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Szanowni Państwo,
ten kolejny Biuletyn został opublikowany w 18-ste Urodziny naszego Stowarzyszenia Prawników Iuris Link. Od początku 

współpracy, zrzeszonych w nim Kancelarii, ideą  było zapewnienie sprawnej obsługi prawnej Klientów na terenie całego kraju. 
W Biuletynie odzwierciedlamy wynikające z naszej pracy informacje na temat bieżących regulacji prawnych. Staramy się, 
w przystępny dla adresata sposób, podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. Dzielimy się także refleksjami nad aktualnym 
stanem życia społecznego. Zdajemy sobie sprawę jak istotny wpływ na nas wszystkich miał czas covidowych ograniczeń, w tym 
skutki jakie dotknęły polskich przedsiębiorców. Dla wielu z nas ten czas był i nadal pozostaje czasem pracy zdalnej. Wywołuje 
to pytanie, jak dalece rezultaty tego pandemicznego przymusu, wpłyną na organizację pracy, po jego ustaniu. 

Oceniamy także, jakie rezultaty przyniesie oczywisty stan aktualnego, niestabilnego systemu regulacji prawnych, także 
w obszarze podatkowym. Mamy do czynienia z inflacją prawa, szczególnie z powodu złej jakości stanowionych regulacji, często 
bez przeprowadzenia wymaganych konsultacji.  W ostatnim czasie wprowadzane akty prawne zawierają tak krótkie vacatio 
legis, że wchodzą w życie niemal z dnia na dzień. Wielu z członków naszego Stowarzyszenia obsługuje małych i średnich 
przedsiębiorców. Prowadząc doradztwo prawne w zakresie realizacji przez tych przedsiębiorców ich strategii właścicielskiej, 
dzielimy z nimi obawy ryzyka inwestycyjnego. Poczucie niepewności jest czynnikiem destabilizującym zarówno w odniesieniu 
do prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do naszych relacji rodzinnych i życia osobistego. Z tej także przyczyny obser-
wujemy między innymi wzrost zapotrzebowania na doradztwo w obszarze psychologii biznesowej oraz związanych z regulacją 
osobistego i rodzinnego stanu majątkowego. Szczególne regulacje dotyczące pracy w izolacji i w czasie kwarantanny wymusiły 
też zmiany w prawie pracy.  Warto też nadmienić o nadchodzących zmianach w systemie finansowym i bankowym, które 
wywołuje pędzący rozwój nowych technologii informatycznych.

Pragnę także podzielić się z Państwem refleksją nad kondycją polskich artystów, twórców szeroko pojętej kultury i sztuki. 
Dla nich, ich talenty i pasje stanowią sens życia i bytu. Dla nas obcowanie z efektami ich twórczej pracy, to nieodłączny element 
duchowych, emocjonalnych i estetycznych doznań. Z mojej wiedzy wynika, iż pomoc systemowa dla tej grupy społeczeństwa 
była w okresie covidu,  w naszym kraju, co najmniej niedostateczna. Jest to jedno z bardziej znaczących wyzwań, także po 
ustaniu pandemii.

Swoimi refleksjami podzieliliśmy się na niedawnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia, zwołanym na dzień 19 czerwca br. 
Część z nich znajduje odzwierciedlenie w zawartych w Biuletynie artykułach. Ale też niezmiernie ważne było dla nas to, że 
mogliśmy się spotkać osobiście. Znów odczuliśmy, jak nieodłącznym elementem realizowania naszych celów jest integracja 
zespołu, możliwość bezpośredniego wyrażania opinii i dzielenia się emocjami. Mam wrażenie, że ta radość wspólnego pobytu 
i to w pięknych okolicznościach przyrody nad jeziorem kierskim pod Poznaniem emanuje z pokazanych Państwu zdjęć. Mamy 
bowiem zwyczaj dzielić się z Państwem także obrazkami z życia naszych kancelarii, poza pracą zawodową. A i zawsze znajdzie 
się w Biuletynie artykuł z cyklu na poprawę humoru.

Kłaniam się Państwu, nieustająco życząc zdrowia.

Mariola Więckowska
Radca prawny 
Prezes Stowarzyszenia Prawników Iuris Link
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STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW 
IURIS LINK

18 lat temu adwokaci i radcowie prawni z kancelarii z Łodzi, War-
szawy, Poznania i Gdańska stworzyli Sieć Kancelarii Prawnych       
IURIS LINK, aby sprostać nowym wyzwaniom i potrzebom klien-
tów. Nawiązana została bliska współpraca z wybranymi kancelaria-
mi polskimi oraz zagranicznymi. 

Obecnie Stowarzyszenie Iuris Link zrzesza szesnastu adwokatów 
i radców prawnych z dziesięciu kancelarii z różnych miast Polski 
oraz Niemiec. Jego statutowym celem jest współpraca w podwyż-
szaniu standardów zawodowych i zapewnienia klientom wszech-
stronnej i profesjonalnej obsługi prawnej. Członkowie Iuris Link 
wymieniają się doświadczeniami i współdziałają nad wspólnymi 
projektami. Z uwagi na siedziby w miastach całej Polski ułatwia to 
obsługę naszych klientów. 

NASZE SPECJALIZACJE: 

• Prawo spółek handlowych
• Prawo cywilne
• Prawo administracyjne
• Prawo rynku kapitałowego                       
• Prawo europejskie
• Prawo gospodarcze
• Prawo karne     
• Prawo medyczne
• Prawo nieruchomości   
• Prawo podatkowe         
• Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
• Prawo rodzinne              
• Prawo samorządowe    
• Prawo upadłościowe i naprawcze
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OPRACOWANIE PRAWNICZE

Tematyka dziedziczenia po zmarłych wciąż budzi szereg wątpli-
wości ze względu na brak znajomości podstawowych zasad uregu-
lowanych w przepisach kodeksu cywilnego. Nasi klienci załamani 
informacją o śmierci bliskich, zjawiając się w kancelarii nie mają 
zazwyczaj pojęcia, na czym dziedziczenie polega. Poniższy artykuł 
ma na celu przybliżyć im podstawowe pojęcia, które pozwolą zro-
zumieć o co w tym wszystkim chodzi. 

Na wstępie trzeba podnieść, że w przypadku śmierci człowieka 
ogół przypadających na niego praw i obowiązków majątkowych, 
w tym niestety również długów, przechodzi na osoby, które dziedzi-
czą albo tylko na podstawie przepisów prawa (dziedziczenie usta-
wowe) albo na skutek woli osoby zmarłej wyrażonej w odpowied-
niej formie za życia, czyli na podstawie testamentu (dziedziczenie 
testamentowe). Tym drugim przypadkiem zajmiemy się w innym 
artykule, skupiając się na dziedziczeniu ustawowym. 

Na początku podkreślić należy, że dziedziczeniu podlega wyłącz-
nie to, co stanowi majątek zmarłego. Jest to ważne, gdy rozważamy 
dziedziczenie w małżeństwie. Z chwilą śmierci współmałżonka 
przedmiotem dziedziczenia, co do zasady, jest przypadająca na niego 
połowa majątku wspólnego. 

Ponadto ważna informacja jest taka, że prawo gwarantuje mał-
żonkowi zmarłego, że odziedziczy on co najmniej jedną czwartą 
spadku, dziedzicząc z jego dziećmi, i połowę spadku, dziedzicząc 
z pozostałymi krewnymi zmarłego. 

Współmałżonek i zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki itd.)

W pierwszej kolejności na podstawie kodeksu cywilnego dzie-
dziczą dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Dziedziczą oni 
w częściach równych, jednak część przypadająca małżonkowi nie 
może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Oznacza to, że 
jeżeli jest małżonek i dwoje dzieci, to dziedziczą wszyscy po jednej 
trzeciej, ale jeżeli jest czworo dzieci, to i tak współmałżonek ma jed-
ną czwartą a nie jedną piątą. Zdarza się, że jedno z dzieci zmarłego 
umiera wcześniej. Jeżeli żyją jego dzieci, czyli wnuki zmarłego, to 
wchodzą one w miejsce swojego rodzica. Czyli gdyby żył współmał-
żonek zmarłego, a jedno z dwojga dzieci zmarłego nie dożyłoby jego 
śmierci, jego dzieci niejako wspólnie dziedziczą przypadający mu 
udział jednej trzeciej w spadku, gdyż udział spadkowy, który by mu 
przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis 
ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych, czyli dalszych 
wnuków, prawnuków i praprawnuków. 

Współmałżonek, rodzice, rodzeństwo i ich zstępni (dzieci, wnuki, 
prawnuki itd.)

W przypadku braku zstępnych zmarłego powołani są do dziedzi-
czenia na podstawie kodeksu cywilnego jego małżonek i rodzice. 
Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy wraz z mał-
żonkiem zmarłego, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli nie 
ustalono ojca, udział spadkowy matki zmarłego dziedziczącej wspól-
nie z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku. W braku zstępnych 
i małżonka zmarłego, cały spadek przypada jego rodzicom w czę-
ściach równych. Natomiast, jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy 
nie dożyło śmierci swego dziecka, udział spadkowy, który by mu 
przypadał, przypada rodzeństwu zmarłego w częściach równych, 
a jeżeli nie ma rodzeństwa, udział spadkowy rodzica dziedziczą-

cego w zbiegu z małżonkiem zmarłego wynosi połowę spadku. 
Inaczej mówiąc, rodzeństwo zmarłego dziedziczy dopiero wtedy, 
gdy zmarły nie pozostawił dzieci i współmałżonka, i nie przeżył 
go jeden z rodziców. 

Może się również zdarzyć, że którekolwiek z rodzeństwa zmarłe-
go, które mogłoby dziedziczyć, nie dożyło jego śmierci pozostawiając 
zstępnych (bratanków, siostrzenice itp. w stosunku do zmarłego), 
udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym, 
czyli dzieciom lub wnukom. Podział tego udziału następuje według 
zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadko-
dawcy.

Najważniejsze jest jednak to, że udział spadkowy małżonka, który 
dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeń-
stwa spadkodawcy, zawsze wynosi połowę spadku. Dopiero w przy-
padku braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa 
i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy.

Dziadkowie i ich zstępni oraz dzieci współmałżonka

W przypadku braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeń-
stwa i zstępnych rodzeństwa zmarłego, cały spadek przypada jego 
dziadkom, którzy dziedziczą w częściach równych. Tutaj sytuacja 
jeszcze bardziej się komplikuje, gdyż dziadków może być nawet 
czworo. Jeżeli któreś z dziadków nie dożyło śmierci spadkodawcy, 
udział spadkowy, który by przypadał każdemu z dziadków, przypada 
jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które 
dotyczą podziału spadku między zstępnych zmarłego. W braku 
zstępnych tego z dziadków, który nie dożył śmierci wnuka, udział 
spadkowy, który by mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom 
w częściach równych. 

