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Szanowni Państwo,

Zestaw publikacji przygotowany do tego wydania Biuletynu Stowarzysze-
nia Iuris Link dotyczy różnych zagadnień, z którymi możemy się spotkać 
w życiu. Prezentowane artykuły odnoszą się do sfery naszego życia ro-
dzinnego, spraw majątkowych prywatnych i związanych z prowadzonymi 
przedsiębiorstwami oraz spraw dotyczących działalności gospodarczej. 
Przygotowując artykuły staramy się wiązać ich przedmiot z problemami, 
które albo dość powszechnie występują w praktyce sądowej lub z którymi 
spotykają się Państwo w swojej działalności, albo z zagadnieniami, na 
które trzeba w danym okresie zwrócić uwagę ze względu na zmiany re-
gulujących je norm.
Celem publikacji nie jest przedstawienie wszystkich zawiłości prawnych, 
jakie mogą wiązać się z przedstawianymi czy sygnalizowanymi zagad-
nieniami ale zwrócenie uwagi na ich treść i podanie przepisów prawnych 
mających do nich zastosowanie. Chodzi o to, by w sytuacji , gdy stale przy-
bywa norm prawnych wytyczających granice dopuszczalnego zachowania 
lub działania, nie pominąć unormowań dla nas, występujących w życiu 
w różnych rolach, korzystnych.
Proponujemy Państwu, jeśli uznacie Państwo taką formę za przydatną, 
byście zaanonsowali sprawy, których wyjaśnienie wymaga wskazania 
i omówienia norm prawnych, do nich się odnoszących. Postaramy się 
opracować wyjaśnienia do Państwa pytań. 

Jak w każdym Biuletynie zamieszczamy prezentacje, te oficjalne i mniej 
oficjalne, naszych kancelarii i zapraszamy do współpracy. 

Stanisław Cabała
Adwokat 
Prezes Stowarzyszenia Prawników Iuris Link
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OPRACOWANIE PRAWNICZE

W sierpniu ubiegłego roku weszła w życie długo oczekiwana zmia-
na przepisów art. 58 i 107 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. 
Przepisy te dotyczą możliwości ingerencji sądu w sferę władzy ro-
dzicielskiej oraz utrzymywania kontaktów z dzieckiem w wyroku 
rozwodowym, a także w przypadku gdy rodzice żyją w rozłączeniu. 
Przepisy te w brzmieniu obowiązującym od 13.06.2009 r. przewi-
dywały co następuje:

W myśl art. 58 ust. 1a KRiO Sąd mógł powierzyć w wyroku rozwo-
dowym wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z małżonków, 
ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiąz-
ków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Aby możliwe było 
pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu małżonkom, przepis 
wymagał ich zgodnego wniosku w tym zakresie oraz przedstawie-
nia porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej 
i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Do oceny 
Sądu należało jedynie, czy po spełnieniu powyższych warunków 
zasadne jest oczekiwanie, że rodzice będą współdziałać w sprawach 
dziecka. Przepis art. 107 KRiO regulujący sytuację dziecka rodziców 
żyjących rozłączeniu, a więc odnoszący się w szczególności do osób, 
które nie zawarły związku małżeńskiego przewidywał analogiczne 
rozwiązanie. Ze względu na dobro dziecka wprowadzona została 
w paragrafie 1 ogólna zasada przewidująca możliwość określenia 
sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej przez rodziców, którym 
przysługuje wprawdzie władza rodzicielska, ale żyją w rozłącze-
niu. Przepis ten dalej przewidywał możliwość powierzenia w takiej 
sytuacji wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, 
ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obo-
wiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Warunkiem 
pozostawienia władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, podobnie jak 
w przypadku rozwodu było przedstawienie przez rodziców zgod-
nego z dobrem dziecka porozumienia o sposobie wykonywania 
władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem oraz 
zasadne oczekiwanie, że będą oni współdziałać w sprawach dziecka.

