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„Prawa są po to, aby wspomagać obywateli,
nie tylko po to, aby przejmować ich lękiem”.
Voltaire

Szanowni Państwo!
Od dłuższego już czasu Rząd i Parlament zajmują się propozycjami
reform zawodów prawniczych, które mają „otworzyć” te zawody i spo
wodować zmniejszenie kosztów obsługi prawnej. Zmiany już wprowa
dzone spowodowały, że liczba adwokatów i radców prawnych wzrosła
na tyle, że wielu członków obu korporacji nie jest w stanie rozpocząć
własnej działalności i utrzymać się na rynku.
Trwa dyskusja na temat umożliwienia obsługi prawnej przez tzw.
doradców tzn. absolwentów studiów prawniczych bez potrzeby odbywa
nia przygotowania do wykonywania zawodu w postaci aplikacji. Ten
bezsensowny i szkodliwy pomysł nie wymaga nawet komentarza.
Jak się wydaje upadł już pomysł połączenia korporacji radców praw
nych i adwokatów, wobec sprzeciwu obu środowisk.
Historia pokazuje, że kształtowanie rynku przez decyzje admini
stracyjne nie prowadzi do niczego dobrego. Jeśli istnieje rzeczywista
konkurencja i szeroki dostęp do zawodów prawniczych, prawa rynku
najlepiej uregulują warunki popytu i podaży. W interesie każdego roz
sądnego przedsiębiorcy jest podnoszenie poziomu świadczonych usług
i stosowanie się do potrzeb klienta.
Współpraca Kancelarii w ramach Stowarzyszenia Prawników
IURIS LINK jest przejawem takiego właśnie działania. Tworząc wspól
ne standardy postępowania na wysokim poziomie, wykorzystując
doświadczenie i współpracę w konkretnych sprawach staramy się podnosić
nasze kwalifikacje, aby najlepiej pomagać naszym Klientom. Do takich
działań nie są potrzebne kolejne ustawy, czy decyzje Ministrów.

Redaktor Naczelny
Jerzy Szczepaniak
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AKTUALNOŚCI PRAWNE

Zmiany przepisów i nowe regulacje w pigułce
PRAWO CYWILNE
Nowa wysokość opłaty od apelacji w postępowaniu uproszczonym.
Zgodnie z wprowadzoną z dniem 16 grudnia 2009 r. zmianą, opłata
od apelacji w postępowaniu uproszczonym uzależniona jest od wartości przedmiotu zaskarżenia i wynosi odpowiednio:
• do 2.000,00 zł – 30,00 zł;
• ponad 2.000,00 zł do 5.000,00 zł – 100,00 zł;
• ponad 5.000,00 zł do 7.500,00 zł – 250,00 zł;
• ponad 7.500,00 zł – 300,00 zł.
Uwierzytelnianie dokumentów przez profesjonalnych pełnomocni
ków. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, doradca podatkowy
oraz radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa może samodzielnie poświadczyć za zgodność z oryginałem odpis pełnomocnictwa
udzielonego przez stronę oraz inne dokumenty z treści, których wynika ich umocowanie. Ponadto nowo wprowadzona regulacja prawna przewiduje możliwość złożenia zamiast oryginału dokumentu jego
odpisu poświadczonego przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym,
rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Poświadczony
w ten sposób odpis uzyska charakter dokumentu urzędowego. Wyżej
opisane zmiany dotyczą postępowania cywilnego, postępowania sądowo-administracyjnego, administracyjnego oraz przed organami
podatkowymi i obowiązują od dnia 1 stycznia 2010 roku.
Elektroniczne postępowanie upominawcze. Od początku tego roku
roszczeń pieniężnych dla których przewidziano postępowanie upominawcze można dochodzić również w trybie elektronicznym za pośrednictwem łącza internetowego. Więcej informacji dotyczących tego
rozwiązania znajdziecie Państwo w artykule pt. „Elektroniczne postę
powanie upominawcze w praktyce”.
Odpis elektroniczny z mocą dokumentu urzędowego. Od dnia
18 stycznia 2010 r. odpisy i zaświadczenia wydawane za pośrednictwem systemu elektronicznego przez centralną informację o zastawach
rejestrowych zaopatrzone w bezpieczny podpis elektroniczny, sprawdzalny przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, posiadają
moc dokumentów urzędowych. Oznacza to, że wskazane odpisy i zaświadczenia wydawane w formie papierowej i elektronicznej mają na
równi tą samą moc dokumentów urzędowych.
Krótsze terminy przedawnienia obowiązują tylko przedsiębior
ców. Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie o sygn. akt VI ACa 896/2009 potwierdził, że „Trzyletni ter
min przedawnienia roszczenia nie ma zastosowania w sprawie ze wzglę
du na niewykazanie przez pozwanego powiązania roszczenia powoda
z prowadzeniem działalności gospodarczej, co obejmuje nie tylko kwestię
ewentualnie innej umowy niż pożyczka (rzekomo ukrytej), ale też umo
wę pożyczki, trzeba mieć bowiem na względzie, że sama umowa pożyczki
również może mieć związek z działalnością gospodarczą”. W rozpatrywanej sprawie strony będące osobami fizycznymi zawarły umowę pożyczki. Pozwany w toku postępowania podniósł zarzut przedawnienia
argumentując, że strony działały w ramach działalności gospodarczej.
Brak zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie
pozwalał zdaniem sądu, na uznanie, że strony taką działalność prowadziły. Ważne jest także stwierdzenie w wyroku, że dwukrotne udzielenie pożyczek przez daną osobę nie pozwala jeszcze na przypisanie jej
działaniom charakteru stałego, powtarzającego się i profesjonalnego,
oznaczającego prowadzenie działalności gospodarczej.

Nowość w najmie lokali mieszkalnych – najem okazjonalny. Od 28
stycznia 2010 r. obowiązuje nowa regulacja przywracająca instytucję
najmu okazjonalnego. Szczegółowe informacje na ten temat zostały zawarte w artykule pt. „Najem okazjonalny – gwarancja szybszej eksmisji”.
Zmiany w zasadach przyznawania pełnomocnika z urzędu. Obecnie
z wnioskiem o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu mogą wystąpić
wyłącznie strony, które zostały zwolnione od kosztów sądowych w całości lub części. Od dnia 19 kwietnia 2010 r. wszystkie strony będą
mogły domagać się przyznania profesjonalnego pełnomocnika bez
rozróżnienia, czy zostały zwolnione z obowiązku ponoszenia kosztów
sądowych w całości lub części na mocy ustawy bądź postanowienia
sądu, czy też nie ubiegały się o zwolnienie z opłat sądowych lub wydatków albo takiego zwolnienia nie uzyskały. Warunkiem będzie złożenie przez osoby fizyczne oświadczenia o niemożności poniesienia bez
uszczerbku koniecznego utrzymania siebie i rodziny kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. Osoby prawne lub inne jednostki
organizacyjne, którym ustawa przyznaje zdolność sądową muszą wykazać, że nie posiadają dostatecznych środków na poniesienie kosztów
wynagrodzenia zawodowego pełnomocnika. Wniosek o wyznaczenie
adwokata lub rady prawnego z urzędu będzie składany do sądu przed
którym prowadzone jest postępowanie lub dopiero ma zostać wytoczone. Strona nie mająca miejsca zamieszkania lub siedziby w okręgu
tego sądu, będzie mogła wnieść pisemne żądanie o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby. Sąd ten przekaże wówczas wniosek do sądu
prowadzącego sprawę lub właściwego do jej rozpoznania w razie,
gdy postępowanie nie zostało jeszcze wszczęte.
Zmiany w doręczaniu pism procesowych. Najważniejsza część nowelizacji, która wejdzie w życia 29 kwietnia 2010 r. dotycząca działalności
profesjonalnych pełnomocników odnosi się do doręczania pism procesowych. W postępowaniu cywilnym adwokat, radca prawny, rzecznik
patentowy oraz radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa będą
doręczać sobie nawzajem bezpośrednio odpisy pism procesowych
z załącznikami. Z pismem procesowym wniesionym do sądu trzeba
będzie złożyć potwierdzenie odbioru lub nadania tegoż pisma drugiej stronie. Nie złożenie wskazanego dowodu spowoduje zwrot pisma,
bez wzywania do usunięcia braku. Opisane zmiany nie dotyczą jednak
wnoszenia: pozwu wzajemnego, apelacji, skargi kasacyjnej, zażalenia,
sprzeciwu od wyroku zaocznego, sprzeciwu od nakazu zapłaty, zarzutów od nakazu zapłaty, wniosku o zabezpieczenie powództwa, skargi
o wznowienie postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia i skargi na orzeczenia referendarza sądowego, które należy złożyć w sądzie z odpisami dla strony przeciwnej.
Dochodzenie roszczeń cywilnych w postępowaniu grupowym. W dniu
19 lipca 2010 r. wejdzie w życie nowe rozwiązanie prawne umożliwiające dochodzenie grupie, co najmniej 10 osób roszczeń cywilnoprawnych w jednym postępowaniu sądowym. Wstąpienie do grupy będzie
mogło nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia i jest konieczne do objęcia postępowaniem i wyrokiem. Orzeczenie w postępowaniu grupowym dotyczyć będzie zatem tylko osób, które działały
w grupie. Nie zamknięto jednak drogi dochodzenia roszczeń osobom,
które nie wstąpiły do grupy. Mogą wytoczyć powództwo przeciwko osobie i w przedmiocie rozstrzygniętym wyrokiem w postępowaniu grupowym, jeśli nie działały w grupie. Powództwo o roszczenie dochodzone przez, co najmniej 10 osób, będzie mogła wytoczyć jedna osoba będąca ich przedstawicielem, a także powiatowy rzecznik konsumentów.
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Relacje między reprezentantem, a członkami grupy zostaną ustalone
w umowie. Na wniosek osób reprezentujących więcej, niż połowę składu
grupy, sąd będzie mógł zmienić jej reprezentanta. Zadaniem przedstawiciela grupy będzie ustalenie m.in. zasad uczestnictwa w grupie i wysokość
wynagrodzenia dla profesjonalnego pełnomocnika. Warunkiem skutecznego wszczęcia i przeprowadzenia postępowania grupowego będzie
dochodzenie roszczeń względem jednego podmiotu wynikających
z przepisów o ochronie konsumentów, odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz z tytułu czynów niedozwolonych. Będą to mogły być roszczenia tylko jednego rodzaju tj. pieniężne (np. odszkodowanie) lub niepieniężne (np. zobowiązanie do wykonania usługi, umowy). Wykluczono możliwość wystąpienia w tym
trybie z roszczeniami o ochronę dóbr osobistych. W przypadku wystąpienia z żądaniem zasądzenia roszczeń pieniężnych wymagana będzie
zgoda wszystkich członków grupy na ryczałtowe określenie należności
chyba, że nie jest możliwe ujednolicenie tych roszczeń np. ze względu na
zróżnicowany charakter szkód. Sprawy dotyczące roszczeń grupowych
rozpoznawane będą przez sądy okręgowe w składzie trzech sędziów zawodowych. Sąd ogłosi w prasie wszczęcie postępowania i oznaczy termin w którym inne osoby będą mogły wstąpić do grupy. Ustawodawca
przewidział również możliwość ugodowego zakończenia sprawy na każdym jej etapie i skierowania stron do mediacji. Ugoda podlegać będzie
kontroli sądu. Wpis sądowy od pozwu w postępowaniu grupowym będzie wynosił 2 % wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia. Opisane
rozwiązanie ułatwi dochodzenie wielu osobom w jednym postępowaniu
sądowym m.in. roszczeń wynikających z jednego wypadku komunikacyjnego, poszkodowanym przez ten sam bank lub zastosowanie przez zakład ubezpieczeń niedozwolonych klauzul w umowach z konsumentami.
Ułatwienia dla osób nie mogących czytać. W najbliższym czasie
z kodeksu cywilnego zostanie usunięty art. 80 stanowiący regułę,
że oświadczenia woli składane na piśmie przez osoby nie mogące
czytać muszą mieć formę aktu notarialnego. Aktualnie obowiązująca
regulacja wprowadza wiele utrudnień dla tych osób w szczególności
prowadzących działalność gospodarczą. Złożenie oświadczenia woli
w formie aktu notarialnego wymaga wielu działań i czasu.
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Nowa regulacja gwarancji za roboty budowlane. Art. 6491- 6495 oczekujące w najbliższych miesiącach na wprowadzenie do kodeksu cywilnego
przewidują, że inwestor udzieli wykonawcy gwarancji zapłaty za roboty
budowlane w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty za wykonanie tych
robót. Gwarancja będzie mogła mieć formę: gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, akredytywy bankowej lub poręczenia udzielonego
przez bank na zlecenie inwestora. Wykonawca robót budowlanych
będzie uprawniony w każdym czasie żądać od inwestora gwarancji
zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu umówionego
wynagrodzenia oraz robót dodatkowych lub niezbędnych w celu wykonania umowy i zaakceptowanych na piśmie przez inwestora. Prawa
wykonawcy do żądania od inwestora gwarancji zapłaty nie będzie można wyłączyć, ani ograniczyć przez czynność prawną. W razie wystąpienia przez wykonawcę z wnioskiem o przedstawienie gwarancji, odstąpienie inwestora od umowy tym spowodowane będzie bezskuteczne. Jeżeli
inwestor nie przedstawi w terminie zakreślonym przez wykonawcę (nie
krótszym, niż 45 dni) gwarancji zapłaty, wówczas wykonawca będzie
mógł od umowy odstąpić z winy inwestora ze skutkiem na dzień odstąpienia. Nie uzyskanie przez inwestora gwarancji będzie traktowane jako
obciążającą go przeszkodę w wykonaniu robót budowlanych. Ponadto
inwestor nie będzie władny odmówić zapłaty wynagrodzenia, jeśli wykonawca nie wykona robót z przyczyn leżących po stronie inwestora.
Istotnym jest to, że przedstawiona regulacja będzie miała zastosowanie
także do umów między generalnym wykonawcą, a podwykonawcami.

PRAWO HANDLOWE I GOSPODARCZE
Pomoc Państwa dla przedsiębiorców. Pierwszym rodzajem pomocy
udzielanej przedsiębiorcom przez Państwo i obowiązującej w przedstawionej wersji od dnia 12 listopada 2009 r. są ulgi w spłacie zobowiązań

podatkowych będących pomocą na szkolenia specjalistyczne lub ogólne. Ulgi mogą mieć formę odroczenia terminu płatności podatku lub
rozłożenia zapłaty podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty
zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek
oraz umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek
za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej, wraz ze wskazaniem przypadków,
w których ulgi są udzielane jako pomoc indywidualna. Uprawnionymi
do uzyskania ulgi mogą być wszyscy przedsiębiorcy, zarówno mali,
średni i duzi pod warunkiem złożenia w odpowiednim czasie wniosku o jej udzielenie. We właściwych przepisach wykonawczych wskazano przedsiębiorców zagrożonych, znajdujących się w trudnej sytuacji
ekonomicznej i zobowiązanych do zwrotu pomocy wynikającej z decyzji Komisji Europejskiej, jako niezgodnej z prawem oraz wspólnym
rynkiem, którzy nie mają szans na skorzystanie z ulgi. Koszty mogące
zostać objęte ulgą dotyczą wyłącznie wydatków związanych z planowanym szkoleniem. Wysokość pomocy nie może przekroczyć 25 % dla
szkoleń specjalistycznych i 60 % w razie szkoleń ogólnych. Wysokość
pomocy ze względu na jej rodzaj może zostać podwyższona do maksymalnie 80 % wartości wydatków i wyjątkowo do 100 % w sektorze transportu morskiego. Ulga na szkolenia może zostać udzielona
bez względu na inną pomoc publiczną. Przedstawiona pomoc nie ma
jednak zastosowania do działalności przedsiębiorców związanej z wywozem, pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów
produkcji krajowej oraz pomocy udzielanej na produkcję czy przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu niektórych produktów rolnych.
Drugim sposobem świadczonej pomocy wprowadzonej z dniem
17 listopada 2009 r. jest udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną. Pomoc regionalna udzielana jest na warunkach przewidzianych w rozporządzeniu Komisji
(WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. Beneficjentami tej pomocy są przedsiębiorcy podlegający przepisom ustawy Ordynacja
podatkowa z wyłączeniem przedsiębiorców z sektorów: rybołówstwa i akwakultury, węglowego, budownictwa okrętowego, hutnictwa
żelaza i stali, włókien syntetycznych; przedsiębiorców w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych; przedsiębiorców zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzeniem do obrotu produktów
rolnych; działalności związanej z wywozem oraz pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej.
Odpowiedzialność likwidatora za zobowiązania spółki. W świetle art. 299 k.s.h. w razie bezskuteczności egzekucji prowadzonej wobec spółki, solidarną odpowiedzialność za jej zobowiązania ponoszą
członkowie zarządu. Wskazanej odpowiedzialności podlega również
likwidator spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, co potwierdził
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie o sygn.
akt III CZP 91/2009.
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług obowiązuje do końca 2010 r.
Ze względu na opóźnienia z pracami legislacyjnymi nad wprowadzeniem nowej PKWiU 98, obecnie obowiązująca PKWiU 97 będzie nadal stosowana do 31 grudnia 2010 r. Polska Klasyfikacja Wyrobów
i Usług zawiera normy dotyczące: podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od
osób prawnych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Ustność oświadczenia o zamiarze nabycia akcji. Według obowiązujących przepisów prawo do nieodpłatnego nabycia akcji podlega dziedziczeniu. Warunkiem objęcia akcji przez spadkobiercę jest złożenie
przez spadkodawcę (uprawnionego pracownika) w terminie 6 m-cy.
od daty wpisania spółki do rejestru, oświadczenia o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji. W przypadku śmierci spadkodawcy i nie złożenia wskazanego oświadczenia, powinno ono zostać sformułowane
przez spadkobiercę w formie pisemnej lub ustnej, co podkreślił Sąd
Najwyższy w wyroku z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie o sygn. Akt
II PK 20/2009 – „W razie śmierci pracownika, uprawnionego do nie
odpłatnego uzyskania akcji prywatyzowanego przedsiębiorstwa, pra
wo do ich otrzymania nabywają spadkobiercy zmarłego. Dopuszczalne

