w skład 
portfeli inwestycyjnych zarządzanych ASI powyżej progu okre-
ślonego w ustawie o funduszach inwestycyjnych (100 lub 500 mln), 
zarządzający ASI ma obowiązek złożyć wniosek o zezwolenie na 
wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI albo zaprzestać 
wykonywania działalności zarządzania ASI.

Zarządzający, który uzyskał zezwolenie w kraju macierzystym 
może, po spełnieniu określonych wymagań działać w innych pań-
stwach członkowskich Unii Europejskiej w oparciu o tzw. paszport 
europejski, tj. bez konieczności uzyskiwania odrębnych zezwoleń 
w każdym z państw członkowskich. Dyrektywa ZAFI obejmuje 
zakresem swojej regulacji wszystkich zarządzających AFI – w tym 
zarządzających funduszami spoza Unii oraz działających na teryto-
rium Unii Europejskiej zarządzających AFI posiadających siedziby 
w państwach trzecich.

Ustawa przewiduje również odrębne obowiązki dla zarządzają-
cych przejmujących kontrolę nad emitentami papierów wartościo-
wych notowanych na giełdzie i spółkami nienotowanymi na rynku 
regulowanym, w tym przede w zakresie informowania tych pod-
miotów, ich wspólników i Komisji, a także w zakresie zapobiegania 
wyprzedaży aktywów przejmowanego podmiotu.

Zgodnie z uzasadnieniem nowelizacji ustawy, w związku z imple-
mentacją dyrektywy UCITS V, w odniesieniu do otwartych funduszy 
inwestycyjnych nastąpi:
• dookreślenie zadań oraz obowiązków depozytariuszy, w tym 

zadań polegających na przechowywaniu aktywów UCITS i zadań 
o charakterze nadzorczym oraz

• zwiększenie odpowiedzialności depozytariusza w przypadku 
utraty instrumentów finansowych;

• wprowadzenie wymogu wdrożenia przez towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych polityki wynagrodzeń w stosunku do pracowni-
ków, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil 
ryzyka zarządzanych otwartych funduszy inwestycyjnych.
Według przepisów przejściowych noweli, podmioty, które w dniu 

jej wejścia w życie wykonują działalność w zakresie zastrzeżonym 
dla AFI i nie są funduszami inwestycyjnymi, są obowiązane dosto-
sować działalność do nowych przepisów w terminie do 4 czerwca 
2017 r. Jeżeli w celu kontynuowania tej działalności podmiot wy-
konujący działalność odpowiadającą zarządzaniu ASI przed wej-
ściem w życie Ustawy, złoży wniosek o udzielenie zezwolenia na 
wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI albo wniosek 
o wpis do rejestru zarządzających ASI, może prowadzić działalność 
na dotychczasowych zasadach do dnia wydania decyzji ostatecznej 
w sprawie złożonego wniosku.

Zdaniem autorów dyrektyw UCITS V oraz ZAFI, opisane zmia-
ny wprowadzane do porządków prawnych państw członkowskich 
spowodują zwiększenie skuteczności działania funduszy inwestycyj-
nych zarówno na krajowym, jak i europejskim rynku usług finanso-
wych, a ustawowe regulacje będą sprzyjać uporządkowaniu rynku 
funduszy inwestycyjnych w państwach członkowskich. Niewątpliwie 
nowe przepisy będą miały znaczenie dla wszystkich podmiotów 
zajmujących się obecnie inwestowaniem środków pozyskanych od 
wielu inwestorów, w tym w ramach ofert prywatnych poprzedzają-
cych wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect, w celu 
ich lokowania w interesie tych inwestorów m.in. w akcje i udziały 
innych spółek. Obecnie, w przypadku podmiotów podejmujących 
taką działalność, a po upływie okresu przejściowego, także dla 
podmiotów już działających, oferta emisji akcji w ramach oferty 
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prywatnej będzie mogła być skierowana wyłącznie do podmiotów 
profesjonalnych, zdefiniowanych w ustawie. Pozyskanie kapitału 
od innych klientów będzie możliwe wyłącznie w ramach oferty 
publicznej, która co do zasady wymaga zatwierdzenia prospek-
tu emisyjnego lub opublikowania memorandum informacyjnego. 
Zapewni to, w połączeniu z innymi obowiązkami AFI określonymi 
w ustawie o funduszach większą transparentność tych podmiotów 
oraz możliwość podejmowania decyzji inwestycyjnych z większym 
rozeznaniem.

Z drugiej strony spółki prowadzące obecnie działalność odpo-
wiadającą pojęciu zarządzania alternatywnym funduszem inwe-
stycyjnym (określające się często jako fundusze typu private equity 
lub venture capital) powinny już rozpocząć analizę możliwości 
dostosowania zasad funkcjonowania do wymogów ustawy, aby 
z odpowiednim wyprzedzeniem przygotować wniosek o uzyska-

nie wpisu do rejestru zarządzających AFI lub zezwolenia Komisji 
Nadzoru Finansowego.

Kancelaria CSW jest przygotowana do świadczenia pomocy pod-
miotom, których dotyczą znowelizowane przepisy ustawy o fundu-
szach inwestycyjnych.