Powyższe regulacje narzucały tym samym sądowi obowiązek 
ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców w przypadku 
braku zawarcia przez małżonków (rodziców żyjących w rozłączeniu) 
porozumienia, o którym mowa powyżej. Dotychczasowe brzmie-
nie przepisów art. 58 i 107 KRiO zakładając swoisty automatyzm 
rozstrzygnięcia, z jednej strony ograniczało zakres autonomii sę-
dziowskiej, z drugiej niejednokrotnie prowadziło również do za-
ostrzenia konfliktów pomiędzy rodzicami, ponieważ w praktyce 
stawiało w gorszej sytuacji rodzica, przy którym dziecko nie miało 
miejsca zamieszkania. Owa zgoda na zawarcie porozumienia mo-
gła stanowić również kartę przetargową w odniesieniu do innych 
roszczeń , np. roszczeń alimentacyjnych. Wyrażam pogląd, że ta-
kie uregulowanie mogło prowadzić nie tylko do wydawania orze-
czeń krzywdzących rodzinę, ale przede wszystkim samo dziecko. 
Wobec tak założonego automatyzmu rozwiązania, Sąd nie miał 
bowiem możliwości głębszego zbadania relacji panujących w ro-
dzinie i wydania orzeczenia pozostawiającego władzę rodzicielską 
obojgu rodzicom w sytuacji pozostawania przez nich w konflikcie. 
Wydaje się, że powyższe rozwiązanie ograniczało również zało-
żenia przewidziane w art.9 i art. 18 Konwencji o prawach dziecka. 

Podkreślenia wymaga, że art.18 Konwencji o prawach dziecka 
nakłada na Państwa- Strony obowiązek podejmowania wszelkich 
możliwych starań dla pełnego uznania zasady, że oboje rodzice 
ponoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziec-
ka. Jednocześnie, art.9 ust. 1 Konwencji gwarantuje, że Państwo 
zapewni, aby dziecko nie zostało oddalone od swoich rodziców 
wbrew ich woli, o ile nie jest to konieczne ze względu na najlepiej 
pojęte interesy dziecka. Konwencja precyzuje, że decyzja taka może 
być konieczna szczególnie w przypadkach nadużyć lub zaniedbań ze 
strony rodziców, gdy każde z rodziców mieszka oddzielnie, a należy 
podjąć decyzję odnośnie miejsca pobytu lub zamieszkania dziecka. 
Warto podkreślić, że zgodnie z art. 18 Konstytucji RP, małżeń-
stwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo 
i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej 
Polskiej, zaś w myśl ust. 2 art. 48 Konstytucji RP, ograniczenie lub 
pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypad-
kach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego 
orzeczenia sądu. Wątpliwe jest jednak, aby ratio legis ww. przepisu 
było takie, aby orzeczenia sądowe w tego rodzaju sprawach miały 
być wydawane w sposób automatyczny, a tym samym nie stanowiły 
one bezpośredniej konsekwencji dokonanej przez niezawisły sąd 
każdorazowo wnikliwej oceny relacji panujących w rodzinie.

Wobec uwzględnienia postulatów projektu nowelizacji opraco-
wanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Rodzinnego działającą 
przy Rzeczniku Praw Dziecka, w dniu 25 czerwca 2015 r. uchwalona 
została ustawa o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, na mocy której zo-
stało zmienione brzmienie art. 58 i 107 KRiO. Zmiany te obowiązują 
od dnia 29 sierpnia 2015 r.

Przepis art. 58 KRiO obecnie przewiduje w ust. 1a, że w braku 
pisemnego porozumienia małżonków o sposobie wykonywania 
władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem 
sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje 
rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy 
rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwo-
dzie. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej 
jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego 
do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do oso-
by dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia. Wprowa-
dzona zmiana eliminuje tym samym dotychczasowy automatyzm 
orzeczeń sądowych, pozostawiając sądowi poprzedzoną badaniem 
sprawy swobodną ocenę, czy panujące w rodzinie stosunki i dobro 
dziecka faktycznie wymagają ograniczenia władzy rodzicielskiej 
drugiemu z rodziców. Wprowadzony został również §1 b, zgodnie 
z którym na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu 
kontaktów z dzieckiem. Małżonkowie nie są odtąd zobowiązani 
do przedstawiania formalnego pisemnego porozumienia w powyż-
szym zakresie. Wystarczy jedynie zgodny wniosek, który pozwoli 
na porozumienie się między małżonkami bez koniecznej dotąd 
ingerencji Sądu. Pozytywna zmiana dotyczy również art. 107 KRiO 
regulującego odtąd łącznie kwestię sposobu wykonywania władzy 
rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem rodziców 
żyjących w rozłączeniu. Stosownie do § 1, jeżeli władza rodzi-