Gdy okaże się, że w chwili śmierci nie żyje małżonek zmarłego 
oraz brak jest wskazanych wyżej krewnych, powołanych do dziedzi-
czenia z ustawy, spadek przypada w częściach równych tym dzieciom 
małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili 
śmierci spadkodawcy.

Gmina i Skarb Państwa

Na końcu, w przypadku braku małżonka zmarłego, jego krewnych 
i dzieci jego małżonka, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spa-
dek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy 
jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli ostatniego miejsca zamiesz-
kania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić 
albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się 
za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy 
ustawowemu.

Ważne kwestie spadkowe

Aby można było cokolwiek załatwić między spadkobiercami, 
konieczne jest najpierw ustalenie, kto dziedziczy spadek i w jakiej 
części. Można to zrobić u notariusza, gdy sprawa nie jest skompliko-
wana i wszyscy spadkobiercy mogą wspólnie stawić się w kancelarii 
notarialnej. Zazwyczaj załatwia się tą sprawę w sądzie, składając 
odpowiedni wniosek oraz niezbędne dokumenty, takie jak akty 
stanu cywilnego. Należy znać również wszystkie dane osobowe 
spadkobierców w tym ich numery pesel oraz numery ksiąg wieczy-
stych, jeśli przedmiotem dziedziczenia są nieruchomości. Najważ-
niejsze jest jednak, że sąd w takim postępowaniu nie przyznaje na 

Dziedziczenie ustawowe - podstawowe informacje
Bartosz Łuć
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OPRACOWANIE PRAWNICZE

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa 
i higieny pracy w zakładzie pracy. W zadanie to wpisuje się troska 
o zdrowie pracowników, w tym dbałość o profilaktyczną opiekę 
zdrowia. Z tego względu pracodawca nie może dopuścić do pracy 
pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego 
brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. W aktu-
alnym stanie pandemii koronawirusa, sposób wykonywania badań 
profilaktycznych budzi uzasadnione wątpliwości. Z tego względu 
specustawa zawiera rozwiązania szczególne, dedykowane obecnej 
sytuacji kryzysowej.

I. Obowiązki w zakresie badań profilaktycznych w świetle 
regulacji kodeksowych

Kwestia badań lekarskich, jakim podlegają osoby przyjmowane do 
pracy oraz pracownicy określa przepis art. 229 ustawy z 26.06.1974 
r. – Kodeks pracy - dalej k.p. oraz przepisy rozporządzenia Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadza-
nia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawa-
nych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy - dalej r.w.o.z.

Jak wspomniano wcześniej, pracodawca nie może dopuścić do 
pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia stwierdzającego brak 
przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku. 
Jak zauważył Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 10.02.2017 r. 
(III AUa 1559/16), brak aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy uniemożli-
wia dopuszczenie pracownika do pracy. W razie naruszenia przez 
pracodawcę przepisów dotyczących badań profilaktycznych, wobec 
pracodawcy mogą być zastosowane sankcje przewidziane w przepi-
sach k.p. Na podstawie art. 283 § 1 k.p. kto będąc odpowiedzialnym 
za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami 
lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł 
do 30 000 zł.

Z obowiązkiem pracodawcy koreluje obowiązek pracownika 
w zakresie poddawania się wstępnym, okresowym i kontrolnym 
badaniom lekarskim, o czym jest mowa w art. 211 pkt 5 k.p.

Na podstawie art. 229 § 2 k.p., pracownik podlega okresowym 
badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej 
dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega po-
nadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności 
do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Obowiązek 
wyrażony w tym przepisie ma charakter kategoryczny. 

Z tego względu mogą powstać wątpliwości, jak należy postąpić 
w przypadku tych pracowników, którym kończy się okres ważności 
badań profilaktycznych, jak również tych pracowników, którzy byli 

nieobecni w pracy z powodu choroby i nieobecność ta trwała powy-
żej 30 dni, co rodzi obowiązek poddania się badaniom kontrolnym. 
W tym zakresie rozwiązania szczególne przewidują przepisy art. 12a 
oraz art. 31m ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sy-
tuacji kryzysowych - dalej u.covid.

II. Szczególne rozwiązania prawne w związku ze stanem epi-
demii w Polsce

Stan epidemii na terenie kraju został wprowadzony przepisami 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie ogłosze-
nia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii z dniem 
20.03.2020 r. i będzie trwał do odwołania. Stan epidemii zastąpił 
stan zagrożenia epidemicznego, który został wprowadzony z dniem 
14.03.2020 r. (rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13.03.2020 r. 
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
zagrożenia epidemicznego). Z faktem wprowadzenia stanu epide-
micznego w Polsce wiąże się obowiązywanie regulacji szczególnych, 
w tym również takich, które wyłączają obowiązywanie niektórych 
przepisów do czasu odwołania stanu epidemii. W kontekście ana-
lizowanego problemu, kluczowe znaczenie odgrywa przepis art. 
12a u.covid. Zgodnie z art. 12a ust. 1 pkt 1 u.covid, w okresie stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zawiesza się wykony-
wanie obowiązków wynikających z przepisów art. 229 § 2 k.p. zdanie 
pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5 k.p. Omawiana 
regulacja weszła w życie z dniem 8.03.2020 r., co oznacza, że od dnia 
wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, tj. od dnia 
14.03.2020 r., a następnie od dnia wprowadzenia stanu epidemii aż 
do dnia jej odwołania, nie stosuje się przepisu ustalającego obo-
wiązek pracownika poddania się okresowym badaniom lekarskim.

Ważne!
W  okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu 
epidemii pracownik nie podlega okresowym badaniom 
lekarskim.

Konsekwentnie, w tym okresie nie są wydawane skierowania 
na badania okresowe. Wykluczono również stosowanie przepisu 
art. 229 § 5 k.p. Powołana regulacja zobowiązuje pracodawcę za-
trudniającego pracowników w warunkach narażenia na działanie 
substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających 
do zapewnienia tym pracownikom badań okresowych także po 
zaprzestaniu pracy z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami, 
a także po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba 
zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami.

własność żadnych składników majątkowych. Sąd wydaje postano-
wienie, w którym stwierdza tylko, kto jest spadkobiercą i w jakiej 
części. Podział spadku spadkobiercy robią już w następnym kroku. 
Kolejną ważną sprawą jest zgłoszenie faktu nabycia spadku w Urzę-
dzie Skarbowym. Jeżeli zrobimy to w odpowiednim terminie, nie 
zapłacimy żadnego podatku. 

Wskazane wyżej zasady to dopiero początek zagadnień zwią-
zanych z dziedziczeniem. Warto skorzystać z porady prawnej, by 
nie popełnić błędów analizując swoją sytuacje w kontekście dzie-
dziczenia.

Bartosz Łuć
adwokat

Adwokacka Spółka Partneska Łuć i Koksztyc-Łuć 
Jelenia Góra

Medycyna pracy - badania pracowników w czasie pandemii
Anna Biel
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Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, 
w przypadku, gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo 
po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są 
obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych 
obowiązków i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni 
od dnia odwołania danego stanu.

Oznacza to więc, że we wskazanym czasie pracodawca powinien 
skierować na badania okresowe pracownika, któremu termin badań 
już minął, a pracownik, który otrzymał skierowanie na badania 
okresowe, które z powodu powyższych przyczyn nie mogły zostać 
wykonane, powinien obowiązku tego dopełnić w wyznaczonym 
u.covid terminie.

Jak wynika z  uzasadnienia projektu ustawy z  31.03.2020 r. 
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
oraz niektórych innych ustaw, konieczność podejmowania szeroko 
zakrojonych działań ma na celu zminimalizowanie ryzyka zaka-
żenia COVID-19, istnieje bowiem ryzyko narażenia pracownika 
wykonującego badania profilaktyczne na kontakt z chorym pacjen-
tem, a także możliwość podjęcia czy wykonywania pracy, z uwagi 
na zaistniałe okoliczności, bez wcześniejszego przeprowadzenia 
profilaktycznych badań lekarskich i ich wykonanie niezwłocznie 
po ustaniu przyczyny ich zawieszenia. Zatem czasowe ograniczenie 
obowiązku wykonywania badań profilaktycznych pracowników jest 
uzasadnionym działaniem w zaistniałej sytuacji epidemiologicznej.

Spostrzec należy, że omawiane rozwiązania nie dotyczą badań 
wstępnych i kontrolnych, co przesądza o tym, że inaczej kształtu-
je się kwestia trybu ich przeprowadzenia w tych okolicznościach. 
Wstępnym badaniom lekarskim podlegają osoby przyjmowane do 
pracy. Podlegają im także pracownicy młodociani przenoszeni na 
inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowi-
ska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia 
lub warunki uciążliwe. Z kolei, badaniom kontrolnym podlegają 

pracownicy, których niezdolność do pracy spowodowana chorobą 
trwała dłużej niż 30 dni.

Uelastycznienie realizacji tego obowiązku polega na 
możliwości przeprowadzenia badania wstępnego lub 
kontrolnego przez innego lekarza niż lekarz uprawniony 
do prowadzenia tego typu badań, a więc co do zasady lekarza 
medycyny pracy (§ 7 r.w.o.z.).

Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po 
upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, 
w przypadku, gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia 
odwołania stanu epidemii.

III. Przedłużenie ważności orzeczeń lekarskich

Przepis art. 31m u.covid wprowadza natomiast regulację szcze-
gólną polegającą na przedłużeniu ważności orzeczeń lekarskich 
wydanych w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań 
lekarskich. Szczególne okoliczności, spowodowane wprowadzeniem 
stanu epidemicznego w kraju, spowodowały przyjęcie rozwiązania, 
zgodnie z którym, orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstęp-
nych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność 
upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej 
jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii.

Anna Biel
radca prawny

Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek 
i wspólnicy sp. p.
Szczecin

Przygotowana likwidacja
Olaf Hamberger

Jak ogłosić upadłość? Czy przedsiębiorca zagrożony niewypłacal-
nością musi obawiać się postępowania upadłościowego oraz że straci 
kontrolę nad swoim przedsiębiorstwem? Czy składając wniosek 
o ogłoszenie upadłości można mieć wpływ na to kto będzie nabywcą 
przedsiębiorstwa?  Czy mamy wpływ za jaką wartość zostanie sprze-
dane przedsiębiorstwo w postępowaniu upadłościowym? 

Odpowiedzi na powyższe pytania w pre-pack - Przygotowana 
likwidacja. 

Instytucja przygotowanej likwidacji (pre-pack) funkcjonuje 
w polskim systemie prawa upadłościowego od 1.1.2016 r. Instytu-
cja upadłości likwidacyjnej pre-pack wywodzi się z systemu prawa 
anglosaskiego, gdzie jest bardzo popularnym sposobem upadłości 
likwidacyjnej wykorzystywanym w praktyce związanej z niewy-
płacalnością i nabywaniem przedsiębiorstw w kryzysie. W Wielkiej 
Brytanii upadłości typu pre-pack stanowią 25 % wszystkich upadło-
ści likwidacyjnych. Należy więc uznać, że ten sposób przeprowa-
dzania upadłości, w najbliższym czasie spotka się również w Polsce 
z dużą popularnością, taką jak  w Wielkiej Brytanii, szczególnie, 
że zastosowanie przepisów o przygotowanej likwidacji możemy 
stosować także w stosunku do konsumentów.