jest złożenie oświadczenia o zamiarze nabycia akcji zarówno w formie
pisemnej, jak i ustnej”. Najważniejsze jest aby wola uprawnionego do
nabycia akcji została przekazana w sposób dostateczny.
Czy siła wyższa zawsze powoduje podwyższenie kosztów wykonania
zobowiązania? Zgodnie z poglądem wyrażonym przez Sąd Apelacyjny
w Warszawie w wyroku z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie o sygn.
akt VI ACa 718/2009 „Nadzwyczajne zjawiska, np. susza czy powódź,
nie stają się siłą wyższą tylko dlatego, że podwyższają koszty wykonania
zobowiązania. Aby takie dodatkowe koszty uznać za wynik siły wyższej,
a w konsekwencji, by zwalniało to z długu, musiałyby zagrażać firmie,
być wręcz dla niej nie do udźwignięcia”.
Przymusowy wykup akcji nie stanowi umowy sprzedaży. „Przymu
sowy wykup akcji zwany squeeze out i uregulowany w art. 418 Kodeksu
spółek handlowych nie jest umową sprzedaży. Jest odrębną i specyficzną
instytucją uregulowaną wyłącznie w tym kodeksie. W związku z tym nie
może być opodatkowany podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jako
że nie został wymieniony w zamkniętym katalogu czynności opodatko
wanych w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. Znajduje
się tam umowa sprzedaży, jednak tego typu wykupu akcji nie można
uznawać za sprzedaż, ponieważ nie spełnia warunków istotnych umo
wy sprzedaży z Kodeksu cywilnego”. Taki pogląd wyraził Naczelny Sąd
Administracyjny w wyroku z dnia 28 listopada 2009 r. w sprawie o sygn.
akt II FSK 870/2008. W orzeczeniu zaznaczono, że squeeze out jest
szczególną instytucja prawną z odrębnymi i integralnymi przesłankami oraz samodzielna procedurą, co odróżnia ją od umowy sprzedaży. Ponadto nie jest wymieniona w zamkniętym katalogu czynności
prawnych podlegających opodatkowaniu.

PRAWO KARNE
Obowiązkowe leczenie pedofili. Sprawcy przestępstwa zgwałcenia małoletniego poniżej 15 roku życia lub zgwałcenia kazirodczego
u których stwierdzono pedofilię od dnia 8 czerwca 2010 r. będą obowiązkowo poddawani leczeniu farmakologicznemu tzw. chemicznej
kastracji lub psychoterapii. Terapia farmakologiczna nie będzie stosowana w odniesieniu do skazanych, narażonych w razie jej przeprowadzenia na poważne niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia. Wyżej
wskazane przestępstwa zostaną nadto uznane za zbrodnię, co oznacza, że ich popełnienie będzie karane minimum 3 letnim okresem
pozbawienia wolności. Obowiązek poddania się leczeniu w stosunku
do sprawców uchylających się od obowiązku stawienia w wyznaczonym zakładzie ambulatoryjnym będzie egzekwowany przez Policję.

PRAWO PRACY
Obowiązek prowadzenia wykazu stanowisk pracy o szczególnych
warunkach. Od początku tego roku pracodawcy są zobowiązani do
prowadzenia wykazu oraz ewidencji stanowisk pracy, na których
świadczona jest praca o szczególnych warunkach lub szczególnym
charakterze. W razie niedopełnienie tego obowiązku poszkodowanemu przysługuje skarga do Państwowej Inspekcji Pracy, która może nakazać pracodawcy wprowadzenie w ewidencji odpowiednich korekt.
Powrót do pracy po urlopie ojcowskim. Ojcowie po zakończeniu urlopu
ojcowskiego mają od dnia 6 stycznia 2010 r. zapewnione prawo powrotu do pracy na dotychczasowe stanowisko lub stanowisko równorzędne.
Wysokość wynagrodzenia bezpośrednio sprzed urlopu musi odpowiadać pensji po zakończeniu urlopu. Tożsamą zasadę przewidziano także dla pracowników korzystających z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.
Ułatwienia w zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Firma,
która przeprowadziła zwolnienia grupowe z przyczyn nie leżących po
stronie pracowników, może zatrudniać pracowników tymczasowych

bez względu na okres czasu, który upłynął od daty zwolnień grupowych. Ponadto świadectwa pracy dla pracowników tymczasowych
będą wydawane raz w roku, a nie ja dotąd po każdym zakończeniu
obowiązywania umowy. W sytuacji, gdy pracownik zażąda wydania
świadectwa pracy, pracodawca będzie obowiązany je wydać w terminie 7 dni. Oprócz tego agencja pracy tymczasowej, może skierować
pracownika do wykonywania pracy w jednym zakładzie pracy przez
okres maksymalnie 18 miesięcy (poprzednio 12) w ciągu 36 kolejnych
miesięcy. Przedstawione zmiany weszły w życie dnia 24 stycznia 2010 r.
Faktyczne świadczenie pracy oznacza zawarcie umowy. Sąd
Najwyższy w wyroku z listopada 2009 r. w sprawie o sygn. akt I PK
105/2009 potwierdził, że „Jeśli pracownik został dopuszczony do pra
cy i faktycznie ją świadczył, to doszło do zawarcia umowy o pracę”.
Orzeczenie dotyczyło sprawy, w której pracownik po zakończeniu
okresu próbnego nadal świadczył pracę.

PRAWO PODATKOWE
Opodatkowanie usług w miejscu ich konsumpcji. Z początkiem roku
wprowadzono regułę, iż miejscem opodatkowania usługi w transakcjach między podatnikami VAT jest miejsce siedziby usługobiorcy.
Do czasu wprowadzonej zmiany miejscem opodatkowania była siedziba firmy świadczącej usługę. W przypadku świadczenia usług na rzecz
podmiotów nie zidentyfikowanych dla potrzeb podatku VAT w innym
państwie członkowskim, niż państwo siedziby usługodawcy, obowiązek ich rozliczania ma, co do zasady spoczywać na usługobiorcach.
Skrócenie terminów w zakresie informacji podsumowujących.
Podatnicy VAT od 1 stycznia 2010 r. mają obowiązek składać, poza
kilkoma wyjątkami, informacje podsumowujące, co miesiąc, a nie jak
dotąd, co kwartał. Ponadto skróceniu uległ termin składania informacji podsumowujących z 25 do 15 dnia miesiąca następującego po
okresie sprawozdawczym, po którym powstał obowiązek podatkowy.
Zmiana nie dotyczy informacji podsumowującej składanej drogą elektroniczną, którą nadal można składać do 25 dnia.
Zwrot podatku VAT od zakupów w innym państwie UE. Od początku stycznia br. możliwe jest składanie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej (VAT) od zakupów dokonanych w innym
państwie członkowskim. Wnioski o zwrot podatku można składać
w formie elektronicznej, za pośrednictwem właściwego dla podatnika
naczelnika urzędu skarbowego. Termin końcowy do złożenia wniosku upływa 30 września roku następującego po roku podatkowym,
którego wniosek dotyczy. Kwota wnioskowanego zwrotu podatku nie
może być niższa niż kwota stanowiąca równowartość w złotych: 400
euro – w przypadku, gdy wniosek dotyczy okresu krótszego niż rok
podatkowy, ale nie krótszego niż 3 miesiące oraz 50 euro – w przypadku gdy wniosek dotyczy całego roku podatkowego lub okresu krótszego niż ostatnie 3 miesiące tego roku.

PRAWO UPADŁOŚCIOWE
Bezwarunkowy zwrot wniosku o upadłość niezgodny z Konstytucją.
W sprawie rozpatrywano zagadnienie zwrotu wniosku o upadłość
dotkniętego brakami formalnymi lub nienależycie opłaconego bez
wzywania do ich uzupełnienia. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego
bezwarunkowy zwrot takiego wniosku jest nieadekwatny do celu, jakim ma służyć, czyli szybkości i efektywności postępowania upadłościowego. Dlatego w wyroku z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie
o sygn. akt P 88/2008 stwierdził, że sąd powinien wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o upadłość złożonego samodzielnie
bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Trybunał jednocześnie
podkreślił, że wniosek o upadłość złożony przez profesjonalnego pełnomocnika dotknięty brakami podlega odrzuceniu bez wzywania do
jego uzupełnienia.
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PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PROWADZĄCYCH FIRMY

Skąd pozyskać pieniądze na rozwój przedsiębiorstwa?
Co to jest rynek NewConnect i Catalyst?
Mariola Więckowska
Przedsiębiorcy na ogół utrzymujący kontakt z bankiem prowadzącym rachunek firmy, kierują pytania o możliwości pozyskania kredytu,
właśnie do tej instytucji. Posiłkują się w swej działalności kredytami obrotowymi. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, jego obrotów
i możliwości dynamicznego rozwoju, właściciele i zarządy firm mogą oceniać potrzeby tzw. dokapitalizowania.
Chcemy przybliżyć Państwu wiedzę o możliwościach pozyskania
kapitału na rozwój ze środków innych niż kredyt bankowy. Proces
ten nie musi być siermiężną drogą. Ważne jest, aby ocena stanu
firmy i wielkość potrzebnego kapitału wypracowana przez zarządzających firmą, była zbieżna z oceną analityków zatrudnionych przez
instytucje, o których tutaj będzie mowa. Doradzając naszym Klientom
w sprawach wymagających pozyskania kapitału, wiemy jak ich do
tego przygotować. Kierunek takiego doradztwa zależy od tego, jaka
jest skala działania firmy, w jakiej formie prowadzona jest działalność tj. czy osoba fizyczna prowadzi działalność na podstawie
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, czy jest to spółka
cywilna, czy właściciele są udziałowcami w spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością, czy innej.
Na polskim rynku finansowym działa szereg instytucji finansowych i funduszy, które zainteresowane są wspomaganiem dynamicznych przedsiębiorców. Szczególnie dotyczy to podmiotów zajmujących
się projektami innowacyjnymi, ale nie tylko.
Działają Fundusze Venture Capital, Private Equity, inwestorzy indywidualni, Aniołowie Biznesu. Na Giełdzie Papierów Wartościowych
funkcjonuje platforma NewConnect, dla małych przedsiębiorstw.
Co to jest NewConnect?
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Jest to platforma finansowania i obrotu, w szczególności dla młodych i dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw. Aby wejść na ten
rynek trzeba mieć lub doprowadzić status prawny przedsiębiorstwa do
statusu spółki akcyjnej. NewConnect jest alternatywą dla rynku regulowanego – Głównego Rynku GPW, wymagającego od spółek odpowiedniej kapitalizacji oraz posiadających odpowiednią historię biznesową.
Podstawowe zalety związane z wejściem na rynek NewConnect to:
• możliwość pozyskania inwestorów w drodze emisji prywatnej, skierowanej do nie więcej niż 99 osób (wówczas nie jest konieczne
sporządzenie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego, lecz krótszego i prostszego dokumentu informacyjnego);
• ograniczone wymogi formalne (związane zarówno z samym debiutem, jak i późniejszymi obowiązkami informacyjnymi);
• znacznie krótszy czas przygotowania debiutu;
• notowanie akcji na bezpiecznej platformie dokonywania transakcji;
• zwiększenie rozpoznawalności firmy.
Co to jest Catalyst?
Catalyst jest wyspecjalizowanym systemem zarówno autoryzacji,
jak i obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi (czyli instrumentami inkorporującymi w sobie wierzytelność, ale nieprzyznającymi
posiadaczowi uprawnień o charakterze właścicielskim – np. obligacje, bony, listy zastawne). Catalyst jest organizowany przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nietypowy charakter
Catalyst przejawia się w tym, że jest to system obejmujący nie tylko
platformę obrotu (czyli system koncentracji i kojarzenia ofert kupna i sprzedaży), ale także system tzw. autoryzacji (czyli niejako uwiarygodnienia emitenta). Ponadto odmienność Catalyst polega także
na tym, że jest to system obrotu integrujący w sobie różne rodzaje
rynków. Catalyst obejmuje bowiem: rynek regulowany (prowadzony

zarówno przez GPW), ale także alternatywne systemy obrotu organizowane przez te spółki.
Istota obligacji.
Catalyst jest systemem dedykowanym dłużnym instrumentom
finansowym. Wśród nich najpopularniejsze są obligacje. Obligacje
mogą być emitowane zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego (obligacje komunalne), jak także przez podmioty prowadzące
działalność gospodarczą, posiadające osobowość prawną, a także spółki komandytowo-akcyjne (obligacje korporacyjne). Podstawową zaletą emisji obligacji jest to, że Emitent w jej wyniku uzyskuje określone
środki finansowe bez możliwości ingerencji obligatariuszy w proces
zarządzania Spółką. Nie istnieje zatem element rozwodnienia struktury właścicielskiej. Obligacja, jako źródło pozyskania finansowania,
jest szczególnie godna polecenia w czasach dekoniunktury na rynkach
papierów wartościowych, gdy wycena akcji spółki nie jest dla dotychczasowych akcjonariuszy zadowalająca. W takim przypadku emisja akcji oznacza dla właścicieli konieczność rozwodnienia swego udziału
w spółce przy jednoczesnym pozyskaniu niewielkiego kapitału. W tej
sytuacji emisja obligacji jest wartą rozważenia alternatywą dla emisji
akcji. Z drugiej strony obligacja zawsze zawiera zobowiązanie emitenta do spełnienia określonego świadczenia, a zatem emitent musi mieć
świadomość, że w momencie zapadalności obligacji będzie musiał spełnić określone świadczenie na rzecz obligatariusza.
Wprowadzenie obligacji do obrotu w systemie Catalyst
Wprowadzenie dłużnych instrumentów finansowych na Catalyst polega albo na uzyskaniu przez emitenta autoryzacji Catalyst dla danej
emisji dłużnych instrumentów finansowych (wprowadzenie do systemu autoryzacji) albo na uzyskaniu przez emitenta autoryzacji Catalyst
dla danej emisji dłużnych instrumentów finansowych i dodatkowo na
skierowaniu tej emisji do obrotu zorganizowanego.
Warunkiem autoryzacji Catalyst jest, aby wartość emisji liczona według ceny nominalnej dłużnych instrumentów finansowych wynosiła
równowartość w złotych, co najmniej 400.000 euro. Warunki dopuszczenia/wprowadzenia do obrotu na określonym rodzaju rynku (regulowany/alternatywny system obrotu) są następujące:
• sporządzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego (niepublicznego bądź publicznego – w zależności od rodzaju rynku);
• brak ograniczeń w zbywalności instrumentów;
• w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe
bądź likwidacyjne.
Zarówno przy NewConnect jak i Catalyst przedsiębiorca musi skorzystać z usług Autoryzowanego Doradcy.
Mariola Więckowska
radca prawny
Partner w Kancelarii CSW
Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni
Poznań, Warszawa