Ograniczenie władzy rodzicielskiej i orzekanie o kontaktach 
z dzieckiem w wyroku rozwodowym oraz w sytuacji, gdy rodzice 
żyją w rozłączeniu
Anna Szczepaniak
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OPRACOWANIE PRAWNICZE

Termin „ zadatek” określony w artykule 394 Kodeksu cywilnego 
budzi wiele problemów i kontrowersji zarówno w doktrynie jak 
i w praktyce.

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego zadatek jest szcze-
gólną sankcją umowną za niewykonanie umowy. Jego podstawową 
funkcją jest dyscyplinowanie stron w dotrzymaniu zawartej umowy, 
potwierdzonej zadatkiem. Instytucja zadatku jest również suroga-
tem odszkodowania. 

Termin ten określa w języku potocznym sumę pieniężną lub rzecz 
daną przy zawarciu umowy, jednak nie wiąże z tym faktem jed-
noznacznie określonych konsekwencji. Język prawniczy wskazuje 
natomiast, że zadatek należy do klauzul umownych i rodzi wiele 
skutków prawnych. 

Zastrzeżenie zadatku wymaga porozumienia stron. Znajduje za-
stosowanie we wszelkich umowach obligacyjnych, zarówno w umo-
wie przedwstępnej jak i przyrzeczonej. Pozwala kontrahentom tak 
ukształtować stosunek prawny, aby dłużnik był bardziej motywowa-
ny do wykonania zobowiązania, aniżeli w sytuacji, gdyby zadatku 
nie zastrzeżono. Znaczenie zadatku polega więc na wzmocnieniu 
stanowiska strony, która dąży do wykonania umowy.

Powszechnie przyjmuje się, że zastrzeżenie zadatku stanowi ele-
ment umowy i jest kwalifikowane jako dodatkowe zastrzeżenie 
umowne. Zadatek jest integralnym elementem umowy. W związku 
z tym nieważność kontraktu, którego składnikiem jest zadatek, 
powoduje zarazem nieważność zastrzeżonego zadatku. Również 
rozwiązanie umowy poprzez zgodne oświadczenia woli stron po-
woduje wygaśnięcie zastrzeżenia umownego dotyczącego zadatku.

 Zadatek ma charakter czynności realnej, a więc jego skuteczność 
uzależniona jest od wręczenia przedmiotu zadatku. Najczęściej 
zadatek ma charakter pieniężny. Ustawodawca wskazuje, że wrę-
czenie zadatku następuje przy zawarciu umowy. Nie jest to wymóg 
jednoczesności, ale ścisłej zbieżności czasowej między wręczeniem 
zadatku a zawarciem umowy. 

Wysokość zadatku nie została uregulowana w sposób szczególny 
w kodeksie cywilnym, a tym samym podlega swobodzie kształto-
wania treści umowy. Orzecznictwo wskazuje, że dopuszczalne jest 

zastrzeżenie zadatku, którego wartość jest znaczna, na przykład 
przekracza połowę wartości całego świadczenia. Sprzeczne jednak 
z właściwościami stosunku i z ustawą jest wręczenie zadatku prze-
wyższającego wartość należnego świadczenia. Zastrzeganie zadatku 
w wysokości niższej lub równej wartości świadczenia nie narusza 
granic ani funkcji zadatku. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 lu-
tego 2002 uznał, że przyjęcie przez sprzedawcę zadatku w znacznej 
wysokości nie upoważnia do traktowania tego zadatku jako zaliczki 
na poczet ceny.

Skutki zastrzeżenia zadatku mają zasadnicze znaczenie w sytuacji, 
gdy dłużnik nie wykona umowy z powodu okoliczności, za które 
ponosi wyłączną odpowiedzialność. Nie odnosi się to do nienale-
żytego wykonania zobowiązania. 