Przygotowana likwidacja polega na sprzedaży przedsiębiorstwa 
upadłego na początkowym etapie postępowania. Oparta jest na 
postanowieniu sądu zatwierdzającym warunki sprzedaży, zapropo-
nowaną przez wnioskodawcę cenę oraz osobę nabywcy. Sprzedaży 
może podlegać całe przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, 
lub składnik majątkowy stanowiący znaczną część przedsiębiorstwa. 

Celem postępowania likwidacyjnego pre-pack jest szybsze i peł-
niejsze zaspokojenie wierzycieli oraz znaczne skrócenie czasu trwa-
nia postępowania upadłościowego. Typ likwidacji pre-pack skiero-
wany jest do przedsiębiorców działających na podstawie zaufania 
rynku i klientów, dla których przerwa w działaniu – potrzebna na 
rozpoznanie klasycznego wniosku o upadłość, a następnie przepro-
wadzenie klasycznego postępowania upadłościowego, w wyniku 
którego objęcie przedsiębiorstwa przez syndyka, wycenę, przetarg 
i objęcie przez nabywcę – jest zbyt długa, aby mogły ją przetrwać, 
zachowując swoją wartość rynkową. 

Modelowo przygotowana likwidacja polega na tym, że przedsię-
biorca zagrożony niewypłacalnością, prowadzi nadal swoją dzia-
łalność w sposób unikający publicznego informowania o swoich 
kłopotach dotyczących wypłacalności, poszukuje nabywcy na swoje 
przedsiębiorstwo (należy zwrócić uwagę, że do złożenia wniosku 
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Na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie, notowane są akcje spółek, które 
przeprowadziły proces umożliwiający ich dopuszczenie do takie-
go notowania. Pierwszym etapem, który przechodzi podmiot nie 
będący spółką akcyjną, jest przekształcenie. Poniżej przedstawię 
podstawowe  czynności, które należy wykonać,  na przykładzie 
przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę 
akcyjną. Należy przewidzieć w harmonogramie procesu, iż prze-
kształcenie trwa około pół roku. W  praktyce najczęściej jest to 
początek naszej współpracy z udziałowcami spółki i zarządem. Jako 
Autoryzowany Doradca na rynku NewConnect jesteśmy zdania, 
iż kluczowym elementem sukcesu związanego z upublicznieniem 
spółki jest odpowiednie jej przygotowanie do tego statusu. Pozyska-
nie finansowania na tym rynku uzależnione jest bowiem od transpa-
rentności komunikacji z rynkiem/inwestorami. Komunikacja ta 
przebiega sprawnie i spółka wypełnia obowiązki informacyjne 

 bez problemów, gdy tworzenie od początku zarówno treści jej sta-
tutu, jak i regulacji wewnętrznych nakierowane jest na osiągnięcie 
odpowiedniej  kultury zarządczej i świadomości celów upublicz-
nienia na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej spółki. 
Ponieważ zgodnie z regulacjami GPW spółka potrzebuje współpracy 
z Autoryzowanym Doradcą do przeprowadzenia tego projektu ale 
też przez trzy kolejne lata notowania akcji na rynku NewConnect 
podkreślam znaczenie tej współpracy już na etapie projektowania 
dokumentów przekształconej spółki, co wpływa także na możliwość 
zoptymalizowania harmonogramu poszczególnych jego etapów. 
Daje często szansę na rewizję księgowości, należności i zobowią-
zań i  rozliczeń pomiędzy udziałowcami, jeśli zanim oświadczą o 
przystąpieniu do przekształconej spółki pozostają do rozwiązania 
jakieś zobowiązania oraz  uporządkowania innych spraw, w tym 
majątkowych w przedsiębiorstwie spółki, zanim spółka akcyjna 
stanie się formalnym ich sukcesorem.

Etap przekształcenia jako pierwszy krok wejścia na rynek 
NewConnect
Mariola Więckowska

w  tej sytuacji uprawniony jest również wierzyciel). Z  nabywcą 
ustala warunki transakcji sprzedaży, a następnie składa do sądu 
wniosek o ogłoszenie upadłości wraz z wnioskiem o zatwierdzenie 
warunków sprzedaży oraz opinią biegłego rzeczoznawcy o wartości 
sprzedawanego majątku. W tej sytuacji wydanie przedsiębiorstwa 
nabywcy następuje z dniem ogłoszenia upadłości, po uiszczeniu 
przez nabywcę wpłaty pełnej ceny na rachunek depozytowy sądu. 

Przygotowana likwidacja może spełniać podobne funkcje jak 
postępowanie restrukturyzacyjne, albowiem daje ona szansę na 
uratowanie przedsiębiorstwa przez nieprzerwane kontynuowanie 
prowadzenia działalności przez nabywcę przedsiębiorstwa. Sprzedaż 
taka stanowi odpowiednik dla nabycia przedsiębiorstwa w trybie art. 
551 KC, w sytuacji niewypłacalności przedsiębiorcy.

Sprzedaż w ramach przygotowanej likwidacji wywołuje wszystkie 
skutki sprzedaży przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym, 
a mianowicie: 

1) sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki 
sprzedaży egzekucyjnej. 

2) nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobo-
wiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu 
upadłości.

3) w razie zbycia przedsiębiorstwa, w którego skład wchodzą 
przedmioty obciążone ograniczonymi prawami rzeczowy-
mi, wartość składników mienia obciążonych tymi prawami 
podlega ujawnieniu w umowie sprzedaży, a uzyskana cena 
podlega podziałowi

4) na nabywcę przedsiębiorstwa upadłego przechodzą wszelkie 
koncesje, zezwolenia, licencje i ulgi, które zostały udzielone 
upadłemu, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej.

Tak, jak wcześniej wspomniano wniosek powinien zawierać wa-
runki sprzedaży przez wskazanie co najmniej ceny oraz nabywcy. 
Wniosek może zostać złożony w ramach postępowania upadłościo-
wego, jak również w ramach uproszczonego wniosku o ogłoszenie 
upadłości. Do wniosku należy dołączyć opis i oszacowanie składnika 
objętego wnioskiem sporządzone przez osobę wpisaną na listę bie-
głych sądowych. W celu umożliwienia sądowi dokonania analizy, 

czy proponowana przez wnioskodawcę cena jest wyższa niż kwota 
możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym oraz czy 
uwzględnienie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży jest 
uzasadnione przede wszystkim względami ekonomicznymi, ale tak-
że społecznymi. Sąd ustanawia tymczasowego nadzorcę sądowego 
albo zarządcę przymusowego. Tymczasowy nadzorca sądowy albo 
zarządca przymusowy składa, w wyznaczonym terminie, sprawoz-
danie obejmujące informacje o stanie finansowym dłużnika, rodzaju 
i wartości jego majątku, przewidywanych kosztach postępowania 
upadłościowego oraz innych zobowiązaniach masy upadłości, któ-
re należałoby uwzględnić przy likwidacji na zasadach ogólnych. 
Uwzględnienie wniosku przez Sąd następuje po uznaniu, że sprze-
daż przedsiębiorstwa w przygotowanej sprzedaży doprowadzi do 
zaspokojenia wierzycieli w większym stopniu niż wskutek likwidacji 
składników majątku na zasadach ogólnych w toku postępowania 
upadłościowego.

Po uwzględnieniu przez sąd wniosku o zatwierdzenie warunków 
sprzedaży, syndyk zawiera umowę sprzedaży na warunkach określo-
nych w postanowieniu sądu o zatwierdzeniu warunków sprzedaży, 
nie później niż w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia prawomocno-
ści tego postanowienia, chyba że zaakceptowane przez sąd warunki 
umowy przewidywały inny termin. Jeżeli proponowana cena zosta-
ła przed ogłoszeniem upadłości w całości wpłacona na rachunek 
depozytowy sądu, wydanie przedsiębiorstwa nabywcy następuje 
niezwłocznie po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości. 
Powyższe działania mają na celu zapewnienie nieprzerwanej ciągło-
ści działalności przedsiębiorstwa, a co z tym się wiąże uchronienie 
przedsiębiorstwa od utarty wartości wywołanej zaprzestaniem dzia-
łalności, co może mieć zasadnicze znaczenie zarówno dla nabywcy, 
jak i dla pracowników lub kontrahentów przedsiębiorcy.

Olaf Hamberger
prawnik

Kancelaria Prawna
Jelenia Góra
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Na marginesie dodam, iż podobne uwarunkowania dotyczą pro-
cesu przekształcenia przedsiębiorstwa prowadzonego indywidu-
alnie na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.               
To szczególnie należy brać pod uwagę planując proces sukcesji, 
często także prowadzonej poprzez upublicznienie firmy na rynkach 
GPW.  

HARMONOGRAM PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPOŁKĘ 
AKCYJNĄ

I. Podjęcie przez Zarząd uchwały o powzięciu zamiaru prze-
kształcenia (nie jest obowiązkowe – ogólne przepisy o prowa-
dzeniu spraw spółki),

II. Przygotowanie przez Zarząd Spółki planu przekształcenia (art. 
557 i 558 KSH), w tym: 

1. Przygotowanie projektu statutu spółki akcyjnej jako spółki 
przekształconej (art. 558 § 2 pkt. 1) KSH),

2. Przygotowanie projektu uchwały zgromadzenia wspólników 
w sprawie przekształcenia w spółkę akcyjną (art. 558 § 2 
pkt. 2) KSH),

3. Zawiadomienia banków, kontrahentów lub innych osób 
o zamiarze przekształcenia, jeżeli wymagają tego zawarte 
umowy (postanowienia umowne mogą obligować do takich 
zawiadomień), 

4. Sporządzenie sprawozdania finansowego dla celów prze-
kształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym 
przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia (art. 558 § 
2 pkt. 4) KSH),

5. Ustalenie wartości bilansowej majątku - stan na określony 
dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie akcjona-
riuszom planu przekształcenia (art. 558 § 1 pkt. 1) KSH),  

6. Sporządzenie wyceny składników majątku (aktywów i pasy-
wów) spółki przekształcanej – w przypadku przekształcenia 
w spółkę akcyjną (art. 558 § 2 pkt. 3) KSH)

7. Sporządzenie planu przekształcenia (uchwała Zarządu- akt 
notarialny- w przypadku spółek jednoosobowych) zawiera-
jącego (art. 557 § 3 KSH i at. 558 KSH):

1) ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształ-
canej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym 
przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia; 

2) do planu przekształcenia załączone zostaną:

a) projekt uchwały zgromadzenia wspólników w sprawie 
przekształcenia spółki

b) projekt statutu spółki akcyjnej jako spółki przekształ-
conej

c) wycena składników majątku (aktywów i pasywów) 
spółki przekształcanej

d) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów prze-
kształcenia na dzień ustalenia wartości bilansowej 
majątku spółki.