Tomasz Buczak
radca prawny

Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy 
Prawni, Poznań

Kilka słów wstępu
Na początek należałoby wyjaśnić, czym dokładnie jest podróż 

służbowa. Otóż pojęcie podróży służbowej wyjaśnia częściowo art. 
77 (5) Kodeksu pracy, w myśl którego jest nią wykonywanie na pole-
cenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której 
znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy. 
Przy podróży służbowej nie następuje zmiana miejsca świadczenia 
pracy zapisanego w umowie o pracę.

Wykładnię dotyczącą instytucji podróży służbowej znajdziemy 
także w orzecznictwie. Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 
20 marca 2013 roku (III AUa 1257/12) określił, iż podstawą formalną 
podróży służbowej jest polecenie wyjazdu, w którym pracodawca 
określa skonkretyzowane zadanie oraz termin i miejsce jego wyko-
nania przez pracownika. Podróżą służbową będzie więc każdorazo-
we wykonywanie zadania służbowego, z którym wiąże się:
• podróż poza stałe miejsce pracy pracownika znajdujące się w sie-

dzibie pracodawcy,
• podróż poza stałe miejsce pracy pracownika zlokalizowane w in-

nej miejscowości niż siedziba pracodawcy,
• podróż poza miejscowość będącą siedzibą pracodawcy, jeśli dla 

danego pracownika niemożliwe jest punktowe wskazanie stałego 
miejsca pracy.
W tym miejscu należy podkreślić, że instytucją prawa, która 

czasami bywa mylona z podróżą służbową, jest oddelegowanie. 
Przyjmuje się, że z oddelegowaniem mamy do czynienia wówczas, 
gdy wraz ze skierowaniem pracownika do pracy w innej miejsco-
wości następuje zmiana umowy o pracę dotycząca stałego miejsca 
pracy. Nie wchodząc w szczegóły, zmianę taką przeprowadza się za 
porozumieniem stron (aneksem do umowy), lub przez dokonanie 
wypowiedzenia zmieniającego.

Podróż służbowa a czas pracy
Przez wiele lat w doktrynie istniały kontrowersje dotyczące ustala-

nia czasu pracy w zakresie odbywanych przez pracowników podróży 
służbowych. Spór dotyczył przede wszystkim pytania czy dojazd do 
celu podróży służbowej i powrót uznać należy za czas pracy, czyli 
pozostawanie do dyspozycji pracodawcy w miejscu pracy. Wątpli-
wości te rozwiał wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 2005 
roku (II PK 265/2004), stwierdzający, iż:

czas dojazdu i powrotu z miejscowości stanowiącej cel pracowni-
czej podróży służbowej oraz czas pobytu w tej miejscowości nie są 
pozostawaniem do dyspozycji pracodawcy w miejscu wyznaczonym 
do wykonywania pracy (art. 128 § 1 k.p.), lecz w zakresie przypa-

dającym na godziny normalnego rozkładu czasu pracy podlegają 
wliczeniu do jego normy (nie mogą być od niej odliczone), natomiast 
w zakresie wykraczającym poza rozkładowy czas pracy mają w sferze 
regulacji czasu pracy i prawa do wynagrodzenia doniosłość o tyle, o ile 
uszczuplają limit gwarantowanego pracownikowi czasu odpoczynku.

Oznacza to, iż cały czas przebywania pracownika w podróży 
służbowej nie jest czasem, w którym pozostaje on do dyspozycji 
pracodawcy w miejscu pracy, zatem pracodawca, poza obowią-
zującym pracownika rozkładem czasu pracy, za które należy się 
wynagrodzenie, nie jest zobowiązany do wypłacenia pracownikowi 
dodatkowych świadczeń. Innymi słowy, do czasu pracy nie wlicza 
się całego okresu podróży służbowej, a pracownik otrzyma wyna-
grodzenie wyłącznie za ten czas podróży służbowej, który pokrywa 
się z określonym w umowie rozkładem czasu pracy. Czas przejazdu 
należy natomiast zaliczyć do normy czasu pracy i nie może on być 
od tej normy odliczony.

Powyższa konstrukcja nie zwalnia zatem pracodawcy z prze-
strzegania przepisów o zapewnieniu pracownikowi prawa do odpo-
czynku. Jeżeli czas podróży służbowej, a szczególnie czas przejazdu 
powrotnego, narusza ustaloną w kodeksie pracy normę 11 godzin 
nieprzerwanego odpoczynku na dobę, pracownikowi należy się 
odpowiednio ustalony czas wolny albo ekwiwalent pieniężny.

Zwrot kosztów
Art. 77(5) Kodeksu pracy reguluje kwestię rozliczania kosztów 

związanych z odbyciem podróży służbowej.
Pracownik świadczący pracę podczas podróży służbowej jest 

uprawniony do otrzymania, obok wynagrodzenia za pracę, należ-
ności na pokrycie kosztów związanych z podróżą. Koszty te rozli-
czane są na podstawie diet, bądź w formie ryczałtu na podstawie 
przedstawionych rachunków.