Ucieczka przed egzekucją
Anna Biel
Co można zrobić, gdy dłużnik w celu uniemożliwienia lub ograniczenia egzekucji wierzyciela „zasłania się” wyrokiem alimentacyjnym, często na współmałżonka? Dosyć często w praktyce spotykanym sposobem „ucieczki” niesolidnego dłużnika przed egzekucją jest wygenerowanie wyroku alimentacyjnego. Wierzyciel egzekwujący nie ma praktycznie żadnego wpływu na toczące się w tym zakresie postępowanie przed
sądem rodzinnym. Także w sytuacji, gdy ów wyrok alimentacyjny zapadł wcześniej, to zasłanianie się nim przez niesolidnego dłużnika, albo
uniemożliwia albo, co najmniej utrudnia skuteczną egzekucję. Czy rzeczywiście wierzyciel egzekwujący nie może nic zrobić?
Moim zdaniem ma ku temu środek prawny w postaci wystąpienia
do sądu z powództwem o ustalenie istnienia braku obowiązku alimentacyjnego. Ma ku temu interes prawny. Zachodzi on wówczas, jeżeli
sam skutek, jaki wywoła uprawomocnienie się wyroku ustalającego,
zapewni danej osobie ochronę jego prawnie chronionych interesów.
A w takiej sytuacji jest zwykle wierzyciel egzekwujący w stosunku do
niesolidnego dłużnika, który zasłania się wyrokiem alimentacyjnym.
Należy podkreślić, że w doktrynie odróżnia się stosunek alimen
tacyjny od obowiązku (roszczenia) alimentacyjnego. Ma to znaczenie albowiem niniejszym wierzyciel egzekwujący domagać się będzie
ustalenia, że obowiązek alimentacyjny dłużnika wygasł albo nie istnieje.
Stosunek alimentacyjny nawiązuje się z mocy ustawy, zwykle
pomiędzy osobami połączonymi węzłem rodzinnym. Odnośnie
małżonków konkretnym zdarzeniem cywilnoprawnym powodującym powstanie stosunku alimentacyjnego jest zawarcie małżeństwa.
Wskutek orzeczenia o rozwodzie powstaje stan braku stosunku rodzinnego, ale może powstać obowiązek dostarczania środków utrzymania między rozwiedzionymi małżonkami.
Rozróżnienie stosunku prawno alimentacyjnego od roszczenia alimentacyjnego może być przydatne przy rozstrzygnięciu wątpliwości,
co do tego, kiedy pojawia się wierzytelność alimentacyjna.
Stosunek alimentacyjny oraz wynikający z niego obowiązek
alimentacyjny (roszczenie) są bowiem oparte na stosunku zobowiązaniowym. Strony stosunku alimentacyjnego to uprawniony i zobowiązany, wierzyciel i dłużnik alimentacyjny. Swoistość i zasadnicza odrębność stosunku alimentacyjnego tkwi w przedmiocie świadczenia.
Wykonanie bowiem tego obowiązku polega na zaspokojeniu potrzeb,
a nie na zapłacie. Jeżeli więc potrzeby wierzyciela zostały zaspokojo
ne w inny sposób, dłużnik nie jest już zobowiązany do alimentacji.
Samo istnienie stosunku alimentacyjnego nie jest podstawą do żądania przez uprawnionego spełnienia świadczenia przez zobowiązanego.
Wykonanie bowiem obowiązku alimentacyjnego poprzez dostarczanie
środków utrzymania zależy od pojawienia się ustawowych przesłanek.
Koniecznym jest powstanie takiego stanu rzeczy, który odpowiada normie prawnej np. niedostatek, pogorszenie sytuacji życiowej. Koniecznym

do powstania obowiązku jest ziszczenie się faktu należącego do klasy zdarzeń objętych hipotezą normy prawnej. Roszczenie o alimenty powstaje
wtedy, gdy istnieją niezaspokojone potrzeby uprawnionego oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego pozwalają na ich realizację.
Takie ujęcie stosunku prawno – alimentacyjnego i obowiązku alimentacyjnego (roszczenia) odróżnia go od innych stosunków zobowiązaniowych. Dopóki nie wystąpią przesłanki do żądania alimentów,
strony stosunku alimentacyjnego nie są jeszcze wierzycielem i dłużnikiem. Wierzytelność pojawia się dopiero wtedy, gdy uprawniony ma
roszczenie o dostarczenie alimentów – obowiązek alimentacyjny.
Obowiązek ten staje się wówczas zobowiązaniem. I odwrotnie, zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego w uchwale pełnego składu Izby
Cywilnej i Administracyjnej podjętej w dniu 16 grudnia 1987 r. (M.P.
z 1988 r. Nr 6, poz. 60) w pkt VII „Potrzeby uprawnionego oraz możli
wości zobowiązanego ulegają zmianie; tym samym może ulegać zmianie
wysokość alimentów. Dlatego w razie zmiany stosunków zarówno upraw
niony, jak i zobowiązany mogą żądać zmiany orzeczenia lub umowy do
tyczącej obowiązku alimentacyjnego (art. 138 k.r. i o.). Zmiana stosun
ków może prowadzić do uchylenia obowiązku alimentacyjnego bądź do
podwyższenia lub obniżenia alimentów”.
Jeżeli więc mamy do czynienia z wierzytelnością alimentacyjną, niezależną od samego stosunku alimentacyjnego, która powstaje i istnieje w określonym stanie rzeczy poprzez zaistnienie określonego faktu
(np. niedostatek uprawnionego, jego określone potrzeby), to nie tylko zobowiązany w trybie art. 138 k.r. i o., ale każdy kto ma w tym interes prawny może żądać ustalenia, że obowiązek czyli wierzytelność
wygasła lub nie istnieje.
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Paląca potrzeba zmian – status prawny pokrzywdzonego
w postępowaniu w sprawach nieletnich
Roman Nowosielski, Andrzej Fabiś
We współczesnych systemach wymiaru sprawiedliwości dostrzega się w coraz większym stopniu potrzebę wzmocnienia pozycji procesowej
pokrzywdzonego. Dzieje się tak na skutek oddziaływania na prawo karne szeregu czynników takich jak m.in. wiktymologia, koncepcja sprawiedliwości naprawczej (restorative justice), czy też standardów postępowania, które są ustanawiane na rzecz ofiar przestępstw w ramach ONZ,
Rady Europy oraz Unii Europejskiej1.
Tendencje te znalazły również swoje odzwierciedlenie w polskim kodeksie postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 roku
(Dz. U. nr 89, poz. 555 ze zm. – dalej jako k.p.k.). Jednym z celów
postępowania karnego jest bowiem takie jego ukształtowanie, aby
uwzględnione zostały prawnie chronione interesy pokrzywdzonego (art. 2 § 1 pkt 3 k.p.k.). Jak słusznie zauważył T. Grzegorczyk,

wymóg uwzględnienia prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego, jako cel postępowania karnego jest nowością w polskim systemie prawnym. Pokrzywdzony, mimo iż zawsze dysponował określonymi uprawnieniami procesowymi, to jednakże ich ochrona nie
była szczególnie akcentowana, zaś niektóre uprawnienia miały charakter ograniczony (np. uzależnienie dopuszczenia do procesu w roli

oskarżyciela posiłkowego od niezaskarżalnej decyzji sądu). W obecnie obowiązującej kodyfikacji karnoprocesowej ustawodawca podniósł rangę uprawnień pokrzywdzonego i poszerzył możliwości jego
działania w postępowaniu, wyposażając go m.in. w prawo do występowania w roli oskarżyciela posiłkowego (samodzielnego – art. 55
k.p.k., czy też ubocznego – art. 53 k.p.k.), czy też do udziału w rozprawie, choćby nie był stroną (art. 384 § 2 k.p.k.)2, nie wspominając już o jego – stosunkowo licznych –. art. 23a, 49a, 253 § 3, 269 § 1,
306 § 1, 315, 316 § 1, 318, 323 § 2, 334 § 2 k.p.k.).
Pokrzywdzony bowiem na gruncie przepisów k.p.k. ma w postępowaniu przygotowawczym przyznany status strony (art. 299 k.p.k.), zaś
w postępowaniu sądowym staje się stroną, gdy:
1. W sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego do czasu
rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złoży oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art.
53 k.p.k. w zw. z art. 54 § 1 k.p.k.);
2. Nabył status oskarżyciela prywatnego poprzez:
a) w
 niesienie i popieranie aktu oskarżenia o przestępstwo ścigane
z oskarżenia prywatnego (art. 59 § 1 k.p.k.);
b) złożenie do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie
głównej oświadczenia o przyłączeniu się w tymże charakterze do
toczącego się postępowania (art. 59 § 2 k.p.k.);
c) z łożenie - w terminie zawitym 14 dni od daty powiadomienia go
o odstąpieniu prokuratora od oskarżenia – aktu oskarżenia lub
oświadczenia, że podtrzymuje oskarżenie jako prywatne (art. 60
§ 4 k.p.k.), jak również, gdy
d) osoba uprawniona wstąpi w prawa zmarłego oskarżyciela prywatnego w zawitym terminie 3 miesięcy od dnia jego śmierci;
3. Działa w charakterze powoda cywilnego z racji wytoczenia przeciw
oskarżonemu do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej powództwa cywilnego w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio
z popełnienia przestępstwa (art. 62 k.p.k.).
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Inaczej natomiast sytuacja przedstawia się na gruncie ustawy z dnia
26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich
(t.j. Dz. U. z 2002 roku, nr 11, poz. 109 ze zm. – zwanej dalej ustawą).
Ustawodawca, mimo kilkukrotnego posłużenia się pojęciem pokrzywdzonego w przepisach ustawy, nie zdefiniował jednakże bliżej
tego terminu. W związku z powyższym, w celu określenia kręgu podmiotów objętych zakresem znaczeniowym pojęcia pokrzywdzonego,
należy odnieść się do przepisów k.p.k., jako ustawy rodzajowo najbliższej postępowaniu w sprawach nieletnich (arg. z art. 20 ustawy).
W kodeksie postępowania karnego została zawarta legalna definicja pokrzywdzonego. Zgodnie z § 1 i 2 art. 49 k.p.k. pokrzywdzonym jest osoba fizyczna, prawna, instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna, której dobro prawne zostało bezpośrednio
naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. W art. 49 § 3 i 4 przewidziano zaś kategorie podmiotów, które nie są pokrzywdzonymi,
jednakże ustawodawca nakazuje je traktować jako pokrzywdzonego
(§ 3 – zakład ubezpieczeń w zakresie, w jakim pokrył szkodę wyrządzoną pokrzywdzonemu przez przestępstwo lub jest zobowiązany do
jej pokrycia, pod warunkiem oczywiście, iż to właśnie dobro prawne zakładu ubezpieczeń nie zostało w sposób bezpośredni naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, gdyż wtedy jest on pokrzywdzonym), bądź też mogą one wykonywać prawa pokrzywdzonego
(§ 4 – organy kontroli państwowej, które w zakresie swojego działania ujawniły przestępstwo lub wystąpiły o wszczęcie postępowania
w sprawach o przestępstwa, którymi wyrządzono szkodę w mieniu
instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej, jeżeli nie działa
organ pokrzywdzonej instytucji).
W doktrynie, jak również w orzecznictwie powszechnie uznaje się,
iż o tym czyje dobro prawne zostało naruszone lub zagrożone decydują przepisy prawa karnego materialnego. Polski ustawodawca przyjął
zatem tzw. materialną definicję pokrzywdzonego (zob. m.in. uchwała Sądu Najwyższego Izba Karna z dnia 15 września 1999 roku, I KZP
26/99, opubl. OSNK rok 1999, Nr 11-12, poz. 69, str. 16).

Warto zauważyć, iż mimo posługiwania się tym samym terminem
zarówno w przepisach k.p.k., jak i ustawy, to jednakże status pokrzywdzonego (a w szczególności jego uprawnienia procesowe), na gruncie postępowania w sprawach nieletnich ukształtowany został nader
skromnie w porównaniu do k.p.k. Pokrzywdzony w postępowaniu
w sprawach nieletnich ma bowiem prawo do: zainicjowania, wyrażenia zgody i brania udziału w postępowaniu mediacyjnym (art. 3a § 1);
zaskarżenia zażaleniem postanowienia sędziego rodzinnego o odmowie wszczęcia bądź umorzeniu postępowania (art. 21 § 3); zaskarżenia
zażaleniem postanowienia sędziego rodzinnego o odmowie wszczęcia
bądź umorzeniu postępowania w sprawie o czyn ścigany z oskarżenia
prywatnego (art. 22 § 3); zaskarżenia zażaleniem postanowienia o zawieszeniu postępowania (art. 30a § 2); obecności na rozprawie (art.
30 § 6); zgłaszania wniosków dowodowych (art. 35 § 3); przeglądania
akt i robienia z nich odpisów, z wyłączeniem wywiadów środowiskowych i opinii o nieletnim (art. 36 § 2); zaskarżenia zażaleniem czynności naruszających jego prawa (art. 38 § 1).
Wskazać nadto należy, iż pokrzywdzony powinien być zawiadomiony: o wszczęciu postępowania oraz o treści orzeczenia kończącego postępowanie (art. 31 § 3); o treści postanowień, o których mowa w art.
42 ustawy – tj. w przedmiocie rozpoznania sprawy nieletniego w postępowaniu opiekuńczo-wychowawczym oraz poprawczego, przekazania sprawy prokuratorowi, szkole, do której nieletni uczęszcza albo
organizacji, do której należy (art. 43 § 3).
Wyposażając pokrzywdzonego w ww. uprawnienia, ustawodawca zatrzymał się niestety w pół drogi, albowiem – w odróżnieniu od
stosownych uregulowań w k.p.k. – nie przyznał mu na gruncie przepisów ustawy statusu strony postępowania (arg. z art. 30 § 1 ustawy, tak też Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia
14 lipca 1992 roku, III CZP 72/92, opubl. OSNCP 1992, z. 10, poz.
183). Mając na uwadze przedstawiony powyżej katalog uprawnień
pokrzywdzonego, uprawniony jest zatem pogląd, iż tenże uczestnik
ma w istotnym stopniu ograniczoną możliwość aktywnego udziału w postępowaniu. Jego rola sprowadza się de facto do bycia świadkiem na rozprawie. Słuszność tego twierdzenia znajduje dodatkowe potwierdzenie w treści art. 48 ustawy, który wyłącza możliwość
stosowania w sprawach nieletnich przepisów k.p.k. o postępowaniu
uproszczonym, o postępowaniu w sprawach z oskarżenia prywatnego, o powództwie cywilnym, o warunkowym umorzeniu postępowania, o oskarżycielu posiłkowym oraz art. 335, 351, jak również 387.
Ustawodawca, określając status pokrzywdzonego jest do pewnego
stopnia niekonsekwentny, albowiem mimo przyznania temuż uczestnikowi prawa do obecności na rozprawie, milczy jednakże na temat
problematyki zawiadamiania go o terminie rozprawy, jednocześnie
czyniąc to expressis verbis odnośnie do prokuratora, nieletniego, jego
obrońcy, rodziców lub opiekuna (art. 51 § 1 ustawy).
Szczególnie rażącym przykładem niekonsekwencji ustawodawcy,
ograniczającym możliwości działania pokrzywdzonemu jest nie przyznanie mu uprawnienia do wnoszenia apelacji, co jest konsekwencją nie
przyznania temu podmiotowi statusu strony postępowania. Szczątkowa
możliwość zaskarżania enumeratywnie wymienionych postanowień,
stanowi jedynie namiastkę możliwości kwestionowania orzeczeń sądu
niekorzystnych dla pokrzywdzonego. Zwrócić bowiem należy uwagę na
fakt, iż Sąd Najwyższy uznał za niedopuszczalne m. in. wniesienie kasacji
przez pokrzywdzonego od postanowienia sądu drugiej instancji oddalającego zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania na podstawie art. 21 § 2 ustawy (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia
24 lipca 1997 roku, I CKN 479/97, opubl: OSNC z 1998, Nr 1, poz. 12,
str. 57), jak również przyjął, iż pokrzywdzony w toku postępowania nie
może zaskarżyć orzeczenia sądu w przedmiocie zastosowania środka poprawczego oraz wychowawczego (zob. postanowienie Sądu Najwyższego
z dnia 2 czerwca 1999 roku, V KZ 24/99, Prokuratura i Prawo z 2000
roku, nr 1, poz. 13). Dodać w tym miejscu należy, iż pokrzywdzony nie
ma również żadnej możliwości kwestionowania postanowień, co do
trybu postępowania wyszczególnionych w art. 42 ustawy. Stanowczego
podkreślenia wymaga zatem fakt, iż na gruncie przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich mamy do czynienia z zachwianiem
równowagi pomiędzy statusem pokrzywdzonego a nieletniego, a tym

samym do ograniczenia zasady kontradyktoryjności postępowania. Nie
sposób bowiem uznać, iż równość broni nieletniego oraz pokrzywdzonego jest zachowana poprzez przyznanie temu ostatniemu uprawnienia do zgłaszania wniosków dowodowych. Wzgląd na dobro nieletniego (art. 3 ustawy) nie może powodować, iż pokrzywdzony jest
umiejscawiany na drugim planie i bierze udział w postępowaniu bez
realnego wpływu na ostateczny jego wynik. Względy wychowawcze
również nie powinny wpływać na deprecjację statusu procesowego pokrzywdzonego w postępowaniu w sprawach nieletnich. Zaakcentować
w związku z powyższym wymaga fakt, iż to właśnie pokrzywdzony jest
najczęściej najcenniejszym źródłem informacji o popełnionym przez nieletniego czynie karalnym. Tym samym powinien mieć również zapewniony rzeczywisty wpływ na kształt toczącego się postępowania, a w konsekwencji na wszechstronne wyjaśnienie wszelkich okoliczności popełnienia przez nieletniego czynu karalnego. Zważyć bowiem należy na to,
iż nieletni – posługując się przyznanymi mu przez ustawodawcę uprawnieniami, wynikającymi ze statusu strony postępowania – może w sposób stanowczy wpływać na swoją sytuację poprzez np. pomniejszanie
swojej roli w popełnieniu czynu karalnego. Do wyobrażenia jest również
odwrotna sytuacja. W razie działania nieletniego z osobą dorosłą istnieje
możliwość, iż nieletni weźmie na siebie odpowiedzialność za czyn, którego nie popełnił, kryjąc tym samym – czy to ze względu na zastraszenie, czy też źle pojętą lojalność – dorosłego sprawcę. Najsurowszą bowiem sankcją, jaka może być orzeczona wobec nieletniego jest umieszczenie go w zakładzie poprawczym, poza oczywiście możliwością przewidzianą w art. 10 § 2 k.k., zgodnie z treścią którego „Nieletni, który po
ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego określonego w art.
134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166,
art. 173 § 1 lub 3, art. 197 § 3, art. 252 § 1 lub 2 oraz w art. 280, może
odpowiadać na zasadach określonych w tym kodeksie, jeżeli okoliczności
sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobi
ste za tym przemawiają, a w szczególności, jeżeli poprzednio stosowane
środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne”. Rola pokrzywdzonego w takiej sytuacji mogłaby odegrać niebagatelne znaczenie. Jest on bowiem niewątpliwie zainteresowany w dotarciu do prawdy materialnej, a zatem jego oddziaływanie na postępowanie wywierałoby również ten efekt, że nieletni „sprawcy” nie kryliby rzeczywistych
dorosłych sprawców, co wpływałoby pozytywnie na efektywność funkcjonowania samego postępowania, jak również na społeczne poczucie
sprawiedliwości. Z uwagi na postępujący wzrost przestępczości wśród
nieletnich, wzrost ich świadomości prawnej, częste działanie w grupach