8. Złożenie wniosku do właściwego sądu rejestrowego o wy-
znaczenie biegłego rewidenta do badania planu przekształ-
cenia – obowiązkowe w przypadku przekształcenia w spółkę 
akcyjną (można wskazać biegłego, z którym spółka współ-
pracuje przy sporządzeniu planu) (art. 559 § 2 KSH), 

9. Wyznaczenie przez sąd biegłego rewidenta do badania planu 
przekształcenia (art. 559 § 3 KSH)

10. Zbadanie planu przekształcenia przez biegłego rewidenta    
i wydanie opinii (art. 559 § 3 KSH),

11. Opcjonalnie – dwukrotne zawiadomienie wspólników            
o zamiarze przekształcenia – wraz z informacją o istotnych 
elementach planu oraz opinii – przy jedynym wspólniku     
z praktyki wynika, że można poprzestać na oświadczeniu, 
iż wspólnik ten przyjmuje plan i opinię do wiadomości                  
i rezygnuje z prawa do zawiadomienia go o powyższym      
w trybie art. 560 KSH (art. 560 KSH),

12. Powzięcie uchwały przez zgromadzenie wspólników o prze-
kształceniu w spółkę akcyjną, oświadczenie o rezygnacji          
z obowiązku informacyjnego o zawiadomieniach wspólni-
ków – w protokole (art. 562 KSH i 563 KSH), 

13. Wystąpienie do sądu rejestrowego o dokonanie wpisu             
w rejestrze spółki z o.o. + złożenie planu przekształcenia 
(art. 569 KSH),

14. REJESTRACJA  - można wnosić o wpis na określony dzień 
(jeżeli ma to znaczenie dla celów księgowych),

15. Ogłoszenie o przekształceniu w MSiG (art. 570 KSH).

W trakcie tego procesu można już przygotowywać dokument 
informacyjny na potrzeby złożenia przez Spółkę wniosku o do-
puszczenie jej akcji do notowań. Ten dokument ma na celu między 
innymi, opisanie  jakie ryzyka występują w związku z działalnością 
prowadzoną przez spółkę. Do takich ryzyk należą też czynniki 
zewnętrzne, związane na przykład z trudnymi do przewidzenia 
zmianami regulacji prawnych. Zważywszy na to, iż jakość prawa 
stanowionego w naszym kraju pozostawia wiele do życzenia, a okres 
vacatio legis nowych przepisów bywa bardzo krótki, jako Autoryzo-
wany Doradca śledzimy projekty aktów prawnych i wspomagamy 
spółkę w dookreśleniu tego ryzyka. Pomimo, iż ocena ryzyk bizne-
sowych nie należy na ogół do zakresu pracy doradców prawnych, 
współdziałamy ze spółką, pozostałymi doradcami w procesie także 
i w tym obszarze.

Mariola Więckowska
radca prawny

Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy 
Prawni sp. k. 
Poznań, Warszawa

WIRECARD i Ernst & Young: Największy skandal na niemieckim 
rynku kapitałowym
dr. Wolfgang Schirp

Przegląd 

Afera WIRECARD jest największym skandalem, jaki kiedykol-
wiek dotknął niemiecki rynek kapitałowy. WIRECARD AG był 

notowany na giełdzie od 2002 roku. Wzrost firmy wydawał się nie 
do zatrzymania. W roku 2018 firma WIRECARD AG została włą-
czona do wiodącego indeksu Niemiec - DAX. WIRECARD AG 
zastąpił tam czcigodny Commerzbank. W szczytowym momencie 
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wartość giełdowa WIRECARD AG wynosiła ponad 25 miliardów 
EURO. Inwestorzy niemieccy i polscy, ale także wielu inwestorów 
z innych krajów zaufało firmie i kupiło akcje. W czerwcu 2020 r. 
nastąpił nagły krach: WIRECARD AG musiał przyznać, że środ-
ki pieniężne w wysokości 1,9 mld EURO, które miały znajdować 
się na rachunkach powierniczych, w rzeczywistości nie były ujęte                 
w bilansie. Kilka dni później firma stała się niewypłacalna. Akcje, 
które w szczytowym momencie warte były ponad 190 EURO, spadły 
poniżej poziomu 1 EURO. 

Roczne sprawozdania finansowe WIRECARD AG były od 2009 
roku potwierdzane przez Ernst & Young (EY). EY jest jedną z „Wiel-
kiej Czwórki”, czyli jedną z największych firm audytorskich na 
świecie. Jak to możliwe, że tak znana firma audytorska nie wykryła 
oszustwa wartego miliardy? Czy EY musi być odpowiedzialna za 
powstałe szkody? Jeśli uda się wyegzekwować tę odpowiedzialność, 
będziemy mogli ograniczyć szkody ponoszone przez inwestorów       
i skorygować nieprawidłowości w naszym systemie prawnym i go-
spodarczym. 

Kim jest Ernst & Young (EY)?

Ernst & Young jest działającą na całym świecie siecią audyto-
rów. Od kilku lat firma posługuje się jedynie nazwą skróconą EY. 
Międzynarodowa organizacja EY zatrudnia 284.000 osób w ponad 
700 lokalizacjach w 150 krajach. Globalne przychody wyniosły 36,4 
mld dolarów w roku finansowym 2018/2019. Główną dewizą EY 
jest „Budowanie lepszego świata pracy”. Dumny slogan - ale czy 
EY sprostał temu zadaniu? 

Niemiecka firma EY ma swoją siedzibę w Stuttgarcie. W roku 
finansowym 2018/2019 osiągnęła obrót w wysokości 2,1 mld EURO. 
EY Germany przeprowadziła badanie wszystkich rocznych spra-
wozdań finansowych dla WIRECARD AG od 2009 roku. W latach 
obrotowych 2009 i 2010 EY była „wspólnym biegłym rewidentem”, 
tj. biegłym rewidentem wspólnie z innym biegłym rewidentem. 
Począwszy od roku obrotowego 2011 EY przejęła sam audyt i certy-
fikację. Dlatego też EY znała sytuację w firmie WIRECARD AG już 
od ponaddziesięciu lat przed jej upadkiem. A jednak EY poniosła 
spektakularną porażkę w kontroli nad oszustwem WIRECARD. 

Pozwy inwestorów przeciwko EY

Liczni inwestorzy złożyli wnioski o odszkodowanie przeciwko 
EY. Nasza kancelaria działa na rzecz około 1.160 powodów. Pod-
stawą pozwów jest wyrok niemieckiego Federalnego Trybunału 
Sprawiedliwości (Bundesgerichtshof), zgodnie z którym biegły 
rewident musi zapłacić odszkodowanie, jeżeli działał „niedbale”, 
„lekkomyślnie” lub „niesumiennie” (wyrok z 12 marca 2020 r. - VII 
ZR 236/19). Zarzuty te mogą być dobrze uzasadnione przeciwko 
EY. Przez lata EY potwierdzał, że WIRECARD rzekomo posiadał 
duże ilości gotówki na rachunkach powierniczych. Ostatecznie było 
to około 1,9 mld euro. EY potwierdził istnienie tych środków bez 
odpowiednich potwierdzeń sald z banków. Ta firma audytorska nie 
zwróciła się również o przedstawienie porównywalnych dowodów. 
Takie zachowanie jest dość niezrozumiałe i odbiega od zwykłej 
praktyki audytorów. Takie postępowanie można określić jako „nie-
dbałe”, „lekkomyślne” i „nieuzasadnione”. Pozwy mają więc duże 
szanse na powodzenie. 

Obecnie do rozstrzygnięcia pozostają kwestie proceduralne. 
Przede wszystkim sądy okręgowe w Stuttgarcie i Monachium spie-
rają się, który sąd jest właściwy do rozpoznania sprawy, tzn. kto ma 
zająć się licznymi pozwami. Problem ten zostanie jednak rozwiązany 
w ciągu najbliższych kilku tygodni. Następnie rozpocznie się praca 
merytoryczna i przeprowadzanie dowodów. Należy się spodziewać, 
że w wielu przypadkach EY będzie musiał wypłacić inwestorom 

odszkodowanie. 

Parlamentarna Komisja Śledcza Bundestagu

Aferą WIRECARD zajmuje się również niemiecki Bundestag. 
Bundestag powołał parlamentarną komisję śledczą. Dla tej parla-
mentarnej komisji śledczej na pierwszym planie znajdują się kwestie 
polityczne. Należy wyjaśnić, jak możliwe było oszustwo na taką skalę 
i dlaczego zawiodły wszystkie organy nadzorcze. W tym kontek-
ście oczywiście zostanie również poruszona kwestia tego, dlaczego 
EY pracował tak nieudolnie. W tym celu przesłuchano świadków                
z konkurencyjnej firmy KPMG, która w kwietniu 2020 r. przeprowa-
dziła specjalne dochodzenie w sprawie WIRECARD. Zeznania tych 
świadków były kluczowe. Świadkowie potwierdzili, że można było 
bez żadnych problemów ustalić, że rzekome rachunki powiernicze 
nie istniały, jak i  saldo gotówkowe w wysokości 1,9 mld EUR. Jeśli 
to prawda, to EY nie będzie w stanie skutecznie się bronić.     

Do tej pory EY stała na stanowisku, że sama padła ofiarą oszu-
stwa. Ale to nie jest prawda. Obecnie jasne jest coś zupełnie prze-
ciwnego: gdyby EY przestrzegała zwykłych obowiązków audytora, 
oszustwo dotyczące rachunków powierniczych zostałoby ujawnione 
wiele lat temu, a inwestorzy nie ponieśliby żadnych strat. Ustale-
nia parlamentarnej komisji śledczej pomogą nam zatem również                                      
w postępowaniu cywilnym.

Reformy ustawodawcze

Ustawodawcy reformują prawo regulujące działalność audytorów. 
Postępują oni jednak w sposób połowiczny i niezdecydowany. Zasad-
nicze punkty problemowe nie zostały poruszone. W szczególności 
zlecanie usług biegłym rewidentom nie jest oddzielone od ich wyna-
grodzenia. Profesor uniwersytetu w Hamburgu Kai-Oliver Knops i 
ja już w 2020 roku złożyliśmy propozycję, aby zlecić zlecanie audytu 
stronie trzeciej, na przykład Deutsche Börse AG. Deutsche Börse AG 
mogłaby zlecić spółkom wypłatę zaliczki na poczet przewidywanych 
kosztów audytu, a następnie samodzielnie wybrać i opłacić audytora 
jako zewnętrzną stronę trzecią („trzecia strona umowy”). W ten 
sposób rozwiązany zostałby istniejący obecnie konflikt interesów. 
Jak dotąd jednak ustawodawca nie zbliżył się do naszej propozycji. 
Okaże się, co wyniknie z dalszej debaty. 