Na podstawie przepisu art. 394 Kodeksu cywilnego w razie nie-
wykonania umowy przez jedną ze stron, druga strona może bez 
wyznaczenia dodatkowego terminu od umowy odstąpić i otrzymany 
zadatek zachować, a jeżeli sama go dała może żądać sumy dwu-
krotnie wyższej. Kontrahenci mogą jednak w związku ze swobodą 
kontraktowania określić inaczej skutki zastrzeżenia niewykonania 
zobowiązania. Dopuszczalną konstrukcją jest również pozostawie-
nie wierzycielowi swobody wyboru między zachowaniem przed-
miotu zadatku a dochodzeniem odszkodowania. 

Nie budzi wątpliwości, że w razie wykonania umowy pieniądze 
lub inne przedmioty dane tytułem zadatku zalicza się na poczet 
świadczenia tej strony, która je dała, o ile przedmiot zadatku jest 
tego samego rodzaju co przedmiot świadczenia. 

W razie rozwiązania umowy ( przez zgodne oświadczenie woli 
stron lub na mocy orzeczenia sądowego) zadatek powinien zostać 
zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada.

Problematyczne jest odróżnienie instytucji zadatku uregulowa-
nego w art. 394 Kodeksu Cywilnego od zaliczki. Wiele osób nie 
dostrzega podstawowych różnic między tymi sformułowaniami, 
posługując się nimi wymiennie, uznając, że skutek wręczenia za-
datku jest taki sam jak skutek wręczenia zaliczki. 

Tymczasem zadatek to nie zaliczka. Zadatek różni się od zaliczki 
tym, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga 

cielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd 
opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej 
wykonywania i utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Sąd pozosta-
wia władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne 
z dobrem dziecka pisemne porozumienie o sposobie wykonywania 
władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Jed-
nocześnie w myśl § 2, w braku porozumienia, o którym mowa w § 
1, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje 
rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy 
rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Sąd może 
powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodzi-
ców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych 
obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli do-
bro dziecka za tym przemawia. I w tym wypadku, ustawodawca 
postawił więc na autonomię sędziowską pozwalając na swobodną 
ocenę w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, czy relacje 
panujące w rodzinie wymagają (a jeśli tak, to w jakim zakresie) 

ingerencji w sferę władzy rodzicielskiej drugiego z rodziców. Po-
dobnie jak przy wyroku rozwodowym, ustawodawca wprowadził 
§ 3, na mocy którego zezwolił, aby w przypadku zgodnego wnio-
sku stron sąd nie orzekał o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, 
zakładając iż wniosek taki oznacza zdolność do zawarcia przez 
rodziców porozumienia. 

Anna Szczepaniak
adwokat

Kancelaria Adwokacka Anna Szczepaniak, Łódź

Co to jest zadatek i jaka jest jego funkcja? Czy zadatek to zaliczka? 
Dlaczego należy rozróżniać oba te pojęcia?
Aurelia Koksztys-łuć
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OPRACOWANIE PRAWNICZE

Zasiedzenie jest jednym z prawnych sposobów nabycia własności 
nieruchomości. Zgodnie z art. 172 kodeksu cywilnego posiadacz 
nieruchomości, niebędący jej właścicielem nabywa prawo własności 
nieruchomości, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat 
dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba, że uzyskał posiadanie 
w złej wierze. Wówczas własność nieruchomości nabyta zostanie 
po upływie trzydziestoletniego terminu zasiedzenia. Co do zasady, 
zasiedzenie nastąpi z mocy prawa tylko i wyłącznie w stosunku do 
osoby, która spełniła łącznie przesłanki wymienione w art. 172 
kodeksu cywilnego, tj. posiadała faktyczne władztwo nad rzeczą, 
władała nią jak właściciel (dokonywała wszelkich czynności zwią-
zanych z nieruchomością, tak jakby była jej właścicielem), a także 
upłynął jeden ze wskazanych wyżej terminów zasiedzenia. Jednakże, 
co się dzieje kiedy przesłanki zasiedzenia spełnione zostaną przez 
osobę pozostającą w małżeńskiej wspólności majątkowej? 