wieloosobowych (niejednokrotnie wraz z osobami dorosłymi), jak również popełnianie przez nich poważnych przestępstw (często przy użyciu
przemocy), celowym jest dokonanie nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, w kierunku przede wszystkim zwiększenia
roli, a tym samym uprawnień procesowych pokrzywdzonego. Rozważyć
bowiem należałoby przyznanie pokrzywdzonemu instrumentów procesowych – przy uwzględnieniu oczywiście specyfiki postępowania w sprawach nieletnich – na kształt regulacji odnoszącej się do pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym w postępowaniu karnym, jak
również do oskarżyciela posiłkowego na gruncie k.p.k.
Obecny kształt sytuacji procesowej pokrzywdzonego na gruncie
ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich budzi liczne zastrzeżenia, w tym m.in. dotyczące zgodności obowiązujących uregulowań
w omówionym powyżej zakresie z Konstytucją (z uwagi na art. 32 ust. 1
stanowiący zasadę równości wobec prawa). Słuszne bowiem wydaje się
zapatrywanie, iż odmienne traktowanie tej samej kategorii podmiotów, jakimi są pokrzywdzeni – na gruncie przepisów k.p.k. oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich – nie znajduje ani merytorycznego, ani aksjologicznego uzasadnienia. Nadanie pokrzywdzonym
statusu procesowego strony postępowania, umożliwiłoby im zatem podejmowanie działań zmierzających do podjęcia przez sąd orzekający
na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich trafnych i uwzględniających interesy wszystkich podmiotów orzeczeń, co
wydaje się wielce pożądane z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości. Sami zaś pokrzywdzeni nie czuli by się traktowani jak podmioty
drugiej kategorii, biorące udział w postępowaniu toczącym się niejako obok nich i mogliby spokojnie rzec, iż nic o nas bez nas.
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Gdańsk, Warszawa
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Fundusze inwestycyjne zamknięte – sposób
na optymalizację podatkową i organizacyjną
przedsiębiorstw w procesie pozyskiwania kapitału
Tomasz Buczak
Fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów niepublicznych (FIZ) są jednym z rodzajów funduszy, których organizację i zasady funkcjonowania określa ustawa o funduszach inwestycyjnych. Rozwiązania legislacyjne wprowadzające ten szczególny typ funduszu obowiązują od ponad
pięciu lat. Konstrukcja prawna, która miała przyczynić się do znaczącego rozwoju podmiotów typu private equity, stała się podstawą tworzenia coraz powszechniej wykorzystywanych wehikułów specjalnego przeznaczenia dedykowanych jednemu inwestorowi lub grupie inwestorów
zainteresowanych tym samym przedmiotem działań inwestycyjnych lub gospodarczych. Liczba funduszy prywatnych przekroczyła już setkę
i jest postrzegana, jako konkurencja dla podmiotów zakładanych w celach optymalizacji podatkowej w rajach podatkowych.
Optymalizacja obciążeń podatkowych jest zazwyczaj głównym powodem decyzji podejmowanych przez przedsiębiorców o zmianie dotychczasowej formy prowadzenia działalności. Fundusze inwestycyjne korzystają z podmiotowego zwolnienia z podatku dochodowego i dzięki temu

środki, które zwykle musiałyby zostać odprowadzone, jako podatek mogą
być przeznaczone na zwiększenie kapitałów własnych lub reinwestowane.
Do prowadzenia działalności na rynku niepublicznym fundusze inwestycyjne wykorzystują formę spółki komandytowo-akcyjnej (SKA).
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Spółka ta ma charakter hybrydowy kapitałowo-osobowy. Jej wspólnikami są:
• komplementariusz, będący zazwyczaj spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z minimalnym kapitałem zakładowym (wynoszącym obecnie 5.000 zł) i znajdującą się pod kontrolą przedsiębiorcy – inwestora;
• co najmniej jeden akcjonariusz, którym jest FIZ, a ewentualnie także inwestorzy zewnętrzni.
Nabywając akcje spółki komandytowo-akcyjnej FIZ uczestniczy
w spółce osobowej, lecz na zasadach niemal takich samych, jak akcjonariusz w spółce akcyjnej. Jednocześnie SKA, jako spółka osobowa, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Obowiązek
podatkowy ciąży na jej wspólnikach: komplementariuszu oraz na akcjonariuszach. Fundusz inwestycyjny, jako akcjonariusz jest zwolniony z podatku dochodowego. Z kolei udział komplementariusza, który
zwolnieniu nie podlega, jest zazwyczaj znikomy.
Fundusz pozwala także na uzyskanie zewnętrznego finansowania
bez konieczności zmiany struktury bilansu. Przedsiębiorca-inwestor
posiadający certyfikaty inwestycyjne stworzonego dla swoich działań
funduszu inwestycyjnego, który z kolei jest akcjonariuszem spółek komandytowo-akcyjnych może pozyskać finansowanie zarówno na poziomie spółki komandytowo-akcyjnej, jak i funduszu.
Inwestor, który nie chce dopuścić do rozwadniania swojej pozycji
w funduszu, będzie pozyskiwał finansowanie na poziomie spółek celowych w drodze nowych emisji udziałów lub akcji. Nie jest także wykluczone pozyskanie finansowania dłużnego. Organizowanie finansowania na tym poziomie struktury funduszu może wynikać także
z tego, że dawcy kapitału są często zainteresowani konkretnym projektem realizowanym przez daną spółkę celową, a nie całym portfelem funduszu. Skutkiem przyjęcia tego rozwiązania jest jednak to, że
dawcom kapitału pokazuje się jedynie konkretny projekt inwestycyjny
i oddziela ryzyko pozostałych projektów od tego, dla którego jest organizowane finansowanie. W zależności od okoliczności może to być
wadą lub zaletą. Z punktu widzenia dawcy kapitału pozwala to na inwestycję jedynie w projekt obarczony akceptowalnym przez niego ryzykiem. Z punktu widzenia przedsiębiorcy-inwestora FIZ inwestycja
w jeden tylko podmiot celowy zmusza go do poszukiwania odrębnego finansowania dla pozostałych projektów i może stanowić ograniczenie w transferowaniu pozyskanych środków pomiędzy poszczególnymi projektami w zależności od aktualnych potrzeb.
W drugim przypadku, nowi inwestorzy przystępując do projektów na poziomie funduszu będą partycypować we wszystkich projektach realizowanych przez FIZ. Dzieje się tak, ponieważ wartość aktywów netto funduszu przypada po równo na każdy wyemitowany
przez niego certyfikat.
Fundusz może także emitować obligacje do 15 proc. wartości aktywów netto oraz zaciągać pożyczki i kredyty. Łączna wartość zadłużenia funduszu nie może przekroczyć 75 proc. jego wartości aktywów
netto. Należy mieć na uwadze, że pozyskanie długu na poziomie funduszu skutkuje zadłużeniem całego portfela, a nie jedynie tej części,
dla której finansowanie jest organizowane. Należy ponadto pamiętać,
że pozyskanie finansowania w formie długu wiąże się z koniecznością
ustanowienia adekwatnych zabezpieczeń.
Strukturę majątkową funduszu można poszerzyć także o spółkę celową, będącą kolejnym, obok inwestorów jego uczestnikiem. W takim
wypadku finansowanie może być organizowane na poziomie tej spółki – poprzez pozyskanie dodatkowego kapitału własnego, jak również
w formie długu i to zarówno dla wszystkich, jaki i poszczególnych inwestycji portfelowych. W sytuacji, gdy spółka taka jest podmiotem
prawa luksemburskiego lub cypryjskiego, ujawniają się dalsze możliwości optymalizacji podatkowej.
Zorganizowanie działalności z wykorzystaniem struktury funduszowej nie wyklucza debiutu giełdowego zarówno na rynku głównym
Giełdy Papierów Wartościowych, jak i organizowanego przez warszawską giełdę alternatywnego systemu obrotu – rynku NewConnect. W aktualnym stanie prawnym nie jest jednak praktycznie możliwe upublicznienie poszczególnych inwestycji prowadzonych w formie spółek komandytowo-akcyjnych – w tym wypadku zaleta niepodlegania przez

SKA opodatkowaniu staje się jej wadą, ponieważ nie jest możliwe comiesięczne rozliczenie podatkowe akcjonariuszy w spółce publicznej.
Dlatego decyzja o upublicznieniu dotyczyć musi całej inwestycji
przedsiębiorcy-inwestora. Obecnie na giełdzie notowane są pierwsze
spółki akcyjne, których wyłącznym lub głównym aktywem są certyfikaty inwestycyjne FIZ-u. Możliwe jest także przeprowadzenie publicznej emisji certyfikatów inwestycyjnych. Ze względu na jak dotychczas
niewielką płynność tego typu instrumentów, rozwiązanie to nie cieszy się popularnością, ponieważ ogranicza możliwość wcześniejszego wyjścia z inwestycji.
Fundusze inwestycyjne, w tym fundusze zamknięte aktywów niepublicznych są tworzone, zarządzane i reprezentowane przez towarzystwa
funduszy inwestycyjnych (TFI). Wymaga to zapewnienia odpowiedniego poziomu zabezpieczeń w umowie zawieranej przez przedsiębiorcę-inwestora z TFI oraz w samym statucie funduszu. Biorąc pod uwagę, że
spółka komandytowo-akcyjna jest reprezentowana przez komplementariusza pozostającego pod kontrolą przedsiębiorcy, nie ulega ograniczeniu jego wpływ na zarządzanie poszczególnymi spółkami portfelowymi.
Aktywa funduszy są deponowane w banku pełniącym funkcję depozytariusza. Ponadto TFI, fundusze oraz banki podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, co wiąże się z okresowymi wycenami aktywów, koniecznością wypełniania obowiązków informacyjnych
i związanym z tym obowiązkiem przekazywania do Komisji raportów
okresowych i bieżących. Aktywa FIZ-ów podlegają także okresowym
wycenom. Taki sposób organizacji FIZ-ów wiąże się z dodatkowymi kosztami, rzędu co najmniej kilkuset tysięcy złotych w skali roku.
Dodatkową barierą rozwoju tej formy działalności gospodarczej
jest konieczność zapewnienia odpowiedniej dywersyfikacji portfela
aktywów funduszu, co w przypadku funduszu aktywów niepublicznych sprowadza się do obowiązku zapewnienia, aby wartość inwestycji w papiery wartościowe jednego podmiotu nie przekraczała 20 %
aktywów funduszu.
Powyższe powoduje, że tworzenie struktur funduszowych jest korzystne w przypadku przedsięwzięć o wartości, co najmniej kilkunastu milionów złotych. Z naszego doświadczenia wynika, że szczególnie
zainteresowani takim rozwiązaniem są przedsiębiorcy realizujący projekty inwestycyjne na rynku nieruchomości lub alternatywnych źródeł
energii, a także grupy kapitałowe. Atrakcyjność tego rozwiązania dla inwestorów posiadających znaczne nadwyżki finansowe i pragnących realizować indywidualny program zarządzania aktywami albo poszukujących możliwości odroczenia zapłaty podatku dochodowego z tytułu
zbycia udziałów w posiadanych przedsięwzięciach, np. w procesie pierwszej oferty publicznej (IPO), uległa pewnemu ograniczeniu ze względu
na wskazaną powyżej konieczność dywersyfikacji inwestycji funduszu.
Kancelaria CSW przy doradztwie w budowaniu struktur funduszowych wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie w procesach przygotowujących spółki do debiutów giełdowych. We współpracy z doradcami podatkowymi doradzamy przedsiębiorcom w procesach optymalizacji struktur ich przedsiębiorstw oraz grup kapitałowych z ich udziałem, tworzeniu i przekształcaniu spółek portfelowych oraz transferu
aktywów pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Doradzamy w wyborze TFI oraz zbudowaniu lub nabyciu odpowiedniego funduszu.
Przedsiębiorcom poszukującym finansowania oferujemy szeroki zakres usług związanych z wyborem sposobu pozyskania środków na rozwój optymalnego do wielkości i stopnia zorganizowania ich przedsiębiorstw – bądź to poprzez udział w negocjacjach z bankami dotyczących zaciągnięcia kredytu, bądź też poprzez prywatną albo publiczną
emisję obligacji lub akcji, z możliwością wprowadzenia ich na GPW
albo na Catalyst (obligacje) lub NewConnect (akcje). Współpracujemy
w tym celu z funduszami typu private equity, domami maklerskimi
oraz indywidualnymi inwestorami.
Tomasz Buczak
radca prawny
Partner w Kancelarii CSW
Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni
Poznań, Warszawa

Matka nie zawsze pewna, czyli rewolucyjne zmiany
w polskim prawie rodzinnym
Anna Szczepaniak
Zasada wyrażona w starej łacińskiej paremii „mater semper certa est”, czyli „matka jest zawsze pewna” do niedawna stanowiła podwaliny prawa
rodzinnego cywilizacji zachodniej. Postęp w dziedzinie medycyny, w szczególności pojawienie się metody zapłodnienia in vitro, ale także instytucja zastępczej matki, zwanej potocznie surogatką, która wydaje na świat dziecko dla innej pary, spowodowały, iż pojawiła się konieczność wprowadzenia przepisów prawnych nadążających za tą już wcale nie tak nową i coraz bardziej powszechną, ale wciąż kontrowersyjną dziedziną życia.
Dodać tu należy, że matka zastępcza w przypadku zapłodnienia
in vitro może, ale nie musi być genetycznie związana z dzieckiem.
Abstrahując od oceny etycznej sztucznego zapłodnienia, choć nie jest
ona jednoznaczna, o czym przekonuje chociażby stanowisko kościoła
rzymskokatolickiego, zamierzam skoncentrować się na wyzwaniach,
jakie stoją w tym zakresie przed ustawodawcą.
Chociaż pierwsze zapłodnienie in vitro miało miejsce w Polsce
w 1987 r. dopiero niedawno polski ustawodawca podjął próbę wyjścia naprzeciw problemom, jakie może rodzić stosowanie tej metody.
Wyobraźmy sobie sytuację bezdzietnej pary, która postanawia skorzystać z owoców nowoczesnej medycyny, aby spełnić swój sen o rodzicielstwie. Przyjmując, że problem bezpłodności tkwi po stronie matki, której organizm nie produkuje komórek jajowych, para decyduje
się skorzystać z materiału genetycznego innej kobiety. Po dokonaniu
zapłodnienia in vitro uzyskanej w ten sposób komórki jajowej, żeby
jeszcze bardziej skomplikować sytuację, powstały w ten sposób zarodek zostaje wszczepiony innej „matce”, która w zastępstwie chorej kobiety deklaruje gotowość urodzenia dziecka dla przyszłych rodziców.
Małżeństwo ich jednak rozpada się przed urodzeniem dziecka, uczucie się kończy, pojawia się pytanie – która z kobiet jest matką dziecka ?
Czy ta, która ofiarowała swoją komórkę jajową, czy ta, która je urodziła, pełniąc swoistą rolę inkubatora? A może ta, która tak bardzo pragnęła je wychować i poniosła koszty związane z całą procedurą?
Do niedawna polski Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy nie regulował
instytucji pochodzenia dziecka od matki zgodnie z cytowaną wyżej łacińską zasadą. Przewidywał wyłącznie możliwość ustalenia ojcostwa,
a także jego zaprzeczenia w sytuacji, gdy ojcem dziecka nie był mąż
matki. Jedyną furtkę pozostawiał art. 189 kodeksu postępowania cywilnego przewidujący możliwość wystąpienia z powództwem o ustalenie istnienia prawa lub stosunku prawnego. Potencjalna matka mogłaby zatem teoretycznie wystąpić o ustalenie swojego macierzyństwa
przez sąd, powołując się na posiadanie interesu prawnego w zakresie
takiego ustalenia. Z faktu bycia rodzicem wynikają bowiem określona prawa i obowiązki uregulowane ustawą. Ogólna dyrektywa art. 189
k.p.c. nie zawierała jednak unormowań szczegółowych, jakie przewiduje powództwo o ustalenie ojcostwa – terminu, w jakim można dochodzić takiego roszczenia oraz określenia strony powodowej i pozwanej. W przypadku ustalania macierzyństwa nie było zatem wiadome
kto, kogo i kiedy miałby w takiej sytuacji pozywać.
13 czerwca 2009 r. weszła zatem w życie długo oczekiwana nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która rozszerzyła rozdział
o pochodzeniu dziecka o nowe regulacje dotyczące macierzyństwa.
Kluczowy jest tu przepis art. 619 k.r. i o., w myśl którego matką dziecka jest kobieta, która je urodziła. Inaczej mówiąc ustawodawca wyszedł naprzeciw rodzicom, którzy skorzystali z metody in vitro, odbierając prawa do dziecka dawcom materiału genetycznego. Przepis
ten reguluje jednocześnie sytuację prawną matki zastępczej (surogatki), która z założenia ma przecież urodzić dziecko dla innej pary rodziców. Matka zastępcza, w myśl zasady z art. 619 k.r. i o. pozostaje zatem matką, chociażby urodzone przez nią dziecko pochodziło
z obcego jej materiału genetycznego. Ustawodawca uregulował również powództwo o ustalenie macierzyństwa, przewidując możliwość