Wniosek

Parlamentarna komisja śledcza robi wszystko, co w jej mocy, aby 
wyjaśnić kwestię odpowiedzialności politycznej. Zadaniem sądów 
cywilnych będzie teraz wyjaśnienie odpowiedzialności EY. Jeśli 
to się uda, to poszkodowani inwestorzy otrzymają przynajmniej 
odszkodowanie za znaczną część swoich szkód.

dr. Wolfgang Schirp
adwokat

Kancelaria Schirp Schmidt-Morsbach Neusel
Berlin, Niemcy
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I. Kiedy nieruchomość nabyta w czasie trwania wspólności 
majątkowej wchodzi do majątku wspólnego, a kiedy do ma-
jątku 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 skutku 
(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 wła-
sność powinno być rozpoznane w postępowaniu o podział 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 
razie pozostawania małżonków w ustroju małżeńskiej wspólności 
ustawowej – nie może stanowczo wyłączać skutków wynikających z 
przepisów art. 31–34 k.r.o. Przynależności konkretnego przedmiotu 
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 małżon-
ków) w akcie notarialnym. Akt taki zaświadcza bowiem o doko-
naniu czynności prawnej (oświadczenia woli) i tylko w tej mierze 
korzysta z domniemania prawdziwości oraz domniemania zgod-
ności z prawdą tego, co zostało w nim urzędowo zaświadczone. 
Z domniemania zgodności z prawdą nie korzystają natomiast inne 
zawarte w akcie notarialnym – zgodnie z wolą stron – stwierdzenia, 
np. oświadczenia wiedzy. Będące oświadczeniem wiedzy oświad-
czenie 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). 

II. Jak wycenić wartość nieruchomości wspólnej obciążonej 
hipoteką? 

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 
ustaniu 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.

III. Kiedy ustalać można nierówne udziały w majątku wspólnym?  

Zgodnie z treścią art. 43 § 2 k.r.i.o. każdy z małżonków może 

Podział majątku wspólnego
Aurelia Koksztys-Łuć
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Każdego roku do polskich sądów wpływa około 15 milionów 
wniosków i pozwów. Mamy w Polsce 10 tysięcy sędziów, co oznacza, 
że każdy sędzia powinien rozpoznawać rocznie 1500 spraw a mie-
sięcznie 125. Jeśli liczbę tą przeliczymy na 26 dni pracy w miesiącu, 
sędzia winien dziennie rozstrzygnąć niemal pięć spraw. A gdzie jest 
czas na analizę dokumentów, przygotowanie rozpraw, przesłuchi-
wanie świadków i stron oraz sporządzanie uzasadnień.

Mówiąc najkrócej, przedstawione wyżej dane oznaczają, że Wy-
miar Sprawiedliwości nie może działać sprawnie, ze szkodą dla 
obywateli. Czas oczekiwania na termin sprawy trwa zwykle więcej 
niż kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. Na wydanie orzeczenia, 
czeka się czasami nawet kilka lat. 

Nic dziwnego, że trudno spotkać pozytywne opinie uczestników 
sądowych batalii, na temat sprawności Wymiaru Sprawiedliwości.

Od wielu już lat organizacje prawników, sędziów, adwokatów 
czy radców prawnych apelują o pilną i efektywną reformę Wymia-
ru Sprawiedliwości. Niestety bezskutecznie. Podejmowano próby 
zmian, ale niewiele uległo poprawie. Niektóre zmiany z ostatnich 
lat okazały się nietrafione i wręcz pogorszyły sprawność działania 
Sądów.

Jaskółką dobrej zmiany stało się wprowadzenie do Wymiaru 
Sprawiedliwości instytucji mediacji. Jej istotą jest skierowanie spra-
wy, za zgodą stron, do sądowego mediatora, który podejmuje próby 
ugodowego załatwienia sporu, przedstawiając wszelakie argumenty 
prawne i faktyczne. Jeśli dojdzie do ugody, po zatwierdzeniu przez 
Sąd, ma ona wagę wyroku sądowego. Wiemy już, że instytucja me-
diacji jest w wielu przypadkach skuteczna.  Jednakże w dalszym 
ciągu Wymiar Sprawiedliwości jest nieudolny i nie spełnia ocze-
kiwań obywateli.

Powstaje pytanie czy można znaleźć inny sposób rozwiązywania 
sporów, aby uniknąć sądowych procesów? 

Jest taka szansa choć nie w każdej sprawie. Zależy to przede 
wszystkim od prawnika, adwokata lub radcy prawnego, do które-
go zwróci się strona. 

Pierwsza rozmowa z klientem winna określić jego żądania, oraz 
stan faktyczny i argumenty na poparcie tego żądania. Ważne jest 
ustalenie jakie dowody potwierdzą stanowisko klienta. Ważne jest 
aby przekazać pełnomocnikowi stanowisko strony przeciwnej 
i ewentualne argumenty jakie mogą być przedstawiane.

Na podstawie opisanego rzetelnie stanu faktycznego adwokat 

Jak najdalej od Sądów?
Jerzy Szczepaniak

żądać, aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z 
uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się 
do powstania tego majątku. Wnioskodawca podnosi, że żądanie 
ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym należy udo-
wodnić, czyli wykazać, że zostały spełnione łącznie dwie przesłanki 
uzasadniające 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 gospoda-
rowało samodzielnie i dorabiało się niejako „na własny rachunek”. 
O istnieniu ważnych powodów nie świadczy okoliczność, że jedno 
z małżonków nie przyczyniło się do powstania majątku wspól-
nego z powodów niezawinionych, niezależnych od niego albo z 
innych usprawiedliwionych względów, np. gdy z powodu choroby 
lub bezrobocia nie miało możliwości uzyskania zatrudnienia albo 
gdy pobierało naukę w celu osiągnięcia kwalifikacji zawodowych 
[tak w komentarzu do art. 43, M. Sychowicz, w: K. Piasecki (red.), 
H. Ciepła, B. Czech, T. Domińczyk, S. Kalus, M. Sychowicz, Ko-
deks 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.). 

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 Partneska Łuć i Koksztyc-Łuć 
Jelenia Góra
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Jak w urzędowej formie zabezpieczyć dowody? Co zrobić, gdy 
przed wszczęciem postępowania sądowego zachodzi obawa, że 
przeprowadzenie dowodu stanie się w przyszłości niewykonalne 
lub zbyt utrudnione? Jak zabezpieczyć się przed utratą możliwości 
przeprowadzenia dowodu? 

Gdy przed wszczęciem postępowania sądowego zachodzi oba-
wa, że przeprowadzenie dowodu stanie się niewykonalne lub zbyt 
utrudnione albo, że z innych przyczyn zachodzi potrzeba stwier-
dzenia istniejącego stanu rzeczy, w pierwszej kolejności nasuwa się 
rozwiązanie przewidziane w art. 310 KPC. Polega ono na tym, że sąd 
dokonuje zabezpieczenia dowodu, a następnie przeprowadza wnio-
skowany dowód. Powyższe ma na celu zabezpieczenie materiału 
procesowego dla przyszłego postępowania. Dzięki temu zapobiega 
się niebezpieczeństwu późniejszej utraty możliwości przeprowa-
dzenia określonych dowodów.

Poza przepisami Kodeksu postępowania cywilnego o zabezpie-
czeniu dowodów należy zwrócić uwagę na szczególne uprawnienie 
komornika sądowego, który na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 2 Ustawy 
o komornikach sądowych uprawniony jest do sporządzenia proto-
kołu stanu faktycznego. Czynność sporządzenia tego protokołu jest 
zapisem naocznych spostrzeżeń komornika poczynionych w toku 
osobistych oględzin. Protokół stanu faktycznego jest dokumentem 
urzędowym w rozumieniu art. 244 KPC. W związku z tym należy 
uznać, że sporządzony przez komornika protokół stanu faktycz-
nego korzysta z domniemania prawdziwości i zgodności z prawdą, 
a ponadto wiąże się ze zmianą ciężaru twierdzenia i dowodzenia. 
Stosownie bowiem do art. 252 KPC strona, która zaprzecza praw-
dziwości dokumentu urzędowego albo twierdzi, że zawarte w nim 
oświadczenia organu, od którego dokument ten pochodzi, są nie-
zgodne z prawdą, powinna okoliczności te udowodnić. 

Wniosek o sporządzenie protokołu stanu faktycznego przez ko-
mornika może złożyć każdy zainteresowany i nie jest wymagane 
w tym celu wykazywanie interesu prawnego. Czynność tę może 
również zlecić komornikowi sąd lub prokurator. Wniosek podlega 
opłacie komorniczej w wysokości 400 zł. Nadto komornikowi należy 

się zwrot wydatków poniesionych w związku ze sporządzeniem 
protokołu i ma on prawo żądać niezbędnych zaliczek na pokrycie 
kosztów. 

Protokół stanu faktycznego sporządzony przez komornika zgod-
nie z odesłaniem zawartym w Ustawie o komornikach sądowych do 
odpowiedniego stosowania art. 809 KPC, gdzie komornik stwierdza 
każdą czynność egzekucyjną protokołem, powinien zawierać:

1) oznaczenie miejsca i czasu czynności;
2) imiona i nazwiska stron oraz innych osób uczestniczących 

w czynności;
3) sprawozdanie z przebiegu czynności;
4) wnioski i oświadczenia obecnych;
5) wzmiankę o odczytaniu protokołu;
6) podpisy obecnych lub wzmiankę o przyczynie braku pod-

pisu;
7) podpis komornika.

W  piśmiennictwie uważa się, że protokół stanu faktycznego 
może łączyć zarówno elementy typowego protokołu sporządzanego 
w formie pisemnej, jak i zawierać utrwalenie stwierdzonego stanu 
faktycznego – czy to w formie zdjęciowej w postaci załącznika do 
protokołu, czy to w formie nagrania audio lub audiowizualnego, 
planów, rysunków, płyt, nośników elektronicznych służących do 
utrwalenia dźwięków i obrazów, zrzutów ze stron internetowych. 
Ponadto do takiego protokołu mogą zostać dołączone dodatkowe 
dokumenty potwierdzające okoliczności stwierdzone lub utrwalone 
przez komornika w protokole stanu faktycznego, co daje znacz-
nie szersze możliwości w zakresie dokonania ustaleń faktycznych 
w oparciu o te dodatkowe źródła informacji. Nie brakuje tu głosów 
przeciwnych, które wskazują na konieczność sporządzenia proto-
kołu tylko w formie pisemnej na podstawie art. 809 KPC. 