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 
stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracow-
nikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce 
sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej przysługuje:
• Dieta, przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia, która wy-

nosi 30 zł za dobę podróży. Należności oblicza się na podstawie 
czasu trwania podróży służbowej, czyli od momentu jej rozpo-
częcia do zakończenia. Jeśli trwa ona ponad 12 godzin, to dieta 
przysługuje w pełnej wysokości. Gdy wyjazd zajmuje od 8 do 12 
godzin, to należy się połowa diety, a gdy trwa mniej niż 8 godzin, 
to dieta w ogóle nie przysługuje. Gdy podróż trwa dłużej niż 
dobę za każdą nowo rozpoczętą, ale niepełną dobę do 8 godzin – 

Podróż służbowa w praktyce
Marcin Wika



21

OPRACOWANIE PRAWNICZE

przysługuje połowa diety, a ponad 8 godzin – przysługuje dieta 
w pełnej wysokości.

• Zwrot kosztów noclegu w obiekcie świadczącym usługi hotelar-
skie. Po powrocie pracownik musi okazać rachunek, a zwrot może 
wynieść maksymalnie do dwudziestokrotności stawki diety, czyli 
600 zł. Pracownikowi, który nie przedłożył rachunku, przysługuje 
ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety, czyli 45 zł, jeżeli 
nocleg trwa co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21:00 
i 7:00. Warto zaznaczyć, że zwrot kosztów noclegu lub ryczałt za 
nocleg nie przysługuje za czas przejazdu, ani też kiedy pracodaw-
ca uzna, że pracownik ma możliwość powrotu do miejscowości 
swojego pobytu każdego dnia,

• Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji 
miejskiej w wysokości 20% diety.
Na wniosek pracownika pracodawca może przekazać zaliczkę na 

pokrycie kosztów podróży.
Warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej 

w sektorze prywatnym określa się w układzie zbiorowym pracy 
lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli 
pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest 
obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania. Postanowie-
nia te nie mogą być mniej korzystne dla pracownika, niż określone 
w rozporządzeniu warunki dla pracowników sfery budżetowej.

Podróż służbowa a kilka stałych miejsc pracy
W uchwale z dnia 19 listopada 2008 roku (II PZP 11/08) Sąd 

Najwyższy wskazał, że podróż służbowa to zjawisko krótkotrwałe, 
incydentalne i tymczasowe.

Z art. 775 § 1 k.p. wynika wprost, że podróż służbowa, która jest 
swoistą konstrukcją prawa pracy, ma charakter incydentalny (…). 
Zadanie musi być skonkretyzowane i nie może mieć charakteru gene-
ralnego. Nie jest zatem podróżą służbową wykonywanie pracy (zadań) 
w różnych miejscowościach, gdy przedmiotem zobowiązania pracow-
nika jest stałe wykonywanie pracy (zadań) w tych miejscowościach. 
W konsekwencji wykonywaniem zadania służbowego w rozumieniu 

art. 775 § 1 k.p. nie jest wykonywanie pracy określonego rodzaju, 
wynikającej z charakteru zatrudnienia. Taka praca bowiem nigdy 
nie jest incydentalna, ale permanentna.

Przepisy dotyczące rozliczania z delegacji nie obejmują pracowni-
ków mobilnych oraz takich, którzy na stałe wykonują swoje zadania 
w różnych miejscach. Nie jest więc podróżą służbową stałe wykony-
wanie pracy poza siedzibą pracodawcy, ani poza miejscowością bę-
dącą siedzibą pracodawcy. W takim wypadku należy jednak w treści 
umowy o pracę określić dwa lub więcej miejsc wykonywania pracy. 
Każde z nich musi być określone konkretnie i w sposób rzeczywisty, 
czyli wskazywać faktyczny obszar, w jakim pracownik będzie reali-
zował swoje codzienne zadania. Miejsce pracy może być określone 
obszarowo i obejmować kilka miejscowości, a nawet województw. 
Zawarcie w treści umowy postanowienia o „ruchomym miejscu pra-
cy” wiąże się z koniecznością wskazania, w jakich dniach pracownik 
ma świadczyć pracę w każdej z miejscowości, przy jednoczesnym 
respektowaniu zasady, że miejsce musi być konkretnie określone, 
gdyż niedopuszczalne jest postanowienie umowy, zgodnie z którym 
pracodawca zastrzega sobie prawo skierowania pracownika do wy-
konywania pracy w dowolnej miejscowości, jeżeli jest to uzasadnione 
potrzebami zakładu pracy. Polecenie pracownikowi wykonywania 
pracy w danym dniu w innej miejscowości niż to zostało ustalone 
należy traktować, jako polecenie odbycia podróży służbowej, co 
aktualizuje obowiązek wypłaty mu świadczeń z tego tytułu.