wystąpienia z nim przez dziecko przeciwko matce w czasie nieograniczonym oraz przez matkę przeciwko dziecku do czasu osiągnięcia przez
nie pełnoletniości. Wprowadzona została także instytucja zaprzeczenia macierzyństwa, z którym to roszczeniem wystąpić może dziecko,
jego domniemana matka, a także mężczyzna, którego ojcostwo zostało ustalone z uwzględnieniem macierzyństwa kobiety wpisanej w akcie
urodzenia dziecka, jako jego matka. Podstawą zaprzeczenia macierzyństwa jest fakt, że kobieta wpisana w akcie urodzenia dziecka, nie
urodziła go i to ją obok dziecka (za wyjątkiem sytuacji, gdy powodem
jest samo dziecko, bądź kobieta figurująca w jego akcie urodzenia, jako
matka) pozywa się w takim procesie.
Powracając do naszych trzech matek z wcześniej opisanego przykładu, polski ustawodawca arbitralnie i jednoznacznie rozstrzyga – matką jest kobieta, która urodziła. Tym samym odbiera prawa do dziecka dawczyni komórki jajowej, a także kobiecie, która chciała dziecko wychować. Wskazany przepis usuwa na pozór wszelkie wątpliwości – matką jest kobieta, która urodziła dziecko innej parze, choć dziecko to mogłaby przez lata z miłością i troską być wychowane przez tą
parę. Innymi słowy, ustawodawca daje prymat więzi biologicznej, jaka
tworzy się między matką i dzieckiem w okresie ciąży nad relacją, która
łączy dziecko z matką, która mogłaby je wychować i silną więzią psychiczną, która by między nimi wówczas powstała. Czy taki pogląd jest
słuszny? Z całą pewnością, polski prawodawca wprowadzając art. 619
k.r. i o. zmierzał do ukrócenia praktyk związanych z handlem dziećmi.
Być może chciał również uchronić matki zastępcze, które zdecydowały
się na tak desperacki krok, jakim jest oddanie urodzonego przez siebie dziecka w związku z trudną sytuacją życiową, skuszone często pieniędzmi, jakie oferują zdeterminowani przyszli „rodzice” i nadzieją na
poprawę własnego losu. Pojawia się pytanie, czy wprowadzona regulacja, mająca na celu ochronę takich kobiet nie odwróci sytuacji stawiając w roli ofiary drugą stronę. Małżeństw, które żyjąc marzeniem o posiadaniu potomstwa padną ofiarą chciwych zastępczych matek świadomych, że prawo stoi po ich stronie. Warto również zwrócić uwagę
na to, czy owa zastępcza matka „nosi” w sobie zarodek pochodzący od
obojga przyszłych rodziców i rozróżnić ją od sytuacji, gdy dziecko pochodzi z jej własnej komórki jajowej. W tym pierwszym przypadku, jej
rola sprowadza się faktycznie do roli inkubatora, dającego szansę bezdzietnym parom na posiadanie własnego potomstwa.
Z jednej strony cieszy fakt, że ustawodawca zauważył nareszcie potrzebę uregulowania problemów związanych z zapłodnieniem in vitro,
z drugiej strony wprowadzony przepis w sposób kategoryczny ucina
wszelką dyskusję nad tym tematem moralnie wciąż niejednoznacznym.
Skoro wolno kupić materiał genetyczny dla potrzeb in vitro i państwo
to akceptuje, to czy uzasadniona jest odmowa prawa do skorzystania
z usług matki zastępczej, jedynej często nadziei na własne potomstwo?
Anna Szczepaniak
adwokat
Kancelaria Adwokacka Jerzy Szczepaniak i Partnerzy
Łódź
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Najem okazjonalny – gwarancja szybszej eksmisji
Anna Kowalkiewicz
W dniu 28 stycznia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu
cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego systemu prawnego instytucję najmu okazjonalnego. Nowe
przepisy mają na celu zapewnić właścicielom lokali mieszkalnych większą ochronę prawną i możliwość wyeksmitowania lokatorów bez konieczności wszczynania sprawy sądowej.
Z najmu okazjonalnego mają prawo skorzystać tylko i wyłącznie
osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie najmu lokali mieszkalnych. Umowa o najem okazjonalny, aby była
skuteczna, musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na czas oznaczony, nie dłuższy niż dziesięć lat. Właściciel lokalu mieszkalnego ma 14 dni na zgłoszenie umowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w której znajduje się wynajmowany lokal. Jeżeli tego nie
zrobi, przepisy o najmie okazjonalnym nie będą miały zastosowania.
Nadto, umowa o najmie okazjonalnym musi spełniać pewne szczególne warunki. W umowie musi się bowiem znajdować oświadczenie
najemcy złożone w formie aktu notarialnego, w którym najemca podda się egzekucji i zobowiąże się do opróżnienia i wydania zajmowanego lokalu, wskazanie przez najemcę innego lokalu do którego będzie
ewentualnie wyeksmitowany w przyszłości oraz oświadczenie właściciela takiego lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy w lokalu wskazanym w oświadczeniu.
Nałożenie na umowę o najmie okazjonalnym powyższych rygorów ma zapewnić właścicielowi lokalu mieszkalnego bezpieczeństwo
i usprawnić procedurę pozbycia się niewygodnego lokatora. Właściciel
mieszkania nie będzie musiał już występować do sądu z pozwem o eksmisję. W przypadku bowiem wygaśnięcia bądź rozwiązania umowy
najmu okazjonalnego, jeżeli najemca nie wyprowadzi się dobrowolnie,
właściciel sporządzi na piśmie z urzędowo poświadczonym podpisem
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tzw. żądanie opróżnienia lokalu. Żądanie opróżnienia lokalu powinno
w szczególności zawierać oznaczenie właściciela oraz najemcy, wskazanie umowy najmu okazjonalnego i przyczynę ustania stosunku najmu oraz termin, w którym najemca ma się wyprowadzić, nie krótszy
niż 7 dni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli najemca nie wyprowadzi się w umówionym terminie, to właściciel mieszkania będzie miał
prawo złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał do opróżnienia i wydania lokalu zajmowanego na podstawie
umowy najmu okazjonalnego. Akt notarialny zaopatrzony w nadaną
przez sąd klauzulę wykonalności będzie dla komornika podstawą do
wyprowadzenia najemcy do wskazanego przez niego w umowie o najmie okazjonalnym lokalu.
Wprowadzenie do polskiego systemu prawnego instytucji najmu
okazjonalnego należy ocenić pozytywnie. Autor artykułu ma nadzieję, że przepisy o najmie okazjonalnym zwiększą ochronę właścicieli lokali mieszkalnych przed nierzetelnymi najemcami.
Anna Kowalkiewicz
adwokat
Kancelaria Adwokacka Jerzy Szczepaniak i Partnerzy
Łódź

Elektroniczne postępowanie upominawcze w praktyce
Marcin Kurzawa
Z dniem 1 stycznia 2010 r. poprzez zmiany w procedurze cywilnej, możliwym stało się sądowe dochodzenie roszczeń cywilnych bez konieczności wychodzenie z domu. Dzięki wprowadzonemu elektronicznemu postępowaniu upominawczemu, pozew możemy złożyć przy użyciu jedynie komputera i łącza internetowego. Ustawodawca utrzymał w mocy obowiązujące dotychczas przepisy prawa dotyczące wnoszenia pism
procesowych w formie papierowej. Tylko od woli powoda zależy, czy swoich roszczeń o zapłatę w postępowaniu upominawczym będzie dochodził w formie papierowej, czy elektronicznej.
Postępowanie upominawcze jest szczególnym trybem przewidzianym
dla dochodzenia roszczeń pieniężnych np. należności za: wykonaną pracę, usługę, dostarczony towar, odszkodowanie i innych zdarzeń rodzących obowiązek zapłaty, bez względu na ich wysokość. W postępowaniu upominawczym w celu wydania nakazu zapłaty sąd opiera się jedynie na twierdzeniach i dowodach powołanych w pozwie przez powoda.
Dlatego okoliczności uzasadniające uznanie zgłoszonych roszczeń i wydanie nakazu zapłaty muszą być niewątpliwe i w tym celu wynikać m.in.
z faktur, rachunków, umów, potwierdzeń wydania i odbioru towaru itp.
Dla zainicjowania elektronicznego postępowania upominawczego koniecznym jest na stronie internetowej e-sądu www.e-sad.gov.pl.
utworzenie konta i zalogowanie. Identyfikacja powoda następuje za
pomocą loginu i hasła, tak jak np. na forach internetowych oraz przy
użyciu zwykłego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego. Zwykły
podpis elektroniczny można uzyskać bezpłatnie na stronach e- sądu.
Kolejnym krokiem po uzyskaniu dostępu do systemu teleinformatycznego jest wypełnienie formularza pozwu.

W związku z tym, że w Polsce działa tylko jeden sąd rozpatrujący
sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym, którym jest
Sąd Rejonowy w Lublinie, to na etapie składania pozwu nie mają zastosowania przepisy o właściwości sądu. Powód nie musi zatem badać,
który sąd jest właściwy do rozpoznania sprawy, co dla osoby nie będącej prawnikiem wcale nie musi być łatwym zadaniem.
W treści formularza należy wskazać wysokość dochodzonej kwoty
ewentualnie z datą od kiedy mają zostać naliczone odsetki za zwłokę,
prawidłowo oznaczyć strony i ich właściwe adresy. Ponadto od powoda wymagane jest zawarcie w formularzu swojego nr PESEL, jeżeli jest
osobą fizyczną. Inne podmioty zobowiązane są do ujawnienia nr NIP
oraz KRS lub innego numeru wynikającego z właściwego dla nich rejestru lub ewidencji. Wymóg wskazania właściwych adresów w szczególności pozwanego jest o tyle ważny, że w razie niemożności doręczenia nakazu zapłaty sąd z urzędu uchyli wydane orzeczenie i umorzy postępowanie chyba, że powód usunie przeszkodę w doręczeniu
w określonym przez sąd terminie.

W uzasadnieniu pozwu trzeba zwięźle przedstawić stan sprawy
i opisać na jakiej podstawie powód domaga się zasądzenia od pozwanego określonej kwoty. Do pozwu w trybie elektronicznym nie załącza
się żadnych dokumentów. Wymagane jest jedynie ich opisanie. Opłata
od pozwu w trybie elektronicznego postępowania upominawczego wynosi 1,25 % wartości żądanej kwoty. Opłatę uiszcza powód na wskazany w systemie elektronicznym rachunek za pomocą przekazu internetowego ze swojego konta. W przypadku błędnego wypełnienia którejkolwiek rubryki formularza pozwu, system nie pozwoli na przejście
do dalszego etapu, co stanowi najważniejsze ułatwienie w jego prawidłowym wypełnieniu. W praktyce wyklucza to również braki formalne pozwu. Powód musi jedynie dołożyć starań, aby należycie zawrzeć
w formularzu wymagane dane i przedstawić meritum sprawy w sposób umożliwiający zasądzenie roszczeń w opisywanym trybie. Ponadto
zobowiązany jest do składania wszelkich pism procesowych w postaci
elektronicznej pod rygorem ich bezskuteczności. W przypadku braku
podstaw do wydania nakazu zapłaty, sąd przekaże akta sprawy do rozpoznania w trybie zwyczajnym sądowi właściwości ogólnej.
Jeśli e-sąd uzna zgłoszone roszczenie za uzasadnione i nie podlegające wątpliwości wydaje nakaz zapłaty, który doręcza pozwanemu
w wersji papierowej z pouczeniem o możliwości odwołania w terminie
14 dni od daty jego otrzymania oraz z indywidualnym kodem umożliwiającym zalogowanie do systemu akt sprawy. Pozwany wprowadzając
do systemu informatycznego kod nakazu bez posiadania konta użytkownika, może zapoznać się z jego treścią weryfikując, czy doręczony
nakaz o określonej treści istnieje.
Pozwany posiada wybór, co do formy złożenia sprzeciwu. Może
go złożyć tradycyjnie, czyli przesłać pismo w wersji papierowej na adres Sądu Rejonowego w Lublinie lub zalogować się za pomocą otrzymanych danych do systemu e-sądu i za pomocą tego systemu odwołać się od orzeczenia. Wymagane jest, jak w przypadku powoda, aby
pozwany posługiwał się zwykłym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wybór pozwanego, co do wersji informatycznej jest dla
niego wiążący w upominawczym postępowaniu elektronicznym. Nie
może później wnosić w tym postępowaniu innych pism procesowych

w formie papierowej. Ważne jest, że pozwany nie ma obowiązku zawierać w sprzeciwie uzasadnienia i przedstawiać dowodów. Powinien jednak powołać zarzuty, które pod rygorem utraty może zgłaszać do chwili
wdania się w spór. W razie prawidłowego odwołania od wyroku nakaz
zapłaty traci moc i e-sąd przestaje zajmować się sprawą, przekazując
ją do rozpoznania w trybie zwyczajnym sądowi właściwości ogólnej.
Po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty sąd z urzędu wydaje postanowienie o nadaniu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, które opatrywane jest bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Wskazane postanowienie wraz z tytułem wykonawczym umieszczane jest w systemie teleinformatycznym.
Na tej podstawie wierzyciel może wszcząć egzekucję komorniczą
na dwa sposoby. W pierwszym przypadku może do właściwego komornika złożyć wniosek egzekucyjny w formie papierowej. Po drugie,
może skorzystać, ze znanego już systemu informatycznego i za jego
pośrednictwem wszcząć egzekucję. Bez względu na formę wniosku komornik w takim samym stopniu jest nim związany. Wszczyna przeciwko osobie wymienionej w tytule wykonawczym jako dłużnik egzekucję i prowadzi ją według wskazań wierzyciela. Na marginesie należy wspomnieć, że komornik zamieszcza w systemie elektronicznym
zależnie od sytuacji, szereg wiadomości o prowadzonej egzekucji, które z punktu widzenia stron w egzekucji mają charakter informacyjny.
Niewątpliwie wprowadzenie do polskiego systemu prawa elektronicznego postępowania upominawczego jest słuszne. Korzystają z niego głównie duże firmy typu banki i dostawcy usług zbiorowych. Nie
należy jednak przekreślać możliwość korzystania z e-sądu przez osoby fizyczne. Przede wszystkim mogą w zasadzie wypełnić formularz
pozwu bez narażenia na braki formalne.
Marcin Kurzawa
aplikant adwokacki
koordynator Iuris Link
Kancelaria Adwokacka Jerzy Szczepaniak i Partnerzy
Łódź

TEMIDA NA WESO�O
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Autentyczne pytania zadawane na rozprawach sądowych
przez adwokatów.
– Kiedy są Pana urodziny?
– 15 lipca.
– Którego roku?
– Każdego roku.

– Co powiedział Pani mąż tamtego poranka, jak się Pani obudziła?
– On powiedział „Gdzie ja jestem Cathy”?
– Dlaczego to Panią tak zdenerwowało?
– Ja mam na imię Susan.

– Ta amnezja ogranicza całkowicie Pana zdolność do zapamiętywania?
– Tak.
– W jaki sposób się ona objawia?
– Ja zapominam.
– Pan zapomina. Może nam Pan podać jakiś przykład czegoś, co Pan
zapomniał?

– Poczęcie dziecka nastąpiło więc 8 sierpnia?
– Tak.
– Co Pani w tym czasie robiła?

– Pani najmłodszy syn, ten 25-letni. W jakim jest wieku?
– Był Pan obecny przy tym, jak zrobiono Panu zdjęcie?

Do Radia Erewań wpłynęło pytanie: „Czy analfabeta może być członkiem akademii nauk ZSRR?”. Odpowiedź brzmiała „Tak, ale nie może
być członkiem korespondentem”.

Z ŻYCIA KANCELARII

Zebranie Członków Stowarzyszenia Prawników Iuris Link w Szklarskiej Porębie
W dniach 27-29 listopada 2009 r. w Szklarskiej Porębie miało miejsce Zebranie Członków Stowarzyszenia Prawników Iuris
Link. Gospodarzami spotkania była Adwokacka Spółka Partnerska
Łuć, Nachmann, Nowakowski i Koksztys. Podczas zebrania omówiono dotychczasową działalność Stowarzyszenia oraz aktualną
pozycję adwokatów i radców prawnych na rynku świadczonych
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usług prawnych w aspekcie planowanych zmian ustawodawczych.
Członkowie Stowarzyszenia podjęli także decyzje dotyczące kierunków przyszłych działań podejmowanych w ramach Iuris Link.
Otrzymali również certyfikaty przynależności do Stowarzyszenia.
Spotkanie było okazją do miłego spędzenia czasu i wspólnej zabawy, której nie zabrakło.