Zgodnie z art. 31 § 1 zd. 1 k.r.o., z chwilą zawarcia małżeństwa 
powstaje między małżonkami z mocy prawa wspólność majątkowa 
(wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe naby-
te w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego 
z nich, które tworzą majątek wspólny. Do zaliczenia rzeczy do przed-
miotów wspólnych małżonków wystarcza więc sam fakt nabycia 
jej w czasie trwania wspólności przez oboje małżonków lub przez 
jednego z nich, bez względu na sposób tego nabycia. Oznacza to 
zatem, że do majątku wspólnego wchodzi przedmiot nabyty w dro-
dze zasiedzenia w czasie trwania wspólności majątkowej, choćby 
przesłanki zasiedzenia spełnione zostały wyłącznie przez jednego 
z małżonków. Ponadto, nie ma w tym wypadku znaczenia fakt 
pozostawania małżonków w separacji faktycznej, jeżeli w okresie, 
w którym upłynął termin zasiedzenia, między małżonkami istniała 
małżeńska wspólność majątkowa. W uchwale z dnia 28 lutego 1978 
r. (sygn. akt III CZP 7/78) Sąd Najwyższy wyjaśnił, że nieruchomość 
nabyta przez zasiedzenie w czasie trwania wspólności ustawowej 
staje się składnikiem majątku wspólnego także wtedy, gdy jej po-
siadaczem samoistnym był tylko jeden z małżonków i to zarówno 
wtedy, gdy okres jego posiadania prowadzącego do zasiedzenia 
mieścił się w czasie trwania wspólności ustawowej, jak i wtedy, gdy 
przewidziany w art. 172 k.c. bieg terminu wymaganego do zasie-
dzenia rozpoczął się przed powstaniem wspólności, ale zakończył 
się w czasie jej trwania. W postanowieniu z dnia 16 czerwca 2010 r. 
(sygn. akt I CSK 455/09) Sąd Najwyższy stwierdził zaś, że bez zna-
czenia jest przy tym, jak długo małżonek posiadał nieruchomość 
przed powstaniem wspólności i w czasie jej trwania, decydujące 
bowiem znaczenie z punktu widzenia przynależności do majątku 
wspólnego nabytej przez zasiedzenie nieruchomości ma to, że bieg 
terminu zasiedzenia zakończył się w czasie trwania wspólności. Po-

nadto, nabyta przez zasiedzenie nieruchomość wchodzi do majątku 
wspólnego również wtedy, gdy małżonek będący jej samoistnym 
posiadaczem uzyskał posiadanie w złej wierze. 

Dominika Pawiłojść
Aplikant adwokacki

Adwokacka Spółka Partnerska Łuć i Koksztys - Łuć, 
Jelenia Góra

strona wzbogaca się o wysokość zadatku, natomiast zaliczka jest po 
prostu zwracana, bez dodatkowych konsekwencji. 

Wręczając zatem określoną sumę pieniężną przy zawarciu umowy 
należy w sposób wyraźny i nie budzący wątpliwości określić czy 
kwota ta stanowić ma zadatek czy jest zaliczką na poczet umowy, 
aby w razie gdy umowa nie zostanie zawarta znać prawa i obowiązki 
związane z wręczeniem lub otrzymaniem od kontrahenta określo-
nych środków pieniężnych. 

Aurelia Koksztys-Łuć
adwokat

Adwokacka Spółka Partnerska Łuć i Koksztys-Łuć 
Jelenia Góra

Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie a małżeńska wspólność 
majątkowa
Dominika Pawiłojść
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Ochrona danych osobowych w praktyce
Marcin Wika

W ostatnim czasie nowelizacja ustawy o ochronie danych oso-
bowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku tj. z dnia 25 listopada 2015 
roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) wprowadziła szereg zmian 
i obowiązków, które w sposób szczególny oddziałują na sytuację 
osób wykorzystujących bazy danych osobowych do prowadzonej 
działalności gospodarczej. Pomimo jednak faktu, że obowiązki te 
już od 30 czerwca 2015 roku są wiążące dla wszystkich osób gro-
madzących dane osobowe, wydaje się, że nadal zaledwie niewielki 
procent przedsiębiorców ma świadomość ich obowiązywania. 