Marcin Wika
radca prawny

Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy 
Prawni, Poznań
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W dniach 2 – 5 czerwca odbyło się Zebranie Członków Stowarzy-
szenia Prawników Iuris Link w Pobierowie. Organizatorem spotka-
nia byli Anna Biel i Krzysztof Judek z kancelarii Radców Prawnych 
Biel, Judek i Wspólnicy. Pierwszego dnia spotkania Członkowie 
Stowarzyszenia wybrali się na przejażdżkę Kolejką Wąskotorową do 
Niechorza, gdzie mieli okazję zobaczyć jak wygląda lokalny ośrodek 
Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie. Podczas krótkiego od-
poczynku pod latarnią morską zaczęły się dyskusję nad wydaniem 
kolejnego numeru Biuletynu Iuris Link. Obrady nad artykułami 
oraz dalszymi działaniami Stowarzyszenia zostały przeniesione do 
hotelu, gdzie kontynuowano dyskusję już na oficjalnym Zebranie 
Członków Stowarzyszenia. Podczas obrad zastanawiano się nad 
rozszerzeniem Stowarzyszenia o kolejne kancelarie, rozmawiano 
o wyborach do Okręgowych i Naczelnych Rad Adwokackich, a także 
zastanawiano się, gdzie w przyszłym roku zorganizować Zebranie 
Członków Iuris Link. Dzień zakończył się tańcami na świeżym 
powietrzu przy muzyce na żywo. Drugiego dnia Członkowie Stowa-
rzyszenia wybrali się na wycieczkę do Szczecina, gdzie mieli przy-
jemność spędzić czas na rejsie po Odrze. Pobyt w Szczecinie zakoń-
czył się wizytą w Muzeum Centrum Dialogu Przełomy. Spotkanie 
w Pobierowie było okazją do merytorycznych dyskusji, ale przede 
wszystkim sposobnością do spędzenia czasu w gronie znajomych.

ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PRAWNIKÓW IURIS LINK W POBIEROWIE
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OGÓLNOPOLSKA LETNIA SPARTAKIADA PRAWNIKÓW

W dniach 8–11 września 2016 r. miała miejsce w Szczecinie Ogól-
nopolska Letnia Spartakiada Prawników. Spartakiada odbywała się 
jednocześnie na kilku arenach sportowych. Większość dyscyplin 
halowych była przeprowadzona w hali widowiskowo-sportowej 
Azoty Arena, pozostałe zaś dyscypliny we Floating Arena, Golf 
Club Binowo oraz na Stadionie Lekkoatletyczny przy ul. Litew-
skiej. Kolejne sukcesy podczas Spartakiady odnieśli Członkowie 
Stowarzyszenia Prawników Iuris Link: Mec. Anna Biel, mec. Aurelia 
Koksztys – Łuć oraz mec. Krzysztof Judek. Anna Biel w kategorii 
„starszaków” zdobyła 5 złotych medali: w sprincie, biegu na 200 m, 
skoku w dal, pływaniu 50 m stylem dowolnym i…rzucie papryka-
rzem szczecińskim. Krzysztof Judek zdobył dwa złote medale także 
w kategorii „starszaków” w biegu na 5 km stadion oraz przełajem. 
Aurelia Koksztys Łuć zdobyła 8 medali: złoto w badmintona mixta, 
srebro w badmintona debla, brąz w badmintona singla, srebro w pił-
kę siatkową, srebro w piłkę nożną, srebro w koszykówkę, srebro 
w przeciąganiu liny i brąz w sztafecie pływackiej
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Dotychczasowy pracownik Spółki, kolega 
Piotr Stępak, zdał egzamin państwowy i uzyskał 
tytuł zawodowy „Radca Prawny”. Z przyjemno-
ścią informujemy, że Spółka będzie kontynu-
owała współpracę z Jego Kancelarią.

Wspólnicy Spółki 
uczestniczyli w jubile-
uszu 65-lecia Izby Ad-
wokackiej w Bydgosz-
czy. Na zdjęciu adwokat 
Aurelia Koksztys-Łuć 
w towarzystwie prezesa 
Naczelnej Rady Adwo-
kackiej Andrzeja Zwa-
ry, Pani dziekan Justy-
ny Mazur oraz członka 
ORA w Łodzi Jarosława 
Szczepaniaka.

Tradycyjnie już adwokat Aurelia 
Koksztys-Łuć wzięła udział w XXVII 
Ogólnopolskiej Spartakiadzie Praw-
ników, tym razem w Szczecinie. 
W uznaniu dotychczasowych osią-
gnięć sportowych została wyróż-
niona niosąc pochodnię w sztafecie 
olimpijskiej. I tym razem nie zawio-
dła, przywożąc aż siedem medali!

Wspólnicy wspólnie spędzili 
urlop na wycieczce motocyklowej. 
Odwiedzili między innymi Austrię, 
Słowenię, Chorwację i Węgry, prze-
jeżdżając ponad 2000 km w 7 dni. 
Najdalszym punktem wyprawy był 
Rovinj na półwyspie Istria w Chorwacji. Na koniec odwiedzili rów-
nież Kraków.

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

ADWOKACKA SPÓŁKA PARTNERSKA ŁUĆ I KOKSZTYS-ŁUĆ

Miło poinformować, że Partner Kancelarii Biel, Judek i wspólnicy 
– mec. Anna Biel został Wice dziekanem Okręgowej Izby radców 
Prawnych w Szczecinie.

Mec. Krzysztof Judek przebiegł kolejny maraton tym razem Szcze-
ciński.

W dniu 1 lipca w szczecińskiej restauracji Bombaj znanej z orien-
talnych potraw miało miejsce spotkanie integracyjne.