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

Spółka, z wiodącą rolą w tym zakresie adwokata Piotra Nachmanna,
świadczyła doradztwo prawne w procesie wprowadzenia do obrotu
na rynku NewConnect akcji Spółki ELEKTROMONT S.A. Wcześniej
Kancelaria poprowadziła proces przekształcenia tejże spółki, ze spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną i emisji nowych akcji.
Przedstawiciele Spółki Aurelia Koksztys-Łuć i Piotr Nachmann
uczestniczyli w I Kongresie Prawników Stowarzyszenia Emitentów
Giełdowych. Podczas Kongresu przedyskutowane zostały zagadnienia
dotyczące organizacji Walnych Zgromadzeń oraz przeprowadzono fikcyjne Walne Zgromadzenie Zwykłej Spółki Akcyjnej. Uczestnicy mogli
aktywnie brać udział w przebiegu „WZA” – zgłaszać wnioski formalne,
modyfikacje uchwał, a także głosować (uwzględniając także podział głosów, czyli tzw. split voting). Podczas „WZA” przedyskutowanych zostało
możliwie wiele problemów natury prawnej, organizacyjnej i technicznej.

Adwokat Bartosz Łuć uzyskał uprawnienia do występowania
w postępowaniach przed e-sądem w Lublinie. Postępowanie to jest
całkowicie zelektronizowane i odbywa się za pośrednictwem internetu. W związku z powyższym spółka rozpoczęła prace nad projektem
www.adwokatelektroniczny.pl zmierzającym do aktywnego prowadzenia określonych spraw drogą elektroniczną.

Od grudnia 2009 r. do grona aplikantów Kancelarii dołączyły we
Wrocławiu Pani Marta Toś (absolwentka Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu), a w Jeleniej Górze Pani Magdalena Dudek
(absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego). Troje aplikantów adwokackich z Kancelarii we Wrocławiu Małgorzata Maciaszek, Joanna
Palacz, Tomasz Raczyński w czerwcu 2010 r. przystąpią do końcowego egzaminu adwokackiego. Trzymamy kciuki!
Spółka koordynuje tworzenie Kancelarii Prawa Rodzinnego
i Rozwodów Divortium. W projekt zaangażowane zostały Adwokat
Aurelia Koksztys-Łuć i Ewa Makarska-Zaremba. Celem Divortium
jest stworzenie zespołu kancelarii adwokackich specjalizujących się
w sprawach rozwodowych oraz wynikających z tego innych problemów prawnych. Więcej informacji na www.divortium.pl.

W dniach 18-21 lutego 2010 r. adwokat Tomasz Nowakowski reprezentował spółkę w XXVIII Narciarskich Mistrzostwach Polski
Adwokatów w Szczyrku. Wziął udział we wszystkich organizowanych
konkurencjach sportowych oraz podczas hucznych imprez towarzyszących Mistrzostwom, propagując jednocześnie idee i zasady funkcjonowania Stowarzyszenia Prawników Iuris Link.
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Kancelaria Adwokacka Elżbieta Nowak
Koszalin
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Kancelaria Adwokacka Elżbiety Nowak zaczynała, jako pierwsza

prywatna Kancelaria w Koszalinie.
Na uroczystym otwarciu i poświęceniu Kancelarii honorowym gościem był ksiądz biskup Ignacy Jeż. Pozostali Panowie, to stojący po
lewej stronie kolega mec. Nowak, który obecnie pełni funkcję Senatora
RP oraz po prawej jej tata – adw. Dominik Maciołek, który z uwagi
na stan zdrowia zakończył już działalność zawodową.
O
becnie Kancelaria Elżbiety Nowak jest renomowaną firmą świad
czącą szeroki wachlarz usług na bardzo wysokim poziomie mery
torycznym.
Kancelaria w swej działalności nie zapomina również o osobach potrzebujących pomocy prawnej ze względu na brak środków finansowych lub znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Dla
tych osób w Kancelarii udzielane są porady prawne pro publico bono.
Mecenas Elżbieta Nowak zaangażowana jest również w pracę w samorządzie adwokackim na szczeblu Okręgowej Rady Adwokackiej
w Koszalinie i Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie. Uznaniem
dla kwalifikacji oraz wysiłku w pracy zawodowej i samorządowej
było przyznanie mec. Nowak przez Prezydium Naczelnej Rady
Adwokackiej odznaki Adwokatura Zasłużonym.
Na zdjęciu wraz ze swoim aplikantem Filipem Redlarskim, który złożył egzamin adwokacki i niedługo otworzy własną kancelarię.

Kancelaria Adwokacka Jerzy Szczepaniak i Partnerzy
Łódź

Z radością chcemy powitać w gronie adwokatów mec. Annę

Kowalkiewicz i mec. Annę Szczepaniak, których patronem na apli
kacji był adwokat Jerzy Szczepaniak. Po zdanym egzaminie adwokackim zostały wpisane w grudniu 2009 r. na listę adwokatów przy
Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.
P
onadto w grudniu 2009 r. Mikołaj Budziarek – prawnik w Kance
larii Adwokackiej Jerzy Szczepaniak i Partnerzy uzyskał na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego tytuł doktora
nauk prawnych. Rozprawę doktorską pt. „Prawne aspekty ochrony
rynku wewnętrznego w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów” przygotował w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego.
Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie będzie wpisany na listę adwokatów.

Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek, Poczobut-Odlanicki Spółka partnerska
Szczecin
W grudniu 2009 r. „ Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek,
Poczobut – Odlanicki” Sp. p. przyjęła do grona radców prawnych
mec. Marka Stawarczyka, który zdał egzamin przed Okręgową Izbą
Radców Prawnych w Szczecinie z pierwszą lokatą. Mecenas Marek
Stawarczyk przez większość trwającej aplikacji był naszym aplikantem. Gratulujemy i życzymy sukcesów. Z kolei począwszy od stycznia

2010 r. do grona I- szo. rocznych aplikantów dołączyli Łukasz Korejwo
– nasz pracownik oraz zatrudnione na Wydziale Prawa Uniwersytetu
Szczecińskiego ale terminujące w ramach patronatu w naszej Kancelarii
Monika Futrzyńska – Mielcarzewicz i Ewa Olszewska. W ten sposób
stan naszej Kancelarii wynosi 19 prawników, z tego 10 radców , 9 aplikantów z tego 2 współpracujących w ramach patronatu.

17

Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni
Poznań, Warszawa

Wigilia w Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy była serdeczna, ciepła i pyszna. Wszystkie potrawy przygotowaliśmy sami.
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Śnieżna i mroźna zima, nie przeszkodziła nam w licznych zabawach na styczniowym, noworocznym wyjeździe integracyjnym.

PREZENTACJA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PRAWNIKÓW IURIS LINK

GDAŃSK • WARSZAWA

Kancelaria Nowosielski Gotkowicz i Partnerzy
– Adwokaci i Radcy Prawni Spółka Partnerska
Kancelaria Nowosielski Gotkowicz i Partnerzy – Adwokaci i Radcy
Prawni istnieje od 1994 roku. Jej domeną jest kompleksowa obsługa
prawna polskich i zagranicznych podmiotów – w językach angielskim,
niemieckim oraz rosyjskim.
Kancelaria specjalizuje się zwłaszcza w szeroko rozumianych sprawach gospodarczych, w tym w szczególności w zakresie problematyki
prawa zamówień publicznych, procesu inwestycyjnego, obrotu nieruchomościami i kompleksowej obsługi spółek.
W trakcie wieloletniej działalności na rynku usług prawnych
Kancelaria wyspecjalizowała się także, w sprawach o ochronę dóbr
osobistych, oraz z zakresu prawa prasowego i autorskiego.
Od wielu lat Kancelaria wszechstronnie zajmuje się także zagadnieniami reprywatyzacyjnymi oraz sprawami dotyczącymi zwrotu
wywłaszczonych nieruchomości.
Liczne sukcesy Kancelaria notuje także w sprawach karnych, w tym
w sprawach karnych gospodarczych.
Zespół prawników Kancelarii to odpowiednio dobrana mieszanka doświadczenia, niezwykle ważnego w działalności na rynku usług
prawnych i młodości pozwalającej na dynamiczne świadczenie usług,
dostosowane do potrzeb każdego klienta. Dzięki temu działalność zawodowa prawników Kancelarii doprowadziła wielokrotnie do wydania przełomowych orzeczeń przez Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd
Administracyjny oraz Krajową Izbę Odwoławczą.
Kancelaria od lat zajmuje wysokie miejsca w rankingach firm
prawniczych prowadzonych przez renomowane dzienniki, w tym
„Rzeczpospolitą”, „Gazetę Prawną” oraz „Home & Market”. W ogłoszonym dnia 17 września 2008 roku przez „Gazetę Prawną” rankingu
kancelarii prawnych Kancelaria zajęła trzecie miejsce w Polsce w kategorii małe kancelarie. W 2006 i 2007 roku Kancelaria uzyskała także rekomendacje w zakresie sporów sądowych prestiżowego, międzynarodowego wydawnictwa „The Legal 500”.

Bogusław Gotkowicz, adwokat
e-mail: b.gotkowicz@ng.gda.pl, boguslaw.gotkowicz@iurislink.pl
Monika Tarnowska, radca prawny
e-mail: m.tarnowska@ng.gda.pl, monika.tarnowska@iurislink.pl
Michał Sowiński, adwokat
e-mail: m.sowinski@ng.gda.pl, michal.sowinski@iurislink.pl
KANCELARIA NOWOSIELSKI GOTKOWICZ I PARTNERZY
– ADWOKACI I RADCY PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA
Siedziba:
ul. Targ Drzewny 3/7
80-886 Gdańsk
Tel.: + 48 58 346 27 56
+ 48 58 305 29 75
Fax: + 48 58 305 28 55
e-mail: office@ng.gda.pl
gdansk@iurislink.pl

Oddział:
al. Jerozolimskie 53 p. 212 (II piętro)
00-697 Warszawa
Tel.: + 48 22 356 24 81
Fax: + 48 22 356 24 82
e-mail: warszawa@iurislink.pl
Strona internetowa: www.ng.gda.pl
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Partnerami Kancelarii są:
Roman Nowosielski, adwokat
e-mail: r.nowosielski@ng.gda.pl, roman.nowosielski@iurislink.pl

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

JELENIA GÓRA • WROCŁAW • DZIERŻONIÓW

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

mecenasa Władysława Koksztysa do spółki przystąpił adwokat Tomasz
Nowakowski z Wrocławia. Jesienią 2006 r. do grona wspólników przystąpiła adwokat Ewa Makarska-Zaremba z Dzierżoniowa.
Spółka od początku starała się działać kompleksowo, powierzając
poszczególnym wspólnikom specjalizację w różnych dziedzinach prawa. Dzięki temu szybko uzyskała stabilną pozycję na lokalnym rynku usług prawniczych. Kolejnym krokiem było wyjście poza Jelenią

Górę i otwarcie oddziału we Wrocławiu. Po przyjęciu wspólnika
z Dzierżoniowa zakres terytorialny spółki obejmuje właściwość sądów
okręgowych we Wrocławiu, Jeleniej Górze i Świdnicy. Dzięki oddziałowi we Wrocławiu spółka ma pełne zabezpieczenie w dostępie do Sądu
Apelacyjnego oraz KRS. Spółka stale obsługuje kilkanaście różnego
rodzaju podmiotów, w tym prywatne spółki prawa handlowego oraz
podmioty powiązane z samorządem terytorialnym. Partnerzy spółki indywidualnie prowadzą sprawy ze wszystkich dziedzin prawa starając się jednak specjalizować w wybranych zagadnieniach. Położenie
Jeleniej Góry na styku trzech granic sprzyja również aktywności w zakresie szeroko rozumianej pomocy prawnej świadczonej podmiotom
zagranicznym. Partnerzy z Jeleniej Góry ukończyli podyplomowe studia z zakresu praktycznego zastosowania prawa europejskiego.
Spółka w siedzibie i oddziałach posiada zaplecze lokalowe pozwalające prowadzić działalność w komfortowych warunkach zarówno
dla prawników jak i ich Klientów. Wszyscy partnerzy i pracownicy są
dostępni za pośrednictwem internetu. Wspólnicy i współpracownicy
władają najpopularniejszymi językami obcymi, w związku z tym spółka
może zapewnić obsługę w języku niemieckim, angielskim i rosyjskim.
Partnerami Kancelarii są:
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Aurelia Koksztys-Łuć, adwokat z Jeleniej Góry. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, w szczególności niemieckojęzycznych. Dodatkowo specjalizuje się w sprawach cywilnych
oraz rodzinnych. W 2004 r. została wpisana na listę adwokatów niemieckojęzycznych polecanych przez konsulat niemiecki i austriacki.
Bartosz Łuć, adwokat z Jeleniej Góry. Specjalizuje się w sprawach
cywilnych odszkodowawczych oraz karnych związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych. Dodatkowo prowadzi sprawy
administracyjne.
Piotr Nachmann, adwokat z Jeleniej Góry. W latach 1995-1998 pracował naukowo na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych oraz w sprawach
karnych-gospodarczych. Dodatkowo prowadzi sprawy cywilne i pracownicze.
Tomasz Nowakowski, adwokat z Wrocławia. Reprezentuje spółkę
we Wrocławiu. Specjalizuje się w sprawach cywilnych-odszkodowania
i sprawy ubezpieczeniowe. Ponadto zajmuje się obsługą podmiotów
gospodarczych. Biegle włada językiem angielskim
Ewa Makarska-Zaremba, adwokat z Dzierżoniowa. Reprezentuje
spółkę w Dzierżoniowie. Specjalizuje się w sprawach cywilnych

i rodzinnych. Ponadto zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów
gospodarczych.
Wszyscy partnerzy jako adwokaci podejmują się prowadzenia spraw
karnych jako obrońcy bądź pełnomocnicy.
Współpracownicy:
Każdy z partnerów wspierany jest przez osobistego asystenta. Spółka
stale współpracuje z młodymi prawnikami i aplikantami adwokackimi. Ponadto stale współpracujemy z adwokatami i radcami prawnymi aplikującymi do przyjęcia do spółki.
ADWOKACKA SPÓŁKA PARTNERSKA ŁUĆ, NACHMANN,
NOWAKOWSKI I KOKSZTYS
Siedziba:
ul. Grottgera 12/1
58-500 Jelenia Góra
Tel.: + 48 75 753 56 30
Handy: + 48 608 59 50 67
Fax: + 48 75 753 56 40
e-mail: adwokacka.spolka@neostrada.pl
aspp@iurislink.pl
jelenia.gora@iurislink.pl

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

Oddziały:

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

ul. Ruska 11/12
50-079 Wrocław

Strona internetowa:
www.adwokaci-online.pl

Zespół Adwokackiej Spółki Partnerskiej Łuć, Nachmann, Nowakowski i Koksztys

KOSZALIN

Kancelaria Adwokacka Elżbieta Nowak
Kancelaria Adwokacka Elżbiety Nowak aktywnie działa od grudnia
1990 r., jako jedna z pierwszych prywatnych kancelarii w Koszalinie.
Od roku 2003 współpracuje z Kancelarią Adwokacką Andrzeja Nowaka,
który prowadzi działalność w tym samym lokalu.
Kancelaria Adwokacka Elżbiety Nowak zajmuje się sprawami karnymi, cywilnymi, gospodarczymi, obsługą spółek prawa handlowego
w zakresie prowadzonej przez nie działalności, zagadnieniami prawa
europejskiego, a także sprawami rodzinnymi. Prowadzi kompleksową
obsługę pozasądową i sądową.
Adwokat Andrzej Nowak prowadzi sprawy z zakresu prawa gospodarczego i karnego (w szczególności sprawy karne gospodarcze) oraz
handlowego. Jest on autorem jednego z pierwszych komentarzy do
Kodeksu Handlowego (Polski Dom Wydawniczy „Ławica” Warszawa/
Poznań 1992 r.).