Komornik nie może uchylić się od sporządzenia protokołu stanu 
faktycznego zleconego przez sąd lub prokuraturę. Nie powinien 
też uchylać się od sporządzenia protokołu na zlecenie podmiotów 
prywatnych. Należy pamiętać, że komornikowi wolno sporządzić 

Protokół sporządzenia stanu faktycznego
Olaf Hamberger 

będzie mógł wstępnie ocenić czy roszczenia skarżącego mają uza-
sadnienie prawne, a co za tym idzie jakie są szanse wygrania sporu. 
Będzie też można wstępnie przeanalizować czy strona przeciwna też 
ma szanse na wygranie sporu w całości lub części.

Praktyka pokazuje, że bardzo często Sądy przyznają rację czę-
ściowo i jednej i drugiej stronie.

Doświadczony prawnik, po uzyskaniu od klienta rzetelnych in-
formacji, będzie w stanie z dużą dozą prawdopodobieństwa ocenić 
szanse na wygranie przyszłego sporu. Ocena tych szans nigdy nie 
jest pewnością, bowiem nie wiemy jakie dowody przedstawi druga 
strona.

Biorąc pod uwagę niepewność przyszłego rozstrzygnięcia sądowe-
go, która istnieje zawsze, rzetelny adwokat lub radca prawny winien 
zaproponować klientowi podjęcie negocjacji ze stroną przeciwną 
w celu ugodowego zamknięcia sporu.  Jeśli prawnik tego nie zapro-
ponuje, trzeba zwrócić się do innego . Czasem warto zrezygnować 

z części roszczeń, aby uniknąć kosztów sądowych i długotrwałego 
procesu.

Przysłowie mówi, „kto szybko płaci podwójnie płaci”. Jednakże 
uniknięcie stresu i czasu na posiedzenia sądowe też ma wartość.

Jeśli jest szansa na rozwiązanie sporu inaczej, trzymajmy się jak 
najdalej od sądów.

Jerzy Szczepaniak
adwokat

Kancelaria Adwokacka
Łódź
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protokół stanu faktycznego jedynie w granicach własnego rewiru. 
Komornik spoza rewiru odmówi zatem przyjęcia wniosku o spo-
rządzenie protokołu, jeżeli czynności miałyby być wykonywane 
poza nim. Komornik może odmówić sporządzenia protokołu, gdy 
stosunek osobisty komornika do podlegających stwierdzeniu faktów 
może rzutować na bezstronność dokonywanych spostrzeżeń, gdy nie 
dysponuje on zdolnościami lub narzędziami do czynienia wymaga-
nych spostrzeżeń, albo gdyby czynności miałyby kolidować z inny-
mi, już zaplanowanymi czynnościami komornika, a zachodziłaby 
jednocześnie konieczność sporządzenia protokołu w oznaczonym 
czasie lub najszybciej, jak to możliwe. Komornik powinien też od-
mówić sporządzenia protokołu stanu faktycznego, jeśli miałoby się 
to wiązać z działaniami sprzecznymi z prawem lub zasadami etyki 
zawodowej. Na odmowę sporządzenia protokołu stanu faktycznego, 
jak też na inne czynności lub zaniechania komornika, służy skarga 
do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę w kancelarii 
komornika. 

Przykłady wykorzystania w praktyce protokołu stanu faktycznego 
sporządzanego przez komornika sądowego:

1) na etapie poprzedzającym wszczęcie postępowania w przed-
miocie działu spadku w celu ustalenia składników majątko-
wych wchodzących w skład majątku spadkowego, o ile nie 
został wykonany spis inwentarza, 

2) protokół stanu faktycznego możemy wykorzystać w najbar-
dziej prozaicznych sprawach, np. stwierdzających naruszenie 
prawa przez parkowanie samochodem sąsiada na nieru-
chomości należącej do przyszłego powoda, który będzie 
domagał się ochrony swoich praw przed sądem. Oczywi-
stym jest, że niesforny sąsiad od chwili powzięcia infor-
macji o planach powoda związanych ze złożonym pozwem 
będzie zachowywał się wzorowo i zaprzestanie parkowania 
na działce sąsiada. Powód w tej sytuacji może mieć pro-
blem z wykazaniem naruszenia prawa przed sądem. W tej 

sytuacji przyszły powód przed wdaniem się w spór winien 
złożyć wniosek do właściwego komornika o sporządzenie 
protokołu stanu faktycznego, w którym komornik w formie 
urzędowej stwierdzi, że sąsiad w dniu sporządzenia protoko-
łu parkował pojazd na działce przyszłego powoda. Protokół 
ten, pozwoli przyszłemu powodowi wykazać naruszenie 
dokonane przez sąsiada. 

W trakcie dokonywanych oględzin towarzyszących sporządzeniu 
protokołu komornikowi nie wolno stosować środków przymusu ani 
przełamywać oporu osób uczestniczących w czynnościach. Nie jest 
dopuszczalne, sporządzając protokół stanu faktycznego, poddawa-
nie przez komornika danej osoby oględzinom wbrew jej woli lub 
ustalanie jej stanu majątkowego. Nie jest też możliwe pokonywanie 
zabezpieczeń i wchodzenie do pomieszczeń. Komornik sporządza-
jący protokół stanu faktycznego nie jest uprawniony do nakładanie 
grzywien na osoby przeszkadzające w czynności. Komornik w toku 
dokonywanych oględzin powinien jedynie przybrać rolę niezaan-
gażowanego obserwatora, a w razie niedających się przezwyciężyć 
przeszkód, wycofać się i zaniechać oględzin. Komornikowi nie wol-
no również korzystać z instytucji, o której mowa w art. 761 KPC, 
a mianowicie nie może żądać od uczestników postępowania złoże-
nia wyjaśnień. Korzystanie z tych uprawnień przysługuje bowiem 
komornikowi wyłącznie jako organowi egzekucyjnemu, natomiast 
komornik, sporządzając protokół stanu faktycznego, nie działa jako 
organ postępowania

Olaf Hamberger 
prawnik

Kancelaria Prawna
Jelenia Góra

Jednym z  najczęściej spotykanych postępowań prowadzo-
nych przez skarbowe organy ścigania są postępowania dotyczące 
wyłudzania podatku VAT z czym związane pozostaje wystawianie 
tzw. pustych faktur oraz wprowadzanie ich do obrotu gospodarc-
zego. W celu ograniczenia zjawiska tzw. „pustych faktur” usta-
wodawca wprowadził większe restrykcje prawnokarne dla osób 
biorących udział w takim procederze. Istnieje ryzyko poniesienia 
odpowiedzialności przez podmioty wystawiające fikcyjne faktury 
jak również posługujące się nimi zarówno na gruncie ustawy Kodeks 
karny skarbowy, jak również na podstawie przepisów Kodeksu 
karnego. 

Co to jest faktura?

Zgodnie z art. 2 pkt. 31 ustawy o podatku od towarów i usług, fak-
tura to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej 
zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej 
podstawie. Co w takim razie powinna zawierać faktura? Ustawa 
o podatku od towarów i usług w art. 106e ust. 1 ustawy wskazuje 
jakie informacje powinny się znaleźć na fakturze. Aby dokument 
mógł zostać uznany za fakturę, powinien zawierać między innymi:

1. datę wystawienia;
2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, 

który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów 

lub usług oraz ich adresy;
4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany 

na potrzeby podatku, 
5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług 

jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku 
od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub 
usługi, 

6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wyko-
nania usługi lub datę otrzymania zapłaty,

7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres 

wykonanych usług;
9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku 

(cenę jednostkową netto);
10. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, 

objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży 
netto);

11. stawkę podatku;

„Puste faktury” – co grozi za wystawianie i posługiwanie się 
nierzetelnymi fakturami?
Aurelia Kukulska
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12. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż 
objętą poszczególnymi stawkami podatku i  sprzedaż 
zwolnioną od podatku;

13. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, 
z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek 
podatku;

14. kwotę należności ogółem.

Co to jest „pusta faktura”?

Tzw. „pusta faktura” to faktura wystawiona w sposób nier-
zetelny. Dokument nierzetelny to dokument prowadzony niezgod-
nie ze stanem rzeczywistym. Z nierzetelną („pustą”) fakturą mamy 
do czynienia w następujących sytuacjach:

1. gdy faktura nie odzwierciedla prawdziwego stanu rzeczy 
odnośnie do istotnych elementów tych dokumentów, np. 
dokonania transakcji w ogóle, jej daty, danych nabywcy 
i zbywcy, ilości towaru, ceny jednostkowej, wartości tran-
sakcji itp. 

2. gdy faktura odzwierciedla realną transakcję, jednak 
usługodawcą jest inny podmiot niż ten wystawiający 
fakturę;

3. gdy faktura jest wystawiana przez firmanta – dotyczy 
to faktur dokumentujących rzeczywisty obrót towarami 
i usługami, ale z zatajeniem wobec nabywców prawdziwego 
podmiotu realizującego wskazany w fakturach obrót.

Oprócz wystawienia w  sposób nierzetelny faktury, kodeks 
karny skarbowy (k.k.s.) przewiduje również odpowiedzialność 
karnoskarbową za wystawienie rachunku w sposób nierzetelny. 

Kto ponosi odpowiedzialność za wystawienie faktury lub 
rachunku w sposób nierzetelny?

Należy podkreślić, że za czyn zabroniony wymieniony w art. 62 § 
2 k.k.s. polegający na wystawieniu faktury lub rachunku w sposób 
nierzetelny ponosi odpowiedzialność każda osoba zdolna do pono-
szenia odpowiedzialności karnoskarbowej. Może to być każdy, 
a nie tylko osoba (podmiot), na której ciąży ustawowy obowiązek 
wystawienia faktury lub rachunku. 

Ważne!

Każdy ma obowiązek wystawienia faktury i rachunku w sposób 
zgodny ze stanem rzeczywistym i zgodnie z przepisami. 

Czy nabywca „pustej” faktury ponosi odpowiedzialność karną?

Przepis art. 62 k.k.s. przewiduje również sankcje karne dla osoby, 
która posługuje się dokumentem, czyli fakturą lub rachunkiem, wys-
tawionym w sposób nierzetelny. Zatem tak sformułowany przepis 
sprawia, że odpowiedzialność karna skarbowa zostaje przeniesio-
na na nabywcę towaru lub usługi (odbiorcę faktury lub rachunku). 

Co oznacza posługiwać się nierzetelną fakturą lub rachunkiem? 
Mianowicie, przez posługiwanie się nierzetelną fakturą lub ra-
chunkiem należy rozumieć wykorzystywanie tych dokumentów 
w celach podatkowych np. w celu skorzystania z określonej ulgi 
podatkowej. 

Jakie są konsekwencje wystawienia nierzetelnej faktury lub 
rachunku oraz posługiwania się takimi dokumentami?

Zakres kary za wystawienie nierzetelnej faktury lub rachunku 
albo posługiwanie się dokumentami wystawionymi w ten sposób 

zależy od kwoty podatku wynikającej z „pustej” faktury bądź 
faktur. Co to oznacza? 