Mec. Anna Biel wraz z mężem harleyowcem uczestniczyła w zlocie 
motocyklowym lekarzy DoctoRRiders w Łagowie. Został przyjęta 
w grono sympatyków tego stowarzyszenia.
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Adwokacka Spółka Partnerska Łuć i Koksztys-Łuć

Kancelaria Adwokacka Adwokat Monika Makowska

JELENIA GÓRA

BEŁCHATÓW

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

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

Spółka dysponuje poło-
żonym 100 metrów od są-
dów lokalem o powierzchni 
160 m2 pozwalającym pro-
wadzić działalność w kom-
fortowych warunkach za-
równo dla prawników jak 
i ich klientów. Wspólnicy 
i współpracownicy władają 
najpopularniejszymi języ-
kami obcymi, w związku 
z tym spółka może za-
pewnić obsługę w języku 
niemieckim, angielskim 
i rosyjskim.

Aktualnie w Spółce 
pracuje troje aplikantów 
adwokackich: Dominika 
Pajdzik, Aurelia Kukul-
ska. Nad pracą biura czuwa 

Kierownik Biura w osobie Sylwii Grześ. Wspólnicy stale współ-
pracują również ze spółką Recompensum kierowaną przez Olafa 
Hambergera oraz z radcą prawnym Piotrem Stępakiem.

Aurelia Koksztys-Łuć zajmuje się w szeroko rozumianym prawem 
cywilnym. Jest specjalistką prawa rodzinnego (w szczególności w za-
kresie rozwodów i podziałów majątku) oraz prawa nieruchomości. 

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

KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MONIKA MAKOWSKA

ul. Piłsudskiego 10
97–400 Bełchatów
tel. 606626824
adw.m.makowska@gmail.com
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Współpracuje z innymi 
kancelariami adwokac-
kimi w ramach projektu 
Divortium – Kancelaria 
Prawa Rodzinnego i Roz-
wodów. Drugą specjali-
zację stanowią sprawy 
gospodarcze i prawo han-
dlowe. Pracę magisterską 
obroniła pod kierunkiem 
Profesora Józefa Frąc-
kowiaka. Wiedzę i do-
świadczenie wykorzystuje 
w spółce przy tworzeniu 
i nadzorowaniu funkcjo-
nowania podmiotów pra-
wa handlowego. Zasiada 
również w Radzie Nad-
zorczej spółki z ograni-

czoną odpowiedzialności. Ponadto dzięki biegłej znajomość języka 
niemieckiego została wpisana na listę adwokatów polecanych przez 
Konsulat RFN i obsługuje klientów niemieckojęzycznych.

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

Bartosz Łuć od lat zajmuje się prowadzeniem skomplikowanych 
procesów w sprawach cywilnych odszkodowawczych. Ponadto jest 

specjalistą w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyj-
nych. Do jego największych prawniczych sukcesów zaliczyć należy 
skuteczną skargę konstytucyjną zakończoną uchyleniem niekon-
stytucyjnego przepisu. Dzięki wieloletniej obsłudze podmiotów 
leczniczych posiada wiedzę i doświadczenie w szeroko rozumianym 
prawie medycznym. Od lat zajmuje się doradztwem prawnym dla 
przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń 
i fundacji. Występuje również w procesach sądowych w sprawach 
klientów indywidualnych.

Od początku swojej kariery zawodowej aktywnie uczestniczy 
w działalności Adwokatury, jako członek komisji merytorycznych 
przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz wykładowca w ramach 
szkoleń dla aplikantów adwokackich. Od 2009 r. jest prezesem 
Stowarzyszenia Prawników Iurislink. W 2013 r. został członkiem 
Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu.

ADWOKACKA SPÓŁKA PARTNERSKA ŁUĆ I KOKSZTYS-ŁUĆ

ul. Grottgera 12/1–2
58–500 Jelenia Góra
KRS 0000204023
Tel. +48 75 75 356 30
Fax. +48 75 75 356 40
Handy +48 600 432 253
email:
kancelaria@adwokaci-online.pl
Strona internetowa:
www.adwokaci-online.pl
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Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Komandytowa
Izabella Żyglicka i Wspólnicy

KATOWICE · WARSZAWA

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

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

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

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

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

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

Izabella Żyglicka jest partne-
rem zarządzającym i wspólni-
kiem Kancelarii. W 1996 roku 
ukończyła Uniwersytet Śląski, 
Wydział Prawa i Administra-
cji, Kierunek Prawo. W latach 
1996–1997 studiowała w Ecole 
Nationale de Mines w  Nancy 
(Francja) – Restrukturyzacja 
i modernizacja przemysłu i re-
gionu. Działalność zawodową 
w dziedzinie obsługi przedsię-
biorców 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 jest partnerem Kancelarii. W 1994 roku ukończył 
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Uniwersytet Śląski w Katowicach, 
Wydział Prawa i Administracji, 
Kierunek: Prawo. Dotychcza-
sowe doświadczenie zawodowe 
zdobywał w  wykonywanej od 
1997 roku obsłudze prawnej 
przedsiębiorców, w Sądzie Rejo-
nowym: Wydziale Cywilnym Nie-
procesowym, Wydziale Rejestru 
Zastawów, Krajowym Rejestrze 
Sądowym oraz Samorządowym 
Kolegium Odwoławczym. Pro-

wadzi działalność zawodową dotyczącą głównie: fundacji i stowa-
rzyszeń, fuzji i przejęć, odpowiedzialności członków Zarządów, 

postępowań grupowych, prawa spółek i holdingów, prawa upadło-
ściowego i naprawczego oraz prywatyzacji i komercjalizacji. Włada 
biegle językiem francuskim i angielskim.
ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
IZABELLA ŻYGLICKA I WSPÓLNICY