Współpraca oraz zatrudnienie w Kancelarii osób o stosownie wysokich
kwalifikacjach zawodowych pozwala na kompleksową obsługę Klientów
krajowych i zagranicznych, także w języku angielskim, francuskim i rosyjskim, zapewniając obsługę we wszystkich wskazanych dziedzinach prawa.
Kancelaria Adwokacka Elżbiety Nowak od wielu lat prowadzi obsługę Klientów krajowych i zagranicznych, świadcząc pomoc prawną i reprezentując podmioty zagraniczne w polskich spółkach prawa
handlowego. Utrzymuje ścisły kontakt z wieloma adwokatami i radcami prawnymi, pracującymi w dużych kancelariach prawniczych polskich i zagranicznych, wymieniając doświadczenia i wiedzę przydatną
do rozwiązywania konkretnych problemów prawnych.
Nadto w zakresie prac wykraczających poza zagadnienia bieżących
zagadnień prawnych i ekonomicznych, Kancelaria korzysta z doradztwa
biegłych księgowych, ekonomistów, a w przypadkach obligatoryjnego

udziału, także z usług współpracujących z kancelarią tłumaczy przysięgłych języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego oraz rosyjskiego.
Adwokat Elżbieta Nowak aktywnie działa w samorządzie zawodowym pełniąc funkcje Kierownika Szkolenia przy Okręgowej Radzie
Adwokackiej w Koszalinie oraz Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
ORA w Koszalinie. Jest także członkiem Komisji Kształcenia Aplikantów
Adwokackich i Komisji ds. Działalności Publicznej Adwokatury przy
Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
KANCELARIA ADWOKACKA ELŻBIETA NOWAK
ul. Zwycięstwa 147/2
75-950 Koszalin
Tel./Fax: + 48 94 346 20 46
Handy: + 48 601 726 280
e-mail: jurist@poczta.fm

elzbietanowak@adwokatura.pl
elzbieta.nowak@iurislink.pl
Strona internetowa:
www.kancelarie-adwokackie.org

Adwokat Elżbieta Nowak

LUBLIN

Sendecki i Drozd – Adwokaci – Spółka partnerska
Adwokaci Piotr Sendecki i Krystyna Drozd prowadzą praktykę adwokacką w ramach spółki partnerskiej od 2002 r. Wcześniej od 1989 r.
prowadzili indywidualne Kancelarie adwokackie w Lublinie, specjalizując się w szeroko rozumianej cywilistyce.
Adwokat Krystyna Drozd specjalizuje się w prawie cywilnym.
Prowadzi praktykę z zakresu prawa rzeczowego (obsługa nieruchomości), spadkowego, zobowiązaniowego, handlowego i spółdzielczego. Zajmuje się także problematyką prawa rodzinnego (sprawy rozwodowe oraz majątkowe małżeńskie). Ma doświadczenie procesowe
i umiejętności negocjacyjne. Uczestniczy w obsłudze prawnej firm.
Adw. Sendecki prowadzi działalność adwokacką w zakresie prawa
cywilnego oraz, specjalizując się w sprawach gospodarczych, uczestniczy jako doradca w procesach tworzenia nowych i przekształceniach
istniejących podmiotów gospodarczych, a także w bieżącej obsłudze
prawnej spółek. Uczestniczył w postępowaniach prywatyzacyjnych
i komercjalizacyjnych. Utrzymując związek z prawem sądowym występuje jako obrońca w procesach karnych, zwłaszcza w tych, w których z prawem karnym łączy się element cywilistyczny lub gospodarczy.
Od 2006 roku jest wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej
Mennica Polska S.A., notowanej na Warszawskiej Giełdzie Papierów
Wartościowych. Jest także arbitrem Trybunału Arbitrażowego
ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.
Z uwagi na odbywane zagraniczne staże i praktyki zawodowe
(m.in. przez adw. P. Sendeckiego w Ministerstwie Finansów Rządu
Kanady, jako stypendysta Canadian Bar Association, a także w Holandii
i Niemczech) oraz częste kontakty z klientami i adwokatami z innych krajów, spółka Sendecki i Drozd ma doświadczenie w obsłudze
Klientów zagranicznych. Świadcząc pomoc prawną zagranicznym osobom fizycznym i prawnym spółka prowadzi obsługę w języku angielskim i niemieckim.
Wspólnicy uczestniczą od lat w międzynarodowych konferencjach prawniczych z zakresu prawa gospodarczego (konferencje IBA)
oraz ochrony praw człowieka (seminaria ELENA/ECRE oraz Komisji

Praw Człowieka przy NRA, której P. Sendecki jest przewodniczącym).
Zagadnienia ochrony praw człowieka, są ważnym elementem świadczonej przez spółkę pomocy prawnej. W ramach tej problematyki prowadzone są sprawy przed organami międzynarodowymi, takimi jak
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.
Spółka współpracuje z innymi adwokatami, głównie byłymi aplikantami partnerów spółki – w konkretnych sprawach, wymagających
współdziałania większej liczby prawników. Aktualnie Spółka zatrudnia pięć osób niebędących adwokatami. Wspólnicy udzielają pomocy prawnej pro bono: stałym beneficjentem świadczonej pomocy jest
Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Wspólnicy poświęcają się także pracy w samorządzie adwokackim.
KANCELARIA SENDECKI I DROZD – ADWOKACI – SPÓŁKA PARTNERSKA
ul. Ogrodowa 10/2
20-075 Lublin
Tel.: + 48 81 534 20 76
Fax: + 48 81 534 55 36
e-mail: lublin@iurislink.pl
info@sendecki.pl

Krystyna Drozd
adwokat
krystyna.drozd@adwokatura.pl
krystyna.drozd@iurislink.pl

Piotr Sendecki
adwokat
piotr.sendecki@adwokatura.pl
piotr.sendecki@iurislink.pl
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ŁOMŻA

Kancelaria Adwokacka Ewa Krasowska
Jestem adwokatem od 1985 r., po ukończeniu aplikacji sędziowskiej
i aplikacji adwokackiej.
Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewa Krasowska działa od kilkunastu lat w siedzibie jak niżej, a od 1992 r. jako Kancelaria
indywidualna. W Kancelarii pracuje dwoje aplikantów. Profil działania Kancelarii dostosowany jest do miejscowego zapotrzebowania
na usługi prawne, dlatego też Kancelaria obsługuje przede wszystkim osoby fizyczne.
Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, cywilnych – spadkowych.
W Kancelarii prowadzone są też sprawy karne .
W zakresie działalności Kancelarii udzielane są porady prawne
pro bono.
Od kilkunastu lat adwokat Ewa Krasowska jest członkiem władz
samorządowych – w tym członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej
drugiej kadencji. Pod koniec poprzedniej kadencji NRA pełniła funkcję sekretarza NRA. Pracuje też w Komisji Szkolenia Aplikantów

Naczelnej Rady Adwokackiej, jest także wizytatorem Centralnego
Zespołu Wizytatorów.
KANCELARIA ADWOKACKA EWA KRASOWSKA
Siedziba:
ul. Dworna 23a
18-400 Łomża
Tel.: + 48 86 216 46 03
Handy: + 48 602 121 239
Fax: + 48 81 534 55 36

e-mail: ewa.krasowska@iurislink.pl
ewa.krasowska@adwokatura.pl
Filia
ul. Dworna 18
18-400 Łomża
Tel./Fax: + 48 86 216 48 26

Ewa Krasowska
adwokat

ŁÓDŹ

Kancelaria Adwokacka Jerzy Szczepaniak i Partnerzy
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Zespół Kancelarii Adwokackiej Jerzy Szczepaniak i Partnerzy

Kancelaria Adwokacka Jerzego Szczepaniaka rozpoczęła swoją działalność w czerwcu 1989 roku i jest jedną z pierwszych prywatnych
Kancelarii Adwokackich działających na łódzkim rynku.
W ramach Kancelarii Adwokackiej Jerzego Szczepaniaka działa adw.
Anna Kowalkiewicz i adw. Anna Szczepaniak.
Adwokat Jerzy Szczepaniak wykonuje zawód adwokata od 1979 roku,
po uprzednim odbyciu aplikacji sądowej, dwuletnim wykonywaniu
funkcji sędziego w Sądzie Rejonowym i odbyciu aplikacji adwokackiej.
Głównym obszarem działalności zawodowej Kancelarii jest szeroko rozumiane prawo cywilne i gospodarcze zarówno w zakresie doradztwa prawnego, jak i sporów sądowych.

Kancelaria ma bogate doświadczenie w pomocy prawnej udzielanej
zarówno dużym firmom, w tym międzynarodowym koncernom, jak
i przedsiębiorcom prowadzącym indywidualną działalność. Szczególne
doświadczenia wiążą się z praktyką w zakresie ochrony praw autorskich, ochrony dóbr osobistych, prawa własności przemysłowej, a także zawieraniem i realizacją wszelkiego rodzaju umów gospodarczych.
Kancelaria prowadzi sprawy powierzane przez osoby fizyczne w zakresie prawa cywilnego (w tym prawa rodzinnego, spadkowego i rzeczowego), prawa karnego, prawa finansowego, prawa ubezpieczeń społecznych i prawa medycznego.
Obsługujemy na zasadzie stałych zleceń, a także doraźnie zarówno firmy międzynarodowe (z Belgii, Niemiec, Włoch, Szwajcarii), jak
i Klientów z Polski.
Adwokat Jerzy Szczepaniak jest wieloletnim członkiem organów samorządowych Adwokatury – Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi,
a obecnie jest sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury.
Kancelaria jest fundatorem stypendiów dla młodych prawników
z Polski i zagranicy.
Kancelaria świadczy pomoc prawną pro bono, czego wyrazem jest
m.in. udzielanie od stycznia 2010 r., co tygodniowo w łódzkim oddziale „Gazety Wyborczej” bezpłatnych porad prawnych.
Obecnie Kancelaria zatrudnia 3 prawników, przy czym każdy
z młodszych prawników ma kilkuletnie doświadczenie zawodowe,
w tym występowanie przed sądami.
Kancelaria współpracuje z renomowaną Kancelarią Patentową
oraz Kancelarią Doradztwa Gospodarczego, a także z zagranicznymi
Kancelariami z Niemiec, Holandii, Włoch i Belgii.
Priorytetem Kancelarii jest świadczenie usług na wysokim poziomie prawniczym. Kancelaria jest wyposażona w nowoczesną i profesjonalną infrastrukturę techniczną. Z naszymi Klientami porozumiewamy się w języku angielskim i niemieckim.

Partnerzy Kancelarii:
Anna Kowalkiewicz, adwokat – specjalizuje się w sprawach cywilnych,
rodzinnych, gospodarczych, prawa pracy. Posiada bogate doświadczenie z zakresu kompleksowej obsługi prawnej firm i klientów indywidualnych. Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi, organami ścigania oraz instytucjami państwowymi. Posiada biegłą znajomość języka angielskiego, w tym prawniczego, oraz języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym.
Anna Szczepaniak, adwokat – krąg jej zawodowych zainteresowań
obejmuje w szczególności prawo cywilne, prawo pracy, prawo rodzinne

oraz prawo gospodarcze. Posługuje się biegle językiem angielskim oraz
niemieckim. Posiada doświadczenie z zakresu obsługi prawnej firm
i klientów indywidualnych.
KANCELARIA ADWOKACKA JERZY SZCZEPANIAK I PARTNERZY
ul. Zamenhofa 20/2
90-510 Łódź
Tel.: + 48 42 632 52 25
Handy: + 48 668 837 637
Fax: + 48 42 632 76 96
e-mail: info@iurislink.com

jerzy_szczepaniak@kancelaria-adwokacka.net.pl
jerzy.szczepaniak@iurislink.pl
annakowalkiewicz@iurislink.pl
a.szczepaniak@iurislink.pl
Strona internetowa:
www.kancelaria-adwokacka-lodz.pl
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Kancelaria Radcy Prawnego Zygmunt Wieszczek
Kancelaria powstała w listopadzie 2003 roku. W działalności
Kancelarii wykorzystywana jest praktyczna wiedza, umiejętności i doświadczenie prowadzącego – radcy prawnego Zygmunta
Wieszczka, który przez wiele lat samodzielnie zarządzał różnymi
podmiotami gospodarczymi i stowarzyszeniami albo doradzał ich
Zarządom lub właścicielom w sprawach organizacyjnych, prawnych i finansowych.
Kancelaria świadczy usługi podmiotom gospodarczym – osobom fizycznym i prawnym, w zakresie pełnej obsługi prawnej, organizacyjnej, zarządzania i consultingu.
Prawnicy Kancelarii są członkami Stowarzyszenia Prawników
IURIS LINK zrzeszającego prawników z terenu całej Polski.
Kancelaria współpracuje z kancelariami prawniczymi z krajów Unii
Europejskiej, z biurami rachunkowymi, doradcami podatkowymi,
firmami consultingowymi, biegłymi rewidentami oraz z firmami
windykacyjnymi.
W bieżącej działalności na rzecz i w interesie naszych Klientów:
• pomagamy – przy tworzeniu, przekształcaniu, łączeniu oraz rejestracji spółek, stowarzyszeń, fundacji;
• doradzamy – podczas prowadzenia, restrukturyzacji albo likwidacji działalności gospodarczej;
• prowadzimy negocjacje – z kontrahentami naszych Klientów;
• przygotowujemy lub opiniujemy – umowy, oferty, pisma urzędowe, wnioski unijne itp.;
• dokonujemy analiz i prognoz – rozwojowych, finansowych, ryzyka inwestycyjnego itp.;
• sporządzamy biznes plany – rozwojowe, inwestycyjne, restrukturyzacyjne, naprawcze i układowe;

• uczestniczymy i pomagamy – w sporządzaniu wniosków kredytowych i unijnych;
• reprezentujemy Klientów – w postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych;
• podejmujemy działania – pojednawcze albo windykacyjne w celu
skutecznego wyegzekwowania należności;
• podejmujemy się – czasowego nadzoru nad majątkiem Klienta
albo zarządzania firmami naszych Klientów;
• chronimy prawa – osobiste, autorskie oraz dotyczące własności
przemysłowej;
• udzielamy porad i opinii prawnych – także przez internet.
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ZYGMUNT WIESZCZEK
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 30/32 lok. 71
90-571 Łódź
Tel.: + 48 42 636 17 87
Handy: + 48 504 078 878
Tel./Fax: + 48 42 637 04 73
e-mail: zw@iurislink.pl
zygmunt.wieszczek@iurislink.pl
Strona internetowa: www.kancelaria-iurislink.pl

Zygmunt Wieszczek
radca prawny

NOWY SĄCZ • KRAKÓW • GORLICE

Kancelaria Prawnicza Cabała Mazur Grochowska s.c.
Cabała Mazur Grochowska (CMG) spółka cywilna powstała
w 2000 roku z połączenia indywidualnej Kancelarii adwokackiej
Stanisława Cabały i wspólnej Kancelarii adwokata Pawła Mazura
oraz radcy prawnego Marty Grochowskiej. Ideą fuzji było stworzenie
średniej wielkości firmy prawniczej, działającej aktywnie w regionie

południowej Polski i świadczącej kompleksowe usługi dla podmiotów gospodarczych.
Obecnie firma liczy 10 osób (8 prawników w tym dwóch adwokatów,
radcy prawnego, aplikanta radcowskiego i 3 aplikantów adwokackich),
pracujących w siedzibie spółki w Nowym Sączu oraz jej oddziałach
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w Krakowie oraz Gorlicach. Kancelaria świadczy stałą obsługę prawną dla kilkudziesięciu polskich i zagranicznych spółek prawa handlowego, spółek cywilnych i osób fizycznych, prowadzących różnorodną
działalność gospodarczą: w przemyśle ciężkim, transporcie i spedycji,
przetwórstwie, budownictwie, informatyce, energetyce, handlu i usługach. Główny obszar zainteresowań i działalności kancelarii to prawo
cywilne i gospodarcze, prawo spółek, inwestycje zagraniczne, prawo
pracy oraz restytucja mienia.
Kancelaria prowadzi znaczącą liczbę sporów sądowych przed
sądami powszechnymi i polubownymi, jest pełnomocnikiem Komisji
Europejskiej w postępowaniu karnym toczącym się w Krakowie.
CMG współpracuje również z uznanymi biurami prawnymi w innych miastach Polski oraz poza jej granicami. Kancelaria udziela również pomocy prawnej Klientom indywidualnym, prowadząc sprawy
z zakresu prawa cywilnego, karnego i administracyjnego. Oddział
krakowski Kancelarii zajmuje się głównie obsługą podmiotów
zagranicznych i pomocą dla firm polskich wchodzących aktywnie
na rynek europejski.
Zespół Kancelarii:
Stanisław Cabała
adwokat
staszek@cmg.com.pl
stanislaw.cabala@iurislink.pl

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.
Paweł Mazur
adwokat
pawel@cmg.com.pl
pawel.mazur@iurislink.pl
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Praga, Bratysława, Oslo, Amsterdam, San Francisco. Preferencje zawodowe: prawo cywilne i gospodarcze, inwestycje zagraniczne, umowy handlowe, reprywatyzacja. Biegle posługuje się językiem angielskim.
Marta Trzaskoś-Grochowska
radca prawny
marta.trzaskos-grochowska@iurislink.pl

Ur. 1960 r., studia na Wydziale Prawa UJ ukończone w 1984 ., wpis na
listę radców prawnych w grudniu 1989 r. Studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego na UJ ukończone w 2004 r. Preferencje
zawodowe: prawo pracy, prawo gospodarcze (przekształcenia i fuzje
spółek, prywatyzacja, upadłość, prawo energetyczne, umowy w przemyśle ciężkim).
Karolina Janowska-Niedziela
aplikant adwokacki
Ur. 1981 r., studia na Wydziale Prawa URZ ukończone w 2005 r., studia licencjackie z zakresu Integracji Europejskiej ukończone w 2006 r.,
aplikacja adwokacka rozpoczęta w 2007 r. Preferencje zawodowe:
prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo gospodarcze, cywilne
oraz rejestracja podmiotów.
Paulina Kukla
aplikant radcowski
Ur. 1983 r., studia na Wydziale Prawa UJ ukończone w 2007 r.,
aplikacja radcowska rozpoczęta w 2007 r., stypendystka SocratesErasmus na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Tilburgu w Holandii,
stypendystka Funduszu Stypendialnego Can-Pack S.A. na Wydziale
Nauk Prawnych Akademii Kijowsko-Mohylańskiej w Kijowie na
Ukrainie. Preferencje zawodowe: prawo gospodarcze i cywilne, umowy handlowe, reprywatyzacja oraz prawo ochrony środowiska. Biegle
posługuje się językiem angielskim, językiem rosyjskim – w stopniu
komunikatywnym.
KANCELARIA PRAWNICZA CABAŁA MAZUR GROCHOWSKA S.C.