Zgodnie z art. 62 § 2a k.k.s. osoba, która wystawia w sposób nier-
zetelny fakturę lub rachunek albo takim dokumentem się posługuje, 
a kwota podatku wynikająca z faktury albo suma kwot podatku 
wynikających z faktur jest małej wartości wówczas podlega karze 
grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, 
albo obu tym karom łącznie.

Co oznacza sformułowanie, że kwota podatku wynikająca z fak-
tury bądź faktur jest małej wartości? Oznacza to, że kwota podatku 
z faktury lub faktur nie przekracza 200 – krotności minimalnego 
wynagrodzenia. 

Z kolei kara pozbawienia wolności może być wymierzona w grani-
cach od 5 dni do 5 lat. 

Ważne!

Należy pamiętać, że ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod 
uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki 
majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być 
niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia 
ani też przekraczać jej czterystukrotności. 

Natomiast w myśl art. 62 § 2 k.k.s. osoba, która wystawia w sposób 
nierzetelny fakturę lub rachunek albo takim dokumentem się 
posługuje, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo 
karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od roku, albo 
obu tym karom łącznie. W tym przypadku sankcja karna również 
jest uwarunkowana wysokością podatku ujętego na fakturze lub 
fakturach. W sytuacji gdy kwota podatku wynikająca z faktury 
lub suma kwot podatku wynikających z faktur jest dużej wartości 
tzn. przekracza 500-krotność minimalnego wynagrodzenia, 
sprawca podlega surowszej odpowiedzialności tj. w warunkach 
obligatoryjnego nadzwyczajnego obostrzenia kary. Co to oznacza? 
Mianowicie, w takim przypadku dolną granicą kary pozbawienia 
wolności jaką może wymierzyć Sąd jest kara 1 roku i 1 dnia poz-
bawienia wolności, zaś maksymalnie może to być kara 7 lat i 6 
miesięcy pozbawienia wolności, ponieważ górna granica ustawowej 
odpowiedzialności (5 lat) zostaje zwiększona o połowę (2 lata i 6 
m-cy). 

Ponadto, obok kary pozbawienia wolności może zostać wymier-
zona grzywna również objęta obostrzeniem jaka kara pozbawienia 
wolności. Wówczas Sąd może wymierzyć grzywnę w granicach od 
11 do 1080 stawek dziennych. 

Ważne!

Obostrzenia w zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej 
występują również w sytuacji, gdy kwota podatku wynikająca 
z faktury lub suma kwot podatku wynikających z faktur jest 
dużej wartości tzn. przekracza 1000-krotność minimalnego 
wynagrodzenia. Wówczas Sąd może wymierzyć karę pozbawienia 
wolności w granicach od 1 roku i 1 dnia do maksymalnie 10 lat. Zaś 
grzywna, która może zostać wymierzona obok kary pozbawienia 
wolności może wynosić od 10 do 1080 stawek dziennych. 

Czy osoba wystawiająca w sposób nierzetelny fakturę lub rachunek 
albo posługująca się takim dokumentem podlega dodatkowo 
odpowiedzialności karnej na podstawie Kodeksu karnego?

W związku z  tym, że zachowania związane z wystawianiem 
i posługiwaniem się fakturami nierzetelnymi zostały potraktow-
ane przez ustawodawcę jako szczególnie społecznie szkodliwe, to 
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za czyny popełnione w okresie od 01 marca 2017 roku polegające 
właśnie na wystawianiu i posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami, 
dana osoba podlega odpowiedzialności za czyn karnoskarbowy (art. 
62 k.k.s.) ale także za czyn zabroniony ujęty w Kodeksie karnym 
(np. art. 271a k.k.). 

Oznacza to, że każde wystawienie nierzetelnej i każde posłużenie 
się taką fakturą stanowi dwa czyny zabronione – karnoskarbowy 
i karny pospolity!

Zgodnie z art. 271a k.k. ten kto wystawia fakturę lub faktury, 
zawierające kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna 
wartość jest znaczna, poświadczając nieprawdę co do okoliczności 
faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości 
należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej 
należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury lub faktur 
używa podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Z kolei, jeżeli sprawca dopuszcza się czynu, o którym mowa 
powyżej obejmującego fakturę lub faktury, zawierające kwotę 
należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa 
niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, 
albo z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło do-
chodu podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 
lat 3. W tym przypadku wartość kwoty ujętej na fakturze lub faktu-
rach musi przekraczać 5 mln zł, ponieważ mienie wielkiej wartości 
oznacza według kodeksu karnego kwotę 5 mln zł. 

Przepis przewiduje również odpowiedzialność karną w postaci 

zagrożenia karą pozbawienia wolności do lat 3 za popełnienie czynu, 
o którym mowa w art. 271a § 1 k.k., jeśli jest to wypadek mnie-
jszej wagi. Zatem dla uznania czynu za wypadek mniejszej wagi 
można uznać sytuację, gdy sprawca osiągnął np. niewielką korzyść 
majątkową osiągniętą bezprawnie, mimo wskazania w fakturze 
kwoty należności ogółem o wielkiej wartości. 

Uwaga! 

Kto dopuszcza się przestępstwa określonego m.in. w art. 271a § 1 
k.k. czyli wystawia fakturę lub faktury, zawierające kwotę należności 
ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż 
dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, 
poświadczając nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących 
mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publiczno-
prawnej lub jej zwrotu, albo zwrotu innej należności o charak-
terze podatkowym, lub takiej faktury lub faktur używa, podlega 
karze pozbawienia wolności na czas od lat 5 do 25 lat pozbawienia 
wolności.

Aurelia Kukulska
adwokat

Adwokacka Spółka Partneska Łuć i Koksztyc-Łuć 
Jelenia Góra

Opisy wypadków do PZU
Jerzy Szczepaniak

Autentyczne wyjątki z  opisów wypadków samochodowych 
sporządzonych przez kierowców w protokołach zgłoszeniowych 
PZU S.A. 

1. Wracając do domu podjechałem do złego domu i zderzyłem 
się z drzewem, którego nie mam. 

2. Inny samochód zderzył się z moim nie ostrzegając o swoich 
zamiarach.

3. Myślałem, że mam opuszczone okno jednak okazało się, że 
jest podniesione, kiedy wystawiłem przez nie rękę. 

4. Zderzyłem się ze stojącą ciężarówką nadjeżdżającą z drugiej 
strony.

5. Ciężarówka cofnęła się przez szybę prosto w twarz mojej 
żony.

6. Odholowałem swój samochód z jezdni, spojrzałem na te-
ściową i uderzyłem w nasyp.

7. Przechodzień uderzył we mnie i przeszedł pod moim sa-
mochodem. 

8. Facet był na całej drodze i wiele razy próbowałem go wy-
minąć zanim uderzyłem w niego.

9. Budka telefoniczna zbliżała się, kiedy próbowałem zjechać 
jej z drogi uderzyła w mój przód.

10. Nie chcąc zabić muchy wjechałem w budkę telefoniczną. 
11. Prowadziłem samochód już czterdzieści lat, kiedy zasnąłem 

za kółkiem i miałem wypadek.
12. Broniąc się przed uderzeniem zderzaka samochodu przede 

mną uderzyłem przechodnia. 
13. Mój samochód był legalnie zaparkowany, kiedy wjechał 

w inny pojazd.

14. Mój samochód był prawidłowo zaparkowany w tyle innego 
samochodu. 

15. Nagle znikąd pojawił się niewidoczny samochód, uderzył 
w mój samochód, po czym zniknął. 

16. Byłem pewien, że ten stary człowiek nie dotrze na drugą 
stronę ulicy, kiedy go stuknąłem. 

17. Przechodzień nie miał żadnego pomysłu którędy uciekać, 
więc go przejechałem. 

18. Nie pamiętam dokładnie okoliczności wypadku, ponieważ 
byłem kompletnie pijany. W celu uzyskania dalszych szcze-
gółów proszę zwracać się do policji. 

19. Jechałem do lekarza z chorym kręgosłupem, kiedy wypadł 
mi dysk, powodując wypadek. 

20. Dałem sygnał klaksonem, ale nie działał, ponieważ został 
skradziony. 

21. W pewnym momencie drzewo dostało się między kabinę 
ciężarówki a przyczepę. 

22. Jechałem sobie spokojnie, a tu nagle zaatakowała mnie wy-
sepka tramwajowa. 

Jerzy Szczepaniak
adwokat

Kancelaria Adwokacka
Łódź
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Z ŻYCIA KANCELARII
ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA W POZNANIU

W dniach 18-20 czerwca w Baranowie pod Poznaniem w uroczym 
hotelu Edison nad jeziorem Kierkskim wreszcie odbyło się nasze 
osobiste spotkanie i zgromadzenie Stowarzyszenia Prawników Iuris 
Link. Załączamy zdjęcia z tego wydarzenia.

Walne Zgromadzenie Członków Iuris Link

Olaf Hamberger – nowy Członek Stowarzyszenia
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Z ŻYCIA KANCELARII
ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA W POZNANIU

Zwiedzamy Winnicę
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Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Komandytowa
Izabella Żyglicka i Wspólnicy

KATOWICE · WARSZAWA

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

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

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

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

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

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

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

ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
IZABELLA ŻYGLICKA I WSPÓLNICY

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

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

Kancelaria Adwokacka Elżbieta Nowak

KOSZALIN

Kancelaria Adwokacka Elżbiety 
Nowak aktywnie działa  jako jedna 
z  pierwszych prywatnych kancelarii 
w Koszalinie. Od wielu lat prowadzi 
obsługę k lientów krajow ych 
i  zagranicznych, świadcząc pomoc 
prawną i  reprezentując podmioty 
zagraniczne w polskich spółkach prawa 
handlowego. Utrzymuje ścisły kontakt 

z wieloma adwokatami i radcami prawnymi, pracującymi w dużych 
kancelariach prawniczych polskich i zagranicznych, wymieniając 
doświadczenia i wiedzę przydatną do rozwiązywania konkretnych 
problemów prawnych. 

Kancelaria Adwokacka Elżbiety Nowak zajmuje się sprawami 
karnymi, cywilnymi, gospodarczymi, obsługą spółek prawa 
handlowego w  zakresie prowadzonej przez nie działalności, 
zagadnieniami prawa europejskiego, a także sprawami rodzinnymi. 

Adwokat Elżbieta Nowak ukończyła  studia prawnicze 
w  Poznaniu na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza. Odbywała aplikację prokuratorską w  Poznaniu, 
a  następnie aplikację adwokacką w  Koszalinie. Jest aktywnym 
członkiem ogólnopolskich organizacji prawniczych. Pełniła funkcję 
Przewodniczącej Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich 
przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie, wicedziekana 

Okręgowej Rady Adwokackiej w  Koszalinie oraz Kierownika 
Szkolenia Aplikantów Adwokackich przy ORA w  Koszalinie, 
a także jako czynny  wykładowca w ramach szkolenia aplikantów 
adwokackich  angażowała się i angażuje  w prace na rzecz samorządu 
adwokackiego.