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

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

Kancelaria Adwokacka Elżbieta Nowak

KOSZALIN

Kancelaria Adwokac-
ka Elżbiety Nowak ak-
tywnie działa od grud-
nia 1990 r., jako jedna 
z pierwszych prywat-
nych kancelarii w Ko-
szalinie. Od roku 2003 
współpracuje z Kance-
larią Adwokacką An-
drzeja Nowaka, który 
prowadzi działalność 

w tym samym lokalu.
Kancelaria Adwokacka Elżbiety Nowak zajmuje się sprawami 

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

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

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

wskazanych dziedzinach prawa.
Kancelaria Adwokacka Elżbiety Nowak od wielu lat prowadzi 

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

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

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

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

KANCELARIA ADWOKACKA ELŻBIETA NOWAK

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

e-mail: jurist@poczta.fm
elzbietanowak@adwokatura.pl
elzbieta.nowak@iurislink.pl
www.kancelarie-adwokackie.org

Kancelaria Adwokacka Sendecki i Partnerzy

LUBLIN

Adwokat Piotr Sen-
decki prowadzi prakty-
kę adwokacką od 1989 
r. Zajmuje się głównie 
sprawami z  zakresu 
prawa cywilnego. Spe-
cjalizując się w sprawach 
gospodarczych uczestni-

czy, jako doradca w procesach tworzenia nowych i przekształceniach 
istniejących podmiotów gospodarczych, a także w bieżącej obsłudze 
prawnej spółek. Uczestniczył w postępowaniach prywatyzacyjnych 
i komercjalizacyjnych. Utrzymując związek z prawem sądowym wy-
stępuje, jako obrońca w procesach karnych, zwłaszcza w tych, w któ-
rych z prawem karnym łączy się element cywilistyczny lub gospo-
darczy. Od 2006 roku jest wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej 
Mennica Polska S.A., notowanej na Warszawskiej Giełdzie Papierów 
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Kancelarie Adwokackie Jerzy Szczepaniak, Anna 
Kowalkiewicz, Anna Szczepaniak, Marcin Rębowski

ŁÓDŹ

Głównym obszarem 
działalności zawodowej 
Kancelarii jest szeroko ro-
zumiane prawo cywilne 
i gospodarcze (w tym prawo 
rodzinne, prawo spadkowe 
i  rzeczowe), prawo pracy 
i ubezpieczeń społecznych, 
prawo karne, prawo finan-
sowe, postępowanie przed 
Krajowym Rejestrem Sądo-
wym oraz prawo medyczne, 
zarówno w zakresie doradz-
twa prawnego, jak i sporów 

sądowych. Kancelarie mają bogate doświadczenie w pomocy praw-
nej udzielanej dużym firmom, w tym międzynarodowym koncer-
nom, przedsiębiorcom prowadzącym indywidualną działalność 
oraz osobom fizycznym. Obsługujemy na zasadzie stałych zleceń, 
a także doraźnie zarówno firmy międzynarodowe, jak i Klientów 
z Polski. Współpracujemy z kancelariami notarialnym, renomo-
waną Kancelarią Patentową, a także zagranicznymi kancelariami 
z Niemiec, Holandii i Belgii. Priorytetem Kancelarii jest świadczenie 
usług na wysokim poziomie prawniczym. Posługujemy się językiem 
angielskim i niemieckim.

Adwokat Jerzy Szczepaniak jest adwo-
katem od 1979 r. i prowadzi jedną z pierw-
szych prywatnych kancelarii działających 
na łódzkim rynku. W zakresie działalno-
ści zawodowej specjalizuje się w sprawach 
ochrony dóbr osobistych i prawa własności 
przemysłowej, z zakresu prawa prasowego 
oraz prawa budowlanego. Za działalność 
na rzecz obrony Praw Człowieka w okre-
sie stanu wojennego został odznaczony 

Medalem Wolności. Publikuje w prasie ogólnopolskiej i łódzkiej 
szereg artykułów o tematyce prawnej i społecznej. Przez wiele lat był 

członkiem władz Łódzkiej Palestry. Pełnił funkcję Sędziego Wyż-
szego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury w Warszawie. Prowadzi 
wykłady dla aplikantów adwokackich i szkolenia m.in. dla dzienni-
karzy oraz pracowników firm budowlanych. Dewizą w działalności 
zawodowej adwokata Jerzego Szczepaniaka jest rozwiązywanie pro-
blemów w drodze ugody, jeśli tylko jest to możliwe. Procesy sądowe 
powinny być ostatecznością.

Adwokat Anna Kowalkiewicz jest ab-
solwentką Wydziału Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Łódzkiego. Odbywała 
aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie 
Adwokackiej w Łodzi. Wykonuje zawód 
adwokata od lutego 2010 r. Prowadzi spra-
wy z zakresu prawa cywilnego (prawo rze-
czowe, zobowiązania, prawo spadkowe), 
rodzinnego (rozwody, podziały majątku, 
alimenty, kontakty), gospodarczego (pra-
wo spółek, umowy), prawa pracy. Specja-

lizuje się w sprawach o rozwód, podział majątku wspólnego byłych 
małżonków. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu komplek-
sowej obsługi prawnej przedsiębiorców prowadzących indywidualną 
działalność gospodarczą oraz spółek, co wiąże się ze znajomością 
wielu dziedzin prawa. Reprezentuje Klientów przed sądami, orga-
nami administracji publicznej, a także w sprawach pozasądowych, 
w tym prowadzi negocjacje i uczestniczy w mediacjach. Adwokat 
Anna Kowalkiewicz bierze czynny udział w licznych akcjach ma-
jących na celu udzielanie pomocy prawnej najuboższym, w tym 

w ogólnopolskich akcjach „Adwokaci Pro 
Bono” organizowanych przez Naczelną 
Radę Adwokacką. Włada biegle językiem 
angielskim.