Przede wszystkim należy zauważyć, że zgodnie z aktualnym 
brzmieniem wyżej wymienionej ustawy, Administrator Danych 
Osobowych ma obowiązek dokonać w  rejestrze prowadzonym 
przez GIODO wpisu o prowadzonym przez siebie zbiorze danych 
osobowych albo może zwolnić się z tego obowiązku poprzez po-
wołanie tak zwanego Administratora Bezpieczeństwa Informacji. 
Powyższych zobowiązań nie należy jednak lekceważyć- zgodnie 
z ustawą osoby które nie dopełnią wspomnianych obowiązków 
podlegać mogą nawet grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności. 

Podstawowym obowiązkiem wynikającym z ustawy o ochro-
nie danych osobowych jest rejestracja zbioru danych osobowych. 
W/w ustawa wskazuje jednak szereg podmiotów, które nie podlegają 
jej zastosowaniu. Z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnione 
są dane:
• zawierających informacje niejawne; 
• które zostały uzyskane w wyniku czynności operacyjno-rozpo-

znawczych przez funkcjonariuszy organów uprawnionych do 
tych czynności,

• przetwarzane przez właściwe organy dla potrzeb postępowania 
sądowego oraz na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze 
Karnym;,

• przetwarzane przez Generalnego Inspektora Informacji Finan-
sowej,

• przetwarzane przez właściwe organy na potrzeby udziału Rze-
czypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz 
Wizowym Systemie Informacyjnym,

• przetwarzane przez właściwe organy na podstawie przepisów 
o wymianie informacji z organami ścigania państw członkow-
skich Unii Europejskiej,

• dotyczące osób należących do kościoła lub innego związku wy-
znaniowego, o uregulowanej sytuacji prawnej, przetwarzanych 
na potrzeby tego kościoła lub związku wyznaniowego,

• przetwarzane w związku z zatrudnieniem u nich, świadczeniem 
im usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczą-
cych osób u nich zrzeszonych lub uczących się,

• dotyczące osób korzystających z ich usług medycznych, obsługi 
notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, 
doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta,

• tworzone na podstawie przepisów dotyczących wyborów do Sej-
mu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw, wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej, na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz do-
tyczących referendum ogólnokrajowego i referendum lokalnego,

• dotyczące osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, 
w zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowego areszto-

wania lub kary pozbawienia wolności,
• przetwarzane wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku 

lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
• powszechnie dostępne,
• przetwarzane w celu przygotowania rozprawy wymaganej do 

uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub stopnia na-
ukowego,

• przetwarzane w zakresie drobnych bieżących spraw życia co-
dziennego,

• przetwarzane w zbiorach, które nie są prowadzone z wykorzysta-
niem systemów informatycznych, z wyjątkiem zbiorów zawiera-
jących dane o pochodzeniu rasowym, etnicznym, politycznym, 
partyjnym itp.

Obowiązki administratora danych osobowych oraz administra-
tora bezpieczeństwa informacji

Zgodnie z art. 38 omawianej ustawy, na administratorze danych 
ciąży obowiązek stosowania środków technicznych i organiza-
cyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobo-
wych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych osobowych. 
W szczególności administrator powinien zabezpieczyć dane przed 
ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez 
osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz 
zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ustawa nakazuje 
ponadto prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania 
danych oraz ww. środki- art. 36 ust. 2 w/w ustawy. 

Wskazanym jest zatem, aby przedsiębiorstwa/instytucje, które 
podlegają przedmiotowej ustawie, posiadały odpowiednio opraco-
wane dokumenty dotyczące ochronnych danych osobowych zarów-
no w zakresie regulaminów przetwarzania danych osobowych jak 
i w zakresie ochrony informatycznej, co wynika z Rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych 
oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny od-
powiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwa-
rzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1024 ze zm.). 