KANCELARIA ADWOKACKA ELŻBIETA NOWAK

ul. Zwycięstwa 147/4
75–603 Koszalin
Tel./Fax: + 48 94 346 20 46
Handy: + 48 601 726 280
e-mail: jurist@poczta.fm
elzbietanowak@adwokatura.pl
elzbieta.nowak@iurislink.pl
www.kancelarie-adwokackie.org
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Prowadzimy działalność jako adwokaci od 1 stycznia 2000 
r. Wcześniej, w 1994 r. ukończyliśmy studia prawnicze na 
Uniwersytecie Wrocławskim a następnie odbyliśmy aplikację 
sądową w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze oraz aplikację 
adwokacką w Izbie Adwokackiej w Wałbrzychu, pracując w jednej 
z wiodących spółek prawniczych w Jeleniej Górze. Ugruntowana 
wiedza, długoletnia praktyka i doświadczenie uzyskane w sądach 
i pod opieką znakomitych patronów pomogło nam zgromadzić 
odpowiedni zespół prawników i utworzyć jedną z pierwszych 
partnerskich spółek prawniczych.

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

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

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

Bartosz Łuć od lat zajmuje się prowadzeniem skomplikowanych 

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

Osoby stale współpracujące w wybranych dziedzinach prawa:

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

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

ADWOKACKA SPÓŁKA PARTNERSKA ŁUĆ I KOKSZTYS-ŁUĆ

ul. Grottgera 12/1–2
58–500 Jelenia Góra
KRS 0000204023
Tel. +48 75 75 356 30
Handy +48 600 432 253
email:
kancelaria@adwokaci-online.pl
Strona internetowa:
www.adwokaci-online.pl
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Adwokacka Spółka Partnerska Łuć i Koksztys-Łuć

JELENIA GÓRA
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Kancelaria Prawna Olaf Hamberger

JELENIA GÓRA

Olaf Hamberger prowadzi 
Kancelarię Prawną, która jest 
w pełni wyspecjalizowana w zakresie 
postępowania egzekucy jnego, 
prawa upadłościowego oraz prawa 
restrukturyzacyjnego. Specjalizuje 
się także w  prawie gospodarczym 
i spółek handlowych, oraz dochodzeniu 
roszczeń.  Kancelaria oferuje usługi 
kompleksowego doradztwa prawnego 
uczestnikom postępowania oraz dla 

nadzorców sądowych, zarządców i syndyków. Świadczy również 
usługi prawne kancelariom komorniczym oraz kancelariom 
adwokackim. Oferowana współpraca pozwala nie tylko sprawnie 
przeprowadzić postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne 
czy egzekucyjne z korzyścią dla uczestników postępowania oraz 
ich pełnomocników, ale zapewnia również bezpieczeństwo prawne 
osobom pełniącym funkcję syndyków, zarządców, nadzorców 
i komorników. Również klienci indywidualni znajdą Kancelarii 
pomoc zarówno w rozwiązywaniu problemów, w których niezbędna 
jest wiedza prawna, jak i w planowaniu działań zmierzających do 
ograniczenia ryzyka związanego z decyzjami wywołującymi skutki 
prawne.  

Równolegle do działalności zawodowej Olaf Hamberger prowadzi 
działalność naukową wynikiem której są studia doktoranckie na 
Wydziale Prawa, Administracji i  Ekonomii na Uniwersytecie 
Wrocławskim we Wrocławiu. Działalność naukowa przejawia się 
również przez prowadzenie zajęć ze studentami Wydziału Prawa 
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz czynne uczestniczenie w licznych 
konferencjach naukowych w  postaci prowadzenie wykładów 
naukowych. Dodatkowo w ramach realizacji działalności naukowej 

jest autorem kilku publikacji naukowych w tematyce postępowania 
cywilnego oraz egzekucyjnego. 

Łącząc powyższe dwie aktywności, Olaf Hamberger prowadzi 
wykłady na szkoleniach zawodowych organizowanych dla 
poszczególnych grup zawodowych. Przeprowadził szereg wykładów 
oraz szkoleń zawodowych w tym organizowanych przez Komisję 
Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki Naczelnej 
Rady Adwokackiej, dodatkowo wygłosił wykład na temat zmian 
w postępowaniu egzekucyjnym na konferencji naukowej i szkoleniu 
zawodowym przy udziale Okręgowej Rady Adwokackie w Opolu 
oraz Izby Komorniczej we Wrocławiu. Prowadził również szkolenie 
dla Karkonoskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych 
o tematyce wymagań stawianym przez przepisy prawa operatom 
sporządzanym na potrzeby postępowania egzekucyjnego 
i upadłościowego.  

Ze względu na możliwość pracy zdalnej oraz dojazdu do klienta, 
bez problemu obsługuje klientów w całej Polsce.

KANCELARIA PRAWNA OLAF HAMBERGER

ul. Artura Grottgera 12
58-500 Jelenia Góra
tel.: 48 500 767 878
mail: kancelaria@hamberger.pl
Strona internetowa: 
www.hamberger.pl

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

Od 2001 roku Kancelaria Schirp Schmidt-
Morsbach Neusel doradza swoim Klientom we 
wszelkich aspektach dotyczących lokaty kapitału, 
zwłaszcza w  zakresie dotyczącym funduszy 
powierniczych, lokowania środków finansowych 
w nieruchomościach i funduszach medialnych 

oraz w sprawach prywatnego prawa budowlanego. W naszej Kancelarii 
pracują poza tym specjaliści z dziedzin: prawa spółek handlowych, 
prawa podatkowego, prawa upadłościowego, prawa architektonicznego 
i inżynieryjnego, prawa pracy, prawa konkurencji oraz prawa najmu. 
Naszym Klientom oferujemy również współpracę z  notariuszem 
wyspecjalizowanym w dziedzinach prawa nieruchomości gruntowych 
i wykonawstwa budowlanego.
Kompetencja przez specjalizację.

Doradztwo prawne na najwyższym poziomie gwarantujemy 
poprzez wysoką specjalizację w wybranych dziedzinach prawa. 

Ponadto udzielamy naszym Klientom oraz różnym instytucjom 
fachowych porad jako referenci. Adwokaci naszej Kancelarii 
są autorami licznych publikacji przeznaczonych zarówno dla 
prawników jak i laików.
Odkrywamy nowe drogi.

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

KANCELARIA ADWOKACKA SCHIRP SCHMIDT-MORSBACH NEUSEL

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

e-mail. schirp@schirp.com
Strona internetowa:
www.ssma.de

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

Kancelaria Adwokacka Schirp Schmidt-Morsbach Neusel

BERLIN
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Kancelarie Adwokackie Jerzy Szczepaniak, Anna 
Kowalkiewicz, Anna Szczepaniak

ŁÓDŹ

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

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

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

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

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

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

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

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

KANCELARIA ADWOKACKA JERZY SZCZEPANIAK

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

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

 
KANCELARIE ADWOKACKIE ANNA KOWALKIEWICZ I ANNA SZCZEPANIAK

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

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

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

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

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

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

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

karnego i administracyjnego.

Zespół Kancelarii:
Stanisław Cabała, adwokat

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

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

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

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

upadłość, energetyczne, umowy w przemyśle ciężkim).

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

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

Biegle posługuje się językiem angielskim.
Daniel Augustyn, adwokat

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

KANCELARIA PRAWNICZA CABAŁA GROCHOWSKA S.C.

Siedziba Kancelarii
ul. Pijarska 15
33 – 300 Nowy Sącz

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

Kancelaria Prawnicza Cabała Grochowska s.c.

NOWY SĄCZ · GORLICE
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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.
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Kancelaria jest:

Autoryzowanym Doradcą New-
Connect

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

Autoryzowanym Doradcą dla rynku 
Catalyst

Partnerzy:

Mariola Więckowska
radca prawny

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

Wykonuje pracę radcy prawnego od roku 1990. Specjalizuje się 
w doradztwie prawnym dla realizacji strategii właścicielskiej przez 
przedsiębiorców. Obsługuje przekształcenia, fuzje, emisje akcji, 
wprowadzanie spółek na Giełdę Papierów Wartościowych i ry-
nek NewConnect. Negocjuje w procesach pozyskania inwestorów 
i umowach towarzyszących pozyskaniu kapitału. Prowadzi zespół 
specjalistów Kancelarii w procesach diagnozowania stanu prawnego 
przedsiębiorstw, sporządzania prospektów emisyjnych i dokumen-
tów informacyjnych. Jest wykładowcą i prelegentem na licznych 
konferencjach, gdzie prezentuje praktyczne aspekty doradztwa 
prawnego dla przedsiębiorców, w tym regulacje rynku kapitałowego. 
Specjalizację rozpoczęła od analiz i diagnoz stanu prawnego przed-
siębiorstw w celu wyboru wariantu ich prywatyzacji oraz w charak-
terze doradcy Ministra Skarbu Państwa w procesach pozyskiwania 
inwestorów. W latach 90–tych. prowadziła i przewodniczyła radom 
wierzycieli w bankowych postępowaniach układowych (np. Zakłady 
Automatyki Przemysłowej ZAP S.A. w Ostrowie Wlkp.). Zdobyła 
specjalizację w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw związaną 
z finansowaniem ich działalności przez Wielkopolski Bank Kre-
dytowy S.A. Nadzorowała działalność spółek prawa handlowego 
zasiadając w Radach Nadzorczych RELPOL S.A. z siedzibą w Ża-
rach i ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu, ZAP – PETRO Sp. z o.o. 
w Ostrowie Wlkp., ATON – HT z siedzibą we Wrocławiu. Aktualnie 
zasiada w Radzie Nadzorczej spółki giełdowej TELL S.A. z siedzibą 
w Poznaniu. W procesach fuzji wykonała kompleksową obsługę 
prawną np. fuzji Cefarmu – Poznań z Polską Grupą Farmaceutyczną 
S.A. W czerwcu 2018 roku uzyskała status certyfikowanego Mentora 
EARLY WARNING EUROPE nadany przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości i Fundację Firm Rodzinnych.

Tomasz Buczak
radca prawny

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

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

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
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Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek i wspólnicy sp.p

SZCZECIN

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

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

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

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

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

wego Pomorza Zachodniego.
Krzysztof Judek ukończył w 1976 roku 

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

W latach 1991–1998 prowadził kancelarię adwokacką. Od 1998 r. 
wykonuje zawód radcy prawnego, najpierw w indywidualnej kan-
celarii, a później w spółce partnerskiej. Specjalizuje się w prawie 
gospodarczym, administracyjnym, spółdzielczym i mieszkanio-
wym. Wieloletni wykładowca, prowadzący szkolenia aplikantów 
w Okręgowej Radzie Adwokackiej i Okręgowej Izbie Radców Praw-
nych w Szczecinie.

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

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

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

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

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

REKOMENDACJE:
W Rankingu Kancelarii Prawniczych publikowanych przez dzien-

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

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

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