Ur. 1962 r., studia na Wydziale Prawa UJ ukończone w 1986 r., wpis
na listę adwokatów w lutym 1993 r.
Stypendysta Know-How Fund, kurs prawa biznesu na Uniwersytecie
Londyńskim w 1990 r., staż De Paul Univeristy w Chicago w 1992 r.,
praktyka w renomowanych firmach prawniczych w Londynie i Cardiff.
Egzamin ministerialny na członka Rad Nadzorczych spółek Skarbu
Państwa. Od 1989 r. członek Sekcji Prawa Biznesu Międzynarodowego
Zrzeszenia Adwokatury w Londynie i Wschodnioeuropejskiego Forum,
uczestnik konferencji m.in. Strassburg, Hong-Kong, Vancouver, Paryż,

Siedziba:
ul. Pijarska 15
33-300 Nowy Sącz
Tel.: + 48 18 442 21 37
Tel./Fax: + 48 18 443 76 87
e-mail: cmg@cmg.com.pl
nowy.sacz@iurislink.pl
Oddział:
ul. Topolowa 48/2
31-506 Kraków
Tel./Fax: + 48 12 426 13 15

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

PŁOCK

Kancelaria Adwokacka Joanna Kaczorowska
Adwokat Joanna Kaczorowska posiada ponad 20-letnie doświadczenie
w zawodzie adwokata. Początkowo pracowała w Zespole Adwokackim
nr 1 w Płocku, a od maja 1991 r. w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej.
Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz osób fizycznych z ukierunkowaniem na spory sądowe, szczególnie z zakresu prawa cywilnego

(m.in. zobowiązania, pr. rzeczowe, pr. spadkowe), zajmuje się problematyką prawa rodzinnego (sprawy z zakresu stosunków rodzice-dzieci,
rozwodowe, małżeńskie majątkowe), a także prawem karnym.
Adwokat Joanna Kaczorowska ma doświadczenia procesowe i negocjacyjne.

Kancelaria zatrudnia stale 1 aplikanta adwokackiego, doraźnie
współpracuje z innymi aplikantami adwokackimi, organizuje praktyki studenckie.
Kancelaria mieści się we wspólnym lokalu z Kancelariami adwokatów: Marii Skorupskiej, Małgorzaty Chojnackiej i Wojciecha
Skorupskiego, z którymi współpracuje w świadczeniu pomocy prawnej.
Adwokat Joanna Kaczorowska aktywnie działa na rzecz samorządu adwokackiego. W kadencji 2007-2010 pełni funkcję Skarbnika
Naczelnej Rady Adwokackiej.
KANCELARIA ADWOKACKA JOANNA KACZOROWSKA
ul. Kwiatka 37 lok. 1
09-400 Płock
Tel.: + 48 24 264 02 92
Handy: + 48 601 269 745

Tel./Fax: + 48 24 266 89 43
e-mail: joanna.kaczorowska@iurislink.pl
joanna.kaczorowska@adwokatura.pl
jo.ka@interia.pl
Adwokat Joanna Kaczorowska

POZNAŃ

CSP Celichowski – Szyndler i Partnerzy
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Kancelaria Celichowski – Szyndler i Partnerzy świadczy doradztwo dla firm oraz osób fizycznych w kraju i za granicą. Doradzamy
naszym Klientom w bieżącej działalności, w szczególności w zakresie prawa handlowego, cywilnego, prawa pracy i administracyjnego. Dokonujemy analizy i sporządzamy umowy handlowe oraz opinie prawne. Doradzamy naszym Klientom przy zakładaniu firm oraz
przekształcaniu formuły ich działania. Reprezentujemy Klientów przed
sądami, urzędami i organami ścigania w zakresie prawa cywilnego,
gospodarczego, rodzinnego, spadkowego, karnego i karno-skarbowego oraz prowadzimy procesy zmierzające do windykacji należności.
Diagnozujemy i ustalamy stan prawny majątków przedsiębiorstw oraz
nieruchomości na potrzeby wszelkich transakcji gospodarczych (due
diligence). Obsługa ta dotyczy zarówno osób fizycznych, jednoosobowych przedsiębiorców, jak i spółek prawa handlowego. Prowadzimy
obsługę prawną w językach polskim, angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim.
Dla ułatwienia pracy i skoncentrowania naszych doświadczeń stworzyliśmy trzy departamenty:
1. Departament Przedsiębiorstw i Nieruchomości
2. D
 epartament Sądowy
3. Departament Prawa Administracyjnego i Prawa Pracy
Kancelaria jest członkiem Kancelarii
międzynarodowych PRAGMA
www.pragma.eu.com
Kancelaria jest członkiem Francuskiej Izby
Przemysłowo-Handlowej w Warszawie
www.ccifp.pl
Partnerzy Kancelarii::
Wojciech Celichowski
adwokat
wcelichowski@kancelaria-csp.pl
wojciech.celichowski@iurislink.pl

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

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

Dariusz Szyndler wykonuje zawód adwokata od 1993 roku.
W Kancelarii prowadzi Departament Sądowy. Prowadzi największą
ilość spraw sądowych Klientów Kancelarii. Doradza głównie w sprawach spornych i reprezentuje Klientów przed sądami, urzędami oraz
organami ścigania. W najszerszym zakresie prowadzi sprawy rodzinne, w tym rozwody, ustalanie ojcostwa, podział majątku, alimentacyjne, cywilne, w tym skomplikowane postępowania spadkowe. Z powodzeniem przeprowadził szereg spraw karnych i karno-skarbowych
oraz gospodarczych. Specjalizuje się też w prawie mieszkaniowym
i wszelkich regulacjach związanych z nieruchomościami, w tym
z ich administrowaniem, zarządzaniem, eksmisjami i ustalaniem tytułu prawnego. Współtworzył Stowarzyszenie Właścicieli Domów
i Nieruchomości w Poznaniu. Jest stałym arbitrem Sądu Polubownego
przy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa w Poznaniu. Do jego Klientów
należeli T.M. PRESSTA S.A. w Bolechowie, RKS Buszewko, Fabryka
Pojazdów Szynowych – H. Cegielski Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
Marek Matyjaszczyk
adwokat

i transakcjach w zakresie strategii kapitałowych. Przygotowuje i negocjuje umowy sprzedaży przedsiębiorstwa. Zajmuje się także transakcjami dotyczącymi nieruchomości: bierze udział w negocjowaniu i zawieraniu umów. Przygotowuje też analizy stanu prawnego nieruchomości. Największym jego projektem w tym zakresie jest doradztwo dla
deweloperów hiszpańskich przy transakcjach zakupu nieruchomości
pod zabudowę mieszkaniową. Reprezentuje Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa gospodarczego i upadłościowego. Prowadzi kompleksową obsługę procesów sądowych Klientów Kancelarii, w szczególności procesy dotyczące sporów powstałych na tle nieruchomości. Jest stałym arbitrem Sądu
Polubownego przy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa w Poznaniu,
a także wykładowcą prawa gospodarczego dla aplikantów adwokackich Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Karolina Służewska-Woźnicka
adwokat
ksluzewska@kancelaria-csp.pl

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

mmatyjaszczyk@kancelaria-csp.pl
CSP CELICHOWSKI – SZYNDLER I PARTNERZY
KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH
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Partner Zarządzający Kancelarii. Specjalizuje się przede wszystkim w prowadzeniu spraw z zakresu doradztwa gospodarczego.
Uczestniczy w procesie zakładania i obsługi prawnej spółek handlowych. Tworzy dla Klientów Kancelarii umowy handlowe oraz opinie
prawne. Uczestniczy w due diligence stanu prawnego przedsiębiorstw

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

POZNAŃ • WARSZAWA

Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy
Radcy Prawni
Jesteśmy niezależną Kancelarią o polskim kapitale. Od 18 lat świad- • obsługa procesów emisji akcji, sporządzanie dokumentów informacyjnych i prospektów emisyjnych w związku z ofertą publiczną (IPO,
czymy doradztwo dla osób fizycznych i prawnych w kraju i za granicą.
NewConnect, kolejne emisje), negocjacje i obsługa prawna w proceWspółpracujemy z audytorami, biegłymi rzeczoznawcami, rzecznikasie pozyskiwania inwestora strategicznego;
mi patentowymi, tłumaczami przysięgłymi, notariuszami, naukowca• przekształcenia formy prawnej działalności gospodarczej;
mi i ekspertami z wielu dziedzin.
• fuzje i przejęcia;
• restrukturyzacja finansowa i organizacyjno-prawna (procesy oddłuProfil działania Kancelarii:
żania przedsiębiorstw, negocjacje z bankami, ZUS i innymi wierzycielami, zawieranie ugód itp.);
• analiza i diagnoza stanu prawnego przedsiębiorstw;

• 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 konsumentów
oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji;
• kompleksowa obsługa prawna procesów inwestycyjnych w tym w nieruchomości;
• doradztwo w zakresie prawa pracy, w tym sporządzanie projektów
regulaminów i zakładowych układów, zbiorowych pracy, ocena
uprawnień i roszczeń pracowniczych oraz reprezentacja przed sądami pracy.
Kancelaria jest:
Autoryzowanym Doradcą
na Rynku NewConnect

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

Tomasz Buczak
radca prawny
tbuczak@kancelaria-csw.pl
tomasz.buczak@iurislink.pl

Tomasz Buczak wykonuje zawód radcy prawnego od 1999 roku.
Związany jest z Kancelarią od lipca 2004 roku. Partnerem w Kancelarii
jest od stycznia 2006 roku. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego – jest kluczowym prawnikiem Kancelarii w procesach IPO i SPO oraz ofertach niepublicznych, 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 funkcjonowaniem spółek prawa handlowego. Zajmuje się także obsługą 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

Partnerzy Kancelarii:

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

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

Mariola Więckowska wykonuje pracę radcy prawnego od roku 1990.
Specjalizuje się w doradztwie prawnym dla realizacji strategii właścicielskiej przez przedsiębiorców. Obsługuje przekształcenia, fuzje, emisje akcji, wprowadzanie spółek na Giełdę Papierów Wartościowych
i rynek NewConnect. Negocjuje w procesach pozyskania inwestorów i umowach towarzyszących pozyskaniu kapitału. Prowadzi zespół
specjalistów Kancelarii w procesach diagnozowania stanu prawnego przedsiębiorstw, sporządzania prospektów emisyjnych i dokumentów informacyjnych. Jest wykładowcą i prelegentem na licznych konferencjach, gdzie prezentuje praktyczne aspekty doradztwa prawnego dla przedsiębiorców, w tym regulacje rynku kapitałowego.
Specjalizację rozpoczęła od analiz i diagnoz stanu prawnego przedsiębiorstw w celu wyboru wariantu ich prywatyzacji oraz w charakterze
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 Kredytowy S.A. Nadzorowała
działalność spółek prawa handlowego zasiadając w Radach Nadzorczych
RELPOL S.A. z siedzibą w Żarach i ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu, ZAPPETRO Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp., ATON-HT z siedzibą we Wrocławiu.
Aktualnie zasiada w Radzie Nadzorczej spółki giełdowej TELL S.A. z siedzibą w Poznaniu. W procesach fuzji wykonała kompleksową obsługę
prawną np. fuzji Cefarmu–Poznań z Polską Grupą Farmaceutyczną S.A.
Uczestniczyła w obsłudze licznych procesów ofert publicznych, w tym:
TALEX S.A., PGF S.A., dwie emisje dla PBG S.A., TELL S.A., NFI PIAST
S.A., BBI Development NFI S.A., HARDEX S.A., BBI ZENERIS S.A.

Julita Ludwiniak wykonuje zawód radcy prawnego od 2001 roku.
Doświadczenie zawodowe rozpoczęła od specjalizacji w zakresie prawa bankowego. Współuczestniczyła przy tworzeniu regulaminów produktów bankowych, 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 Kancelarią
stale współpracuje od lipca 2004 roku, a do grona Partnerów Kancelarii
CSW dołączyła w styczniu 2006 roku. Specjalizuje się w prawie
cywilnym i gospodarczym. Prowadzi obsługę procesów obejmujących
analizę stanu prawnego przedsiębiorstw oraz zakładanie i rejestrację
spółek prawa handlowego. W ramach Departamentu Obsługi Kapitału
uczestniczy w wielu procesach przekształcania, fuzji i przejęć 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
Siedziba:
ul. Szkolna 5/18
61-832 Poznań
Tel./Fax: + 48 61 852 18 15
e-mail: kancelaria@kancelaria-csw.pl
csw.poznan@iurislink.pl
Strona internetowa:
www.kancelaria-csw.pl

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

Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek,
Poczobut-Odlanicki Spółka partnerska
Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek, Poczobut-Odlanicki Spółka
partnerska powstała w wyniku połączenia istniejących od wielu lat na
rynku szczecińskim dwóch Kancelarii: Kancelarii Radców Prawnych
Biel, Poczobut-Odlanicki spółka partnerska i Kancelarii Radcy Prawnego
Krzysztofa Judka. Główny profil Kancelarii to kompleksowa obsługa
przedsiębiorców w tym banków i spółdzielni oraz gmin. Specjalizujemy
się w prawie gospodarczym, spółdzielczym, samorządowym, administracyjnym, handlowym, farmaceutycznym i bankowym. Aktualnie zespół
osobowy Kancelarii składa się z 19 prawników z tego 10 radców prawnych, 9 aplikantów radcowskich z tego 2 współpracujących w ramach
patronatu oraz 2 osób obsługi biura Kancelarii. Kancelarie obsługuje
biuro rachunkowo-księgowe doradców podatkowych oraz firma informatyczna. Posługujemy się językiem angielskim, niemieckim i włoskim.
Partnerzy Kancelarii:
Anna Biel
radca prawny
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Anna Biel ukończyła w 1984 roku Wydział Prawa Uniwersytetu
Wrocławskiego. Do 1988 roku aplikant, asesor, a następnie sędzia Sądu
Rejonowego w Legnicy. Od 1988 roku radca prawny, a także adwokat
(nie wykonujący zawodu). Anna Biel była członkiem zespołu do spraw
utworzenia Pekao Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Szczecinie oraz
jest sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIRP. Specjalizacja: prawo bankowe, handlowe, farmaceutyczne.
Krzysztof Judek
radca prawny

Krzysztof Judek ukończył w 1976 roku Wydział Prawa Uniwersytetu
Poznańskiego, do 1998 r. adwokat, a następnie radca prawny.
Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w szczególności handlowym
oraz w prawie spółdzielczym i administracyjnym.
Sławomir Poczobut-Odlanicki
radca prawny

Sławomir Poczobut-Odlanicki ukończył w 1989 roku Wydział Prawa
Uniwersytetu Gdańskiego. W 1991 roku zdał egzamin sędziowski, a w 1993 roku rozpoczął pracę w Departamencie Prawnym
Centrali Pomorskiego Banku Kredytowego S.A. Od 1995 roku jest
radcą prawnym. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego, prawa papierów wartościowych, ustaw antymonopolowych i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Przez dwie kadencje był
sędzią Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. oraz sędzią Sądu Polubownego przy Centralnej
Tabeli Ofert S.A. w Warszawie.
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH BIEL, JUDEK,
POCZOBUT-ODLANICKI SPÓŁKA PARTNERSKA
Siedziba:
ul. Piotra Skargi 23
70-487 Szczecin
Tel.: + 48 91 431 67 80
Tel./Fax: + 48 91 484 18 46
e-mail: kancelaria@radcy.szczecin.pl
szczecin@iurislink.pl
Strona internetowa: www. radcy.szczecin.pl

Oddział Kancelarii
przy Zarządzie Morskich Portów
Szczecin i Świnoujście S.A.
ul. Bytomska 7
70-603 Szczecin
Przedstawicielstwo:
al. Jerozolimskie 53
00-697 Warszawa

ZIELONA GÓRA

Kancelaria Adwokacka Anna Pawlikowska-Filar
Anna Pawlikowska-Filar jest absolwentką Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi indywidualną praktykę od stycznia 2004 r. początkowo w Świdnicy, a od 2007 r.
w Zielonej Górze. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego,
KANCELARIA ADWOKACKA ANNA PAWLIKOWSKA-FILAR
ul. Pod Filarami 2/9
65-068 Zielona Góra
Tel.: + 48 695 589 530

Fax: + 48 68 323 97 05
e-mail: annpawlik@poczta.onet.pl
anna.pawlikowska_filar@iurislink.pl

ze szczególnym uwzględnieniem prawa rzeczowego i spadkowego, ponadto sprawami rodzinnymi, reprezentuje Klientów indywidualnych
w postępowaniu sądowym. Występuje również jako obrońca w postępowaniu karnym.
Anna Pawlikowska-Filar
adwokat