Adwokat Anna Szczepaniak jest adwo-
katem od 2010 r. Specjalizuje się w spra-
wach z zakresu prawa rodzinnego (w szcze-
gólności w sprawach o rozwód i podział 
majątku) oraz prawa pracy. Posiada do-

Wartościowych. Jest także arbitrem Trybunału Arbitrażowego ds. 
Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.

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

Partnerzy Kancelarii uczestniczą od lat w międzynarodowych kon-
ferencjach prawniczych z zakresu prawa gospodarczego (konferencje 
IBA) oraz ochrony praw człowieka (seminaria ELENA/ECRE oraz 
Komisji Praw Człowieka przy NRA, której Piotr Sendecki jest prze-
wodniczącym). Zagadnienia ochrony praw człowieka, są ważnym ele-
mentem świadczonej przez Kancelarię pomocy prawnej. W ramach tej 
problematyki prowadzone są sprawy przed organami międzynarodo-
wymi, takimi jak Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.

Mecenas Piotr Sendecki współpracuje z innymi adwokatami, głów-

nie swoimi wychowankami (byłymi aplikantami), w konkretnych 
sprawach, wymagających współdziałania większej liczby prawników 
w ramach spółki „Sendecki i Partnerzy”.

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

Kancelaria udziela nadto pomocy prawnej pro bono. Stałym benefi-
cjentem świadczonej pomocy jest Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. 
Małego Księcia. Adwokat Piotr Sendecki poświęca się także pracy w sa-
morządzie 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 obec-
nej 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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świadczenie zarówno przy reprezentacji klientów indywidualnych 
(m.in. w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i spadkowego), jak 
również przy obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych – indywi-
dualnych przedsiębiorców oraz spółek. Reprezentuje klientów przed 
sądami powszechnymi oraz wykonuje czynności przesądowe, w tym 
prowadzi negocjacje ugodowe. Jest certyfikowanym mediatorem 
Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej pro-
wadzącym mediacje na terenie województwa łódzkiego. Obsługuje 
również klientów anglo – i niemieckojęzycznych. Zasiada w Komisji 
Rewizyjnej Stowarzyszenia Łódzki Kongres Kobiet, którego celem 
statutowym jest działanie na rzecz praw człowieka, sprzeciwianie sie 
wszelkim formom dyskryminacji oraz wspieranie kobiet, mężczyzn 
i ich rodzin w trudnych sytuacjach życiowych. Prowadzi warsztaty, 
a także uczestniczy w licznych panelach dyskusyjnych, seminariach 
i szkoleniach poświęconych problematyce prawa rodzinnego i prze-
ciwdziałania wszelkim formom przemocy w rodzinie. Od 2015 r. jest 
Wiceprezeską Stowarzyszenia Prawników Iurislink.

Adwokat Marcin Rębowski od 2006 
roku zdobywał praktyczne doświadcze-
nie w udzielaniu profesjonalnej pomocy 
prawnej. W 2011 roku po zdaniu egzami-
nu adwokackiego został wpisany na listę 
adwokatów Izby Łódzkiej. Jest członkiem 
komisji ds. wizerunku i współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi Okręgowej 
Rady Adwokackiej w Łodzi. W ramach 

kształtowania świadomości prawnej obywateli prowadzi szkolenia 

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

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

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

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

info@iurislink.com
jerzy.szczepaniak@iurislink.pl
annakowalkiewicz@iurislink.pl 
a.szczepaniak@iurislink.pl
Strona internetowa:
www.kancelaria-adwokacka-lodz.pl

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

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

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

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

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

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

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

Zespół Kancelarii:

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

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

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

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

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

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

Kancelaria Prawnicza Cabała Grochowska s.c.

NOWY SĄCZ · GORLICE
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Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni

POZNAŃ · WARSZAWA

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

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

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

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

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

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

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

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

•  kompleksowa obsługa prawną procesów inwestycyjnych w tym 
w nieruchomości;

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

Kancelaria jest:

Autoryzowanym Doradcą na Rynku 
NewConnect

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

Partnerzy:

Mariola Więckowska
radca prawny

mwieckowska@kancelaria-csw.pl, mariola.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 rynek 
NewConnect. Negocjuje w procesach pozyskania inwestorów i umo-
wach towarzyszących pozyskaniu kapitału. Prowadzi zespół spe-
cjalistów Kancelarii w procesach diagnozowania stanu prawnego 
przedsiębiorstw, sporządzania prospektów emisyjnych i dokumentów 
informacyjnych. Jest wykładowcą i prelegentem na licznych konfe-
rencjach, gdzie prezentuje praktyczne aspekty doradztwa prawnego 
dla przedsiębiorców, w tym regulacje rynku kapitałowego. Specjali-
zację rozpoczęła od analiz i diagnoz stanu prawnego przedsiębiorstw 
w celu wyboru wariantu ich prywatyzacji oraz w charakterze 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 finanso-
waniem ich działalności przez Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. 
Nadzorowała działalność spółek prawa handlowego zasiadając w Ra-
dach Nadzorczych RELPOL S.A. z siedzibą w Żarach i ELZAB S.A. 
z siedzibą w Zabrzu, ZAP – PETRO Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp., 
ATON – HT z siedzibą we Wrocławiu. Aktualnie zasiada w Radzie 
Nadzorczej spółki giełdowej TELL S.A. z siedzibą w Poznaniu. W pro-
cesach fuzji wykonała kompleksową obsługę prawną np. fuzji Ce-
farmu – 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

językiem angielskim.
Daniel Augustyn, adwokat

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

ur. 1988 r, studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – ukończone w 2012 r, 
aplikacja adwokacka w Krakowskiej Izbie Adwokackiej od 2013 r. 
Preferencje zawodowe: prawo cywilne i gospodarcze (prawo bu-
dowlane i prawo zobowiązań,) prawo karne. Biegle posługuje się 
językiem angielskim.

Lech Dubiński, aplikant adwokacki
ur. 1989 r,, studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersy-

tetu Jagiellońskiego w Krakowie, – ukończone w 2013 r, aplikacja 
adwokacka w Krakowskiej Izbie Adwokackiej od 2014 r. Preferencje 
zawodowe: prawo administracyjne, prawo ochrony środowiska, 
prawo medyczne. Biegle posługuje się językiem angielskim.

KANCELARIA PRAWNICZA CABAŁA GROCHOWSKA S.C.

Siedziba Kancelarii
ul. Pijarska 15
33 – 300 Nowy Sącz
(0–18) 442 21 37
Filia:
ul. Michalusa 16,

38–300 Gorlice,
tel.(0–18) 353 78 31
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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
ul. Orzycka 6 lok. 1B
02–695 Warszawa
Tel.: + 48 22 495 76 49
Fax: + 48 22 560 76 63
Strona internetowa:
www.kancelaria-csw.pl

Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek i wspólnicy sp.p

SZCZECIN

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

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

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

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

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

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

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

Zespół osobowy Kancelarii oprócz partnerów dodatkowo składa 
się łacznie z 12 – tu radców prawnych, 1 adwokata, 5-ciu aplikantów 
radcowskich oraz 2 osób obsługi biura Kancelarii. Radcowie prawni 
pracujący w kancelarii lub z nią ścisle współpracujący to: r. pr. Anna 
Gilewska; r. pr. Karolina Wiktorczyk; r. pr. Agnieszka Jagiełło, r. pr. 
Marek Stawarczyk, r.pr. Jolanta Góra, r.pr. Łukasz Korejwo, r.pr. 
Patrycja Rybak-Dębińska, r.pr Marta Chmielewska, r.pr Konrad 
Bołzan,r.pr. Anna Kuźmińska, r.pr. Katarzyna Potocka-Korejwo, 
adw. Dominika Żołnowska, r.pr. Katarzyna Petri-Musiał. Aplikanci 
radowscy to: apl. radc. Magdalena Strzelecka – Gansera, apl. radc. 
Natalia Dawidowicz, apl. radc. Magdalena Krzyżanowska, apl. radc. 
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PREZENTACJE

Kancelaria Adwokacka Adwokat Emil Zalewski

WARSZAWA

Adwokat Emil Zalewski prowadzi indy-
widualną kancelarię adwokacką.

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

Doradza artystom, autorom, twórcom 
telewizyjnym oraz przedsiębiorcom.

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

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

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

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

Emil Zalewski włada biegle językiem angielskim.

KANCELARIA ADWOKACKA EMIL ZALEWSKI

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

e-mail: emilzalewski@poczta.onet.pl

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

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

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

Kompetencja przez specjalizację.
Doradztwo prawne na najwyższym poziomie gwarantujemy 

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

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

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

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

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

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

Kancelaria Adwokacka Schirp Schmidt-Morsbach Neusel

BERLIN

Adwokat Wolfgang Schirp 
– Członek Stowarzyszenia 
Prawników IURIS LINK
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Katarzyna Romaniuk, apl. radc. Kamila Szymańska.
Specjalizacje kancelarii: prawo samorządowe, nieruchomości, 

spółdzielcze, gospodarcze, medyczne.
W strukturze Kancelarii pod kątem obsługi poszczególnych klien-

tów i specjalizacji radców prawnych zostały wyodrębnione cztery 
piony: Pion Samorządowy; Pion Prawa Handlowego i Gospodar-
czego; Pion Spółdzielczy oraz Pion Medyczny.

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

REKOMENDACJE:
W Rankingu Kancelarii Prawniczych publikowanych przez dzien-

nik Rzeczpospolita Kancelaria od wielu lat zajmuje widące miejsce 
spośród kancelarii województwa zachodniopomorskiego.
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH BIEL, JUDEK I WSPÓLNICY SP.P.

ul. Energetyków 3/4
70–952 Szczecin
Tel.: + 48 91 431 67 80
Tel./Fax: + 48 91 484 18 46

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