Jak już zostało to wyżej wspomniane, Administrator Danych 
Osobowych zamiast dokonywać rejestru i aktualizacji prowadzo-
nego zbioru danych osobowych może powołać tzw. Administratora 
Bezpieczeństwa Informacji. Administratorem Bezpieczeństwa In-
formacji może zostać tylko osoba która spełnia łącznie następujące 
warunki: 
• ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni 

praw publicznych, 
• posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych oso-

bowych, 
• nie była karana za umyślne przestępstwo.

Zgodnie z art. 36a ust. 2 w/w ustawy Administrator Bezpieczeń-
stwa Informacji jest zobowiązany do zapewniania przestrzegania 
przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:
• sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z prze-

pisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym 
zakresie sprawozdania dla administratora danych,

• nadzorowanie opracowania i  aktualizowania dokumentacji, 
o której mowa w art. 36 ust. 2 w/w ustawy, oraz przestrzegania 



6

OPRACOWANIE PRAWNICZE

zasad w niej określonych,
• zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania 

danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.

Podsumowując, przedsiębiorca (właściciel) może:
• powołać wśród pracowników lub wśród podmiotów zewnętrz-

nych Administratora Bezpieczeństwa Informacji i zgłosić go do 
GIODO, albo

• odstąpić od powołania tzw. Administratora Bezpieczeństwa In-
formacji, a wtedy według w/w ustawy za administratora będzie 
postrzegany właściciel przedsiębiorstwa, którego obowiązkiem 
jest zgłoszenie zbioru danych osobowych do GIODO. 
Przedsiębiorca powinien zatem zdecydować, które rozwiązanie 

wydaje się być dla niego wygodniejsze i bardziej opłacalne. Po wpro-
wadzonej nowelizacji Administrator Danych Osobowych musi za-
tem zadać sobie pytanie, czy opłaca mu się powołać Administratora 
Bezpieczeństwa Informacji czy może wygodniej dla niego prowadzić 
rejestr samodzielnie. Administrator Danych Osobowych decydując 
się na powołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji musi 
brać pod uwagę, np. wielkość firmy, koszty zatrudnienia Admi-
nistratora Bezpieczeństwa Informacji itp. Administrator Danych 
Osobowych musi jednak pamiętać, że powołując Administratora 
Bezpieczeństwa Informacji jest zobowiązany zapewnić mu środki 
i organizacyjną odrębność, które są niezbędne do niezależnego 
wykonywania przez niego zadań.

W przypadku powołania Administratora Bezpieczeństwa In-
formacji wśród swoich pracowników rzeczą niezwykle istotną jest 
także kwestia ewentualnego przeszkolenia pracownika, który miałby 
pełnić przedmiotową funkcję, ponieważ po jego stronie leżą liczne 
obowiązki jak np. sporządzanie sprawozdań, edytowanie, aktuali-
zowanie i zabezpieczenie danych itp.

Przedsiębiorca na wypadek ewentualnej kontroli, powinien także 
przemyśleć kwestię sporządzenia dokumentacji dot. wewnętrznej 
polityki zarządzania przedmiotowymi danymi. Podstawowym do-
kumentem w powyższym zakresie jest polityka bezpieczeństwa, czyli 
wewnętrzny zbiór reguł i zasad dotyczących przetwarzania danych 
osobowych. W dokumencie tym należy opisać w szczególności pro-
cedurę dotyczącą postępowania z danych osobowymi w danym 
przedsiębiorstwie. Poza wyżej wymienionymi elementami, polityka 
bezpieczeństwa powinna spełniać w szczególności wytyczne §4 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania 
danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, 

jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne 
służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
100 poz. 1024 ze zm.). 

Kontrole GIODO
\Wykonywanie obowiązków wynikających z w/w ustawy podlega 

kontroli GIODO. Kontrole przeprowadzane przez inspektorów są 
zazwyczaj zapowiadane z kilkudniowym wyprzedzeniem. Ustawa 
o ochronie danych osobowych szczegółowo reguluje procedurę 
przeprowadzania kontroli, począwszy od wskazania godzin, w ja-
kich inspektorzy mogą wykonywać czynności kontrolne, po kwestie 
wymaganej legitymacji i upoważnień kontrolujących. Aby kontrola 
została przeprowadzona sprawnie i zgodnie z wymaganiami praw-
nymi, przed przystąpieniem do czynności kontrolnych podmiot, 
który ma zostać skontrolowany podlega zazwyczaj wstępnej we-
ryfikacji. 

W pierwszej kolejności GIODO kontroluje, czy przedsiębiorca 
jako administrator danych osobowych zastosował odpowiednie 
środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę prze-
twarzanych danych osobowych, adekwatną do ewentualnych za-
grożeń oraz odpowiednią do kategorii danych objętych ochroną. 

Ustawa o ochronie danych osobowych wskazuje, że administrator 
powinien w szczególności zabezpieczyć dane przed ich udostępnie-
niem osobom nieupoważnionym oraz zabraniem ich przez osobę 
nieuprawnioną, jak również powinien je zabezpieczyć przez ewen-
tualną utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator ma 
ponadto obowiązek wdrożenia polityki bezpieczeństwa ochrony 
danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemami informa-
tycznymi służącymi do ich przetwarzania. W tym celu zalecane jest 
wprowadzenie odpowiednich regulaminów, zabezpieczeń informa-
tycznych i innych środków ostrożności, które przekonają kontrolera, 
że administrator dokłada w tym zakresie odpowiedniej staranności. 

Marcin Wika
radca prawny

Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy 
Prawni, Poznań

Upadłość konsumencka staje się coraz bardziej popularnym 
środkiem dialogu z wierzycielem stosowanym przez konsumen-
tów, w tym przypadku dłużników. Świadczy o tym wręcz lawinowo 
zwiększająca się liczba wniosków składanych przez wnioskodawców. 
Dlaczego tak się dzieje? Zapraszam serdecznie do lektury:

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje ustawa nowelizująca przepisy 
prawa upadłościowego i naprawczego. Zasadnicza zmiana, wynika-
jąca ze znowelizowanych przepisów, polegać na uproszczeniu pro-
cedur dotyczących upadłości konsumenckiej. Konsument otrzymał 
łatwiejszy dostęp do procedury ogłoszenia upadłości w sytuacji nad-
miernego zadłużenia. Jest to nowa szansa dla osób, które popadły 
w kłopoty finansowe nie ze swojej winy. Kolejna, choć już nie tak 

znaczącą, zmiana regulacji prawnej dot. upadłości konsumenckiej 
nastąpiła z dniem 01 stycznia 2016 roku.

Czym jest upadłość konsumencka?
Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzą-

cych działalności gospodarczej zostało w szczególności określone 
w art. 491(1)-(23) ustawy – Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 
2003 r t.j. z 05 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.). Ogól-
nie mówiąc, upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym 
przewidzianym dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności 
gospodarczej, którzy stali się niewypłacalni. Poprzez stan niewypła-
calności należy rozumieć stan, w którym dłużnik nie jest w stanie 

Upadłość konsumencka w praktyce
Marcin Wika
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wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Jakie są funkcje upadłości konsumenckiej?
Upadłość konsumencka ma dwie zasadnicze funkcje:

• oddłużenie niewypłacalnego konsumenta – czyli kwestia, któ-
ra dla samego dłużnika jest najważniejsza. Umorzenie dotyczy 
całości lub części długów konsumenta, których konsument nie 
jest, ani nie będzie w stanie zapłacić. Należy jednak zaznaczyć, że 
dotyczy to tylko i wyłącznie długów, które powstały przed dniem 
ogłoszenia upadłości,

• windykację należności od niewypłacalnego konsumenta na rzecz 
jego wierzycieli. Celem postępowania jest, aby zamiast indywidu-
alnych postępowań sądowych doprowadzić do łącznego i równego 
zaspokojenia roszczeń poszczególnych wierzycieli. Konsument 
musi pamiętać, że w postępowaniu upadłościowym dochodzi do 
likwidacji całego albo części majątku konsumenta. Tak uzyskane 
środki przekazuje się na zaspokojenie roszczeń wierzycieli, którzy 
w określonym czasie zgłosili istnienie swojej wierzytelności. 

Dlaczego nowa upadłość jest lepsza niż poprzednie regulacje? 
 Przede wszystkim dlatego, że jej celem nie jest tylko to, 

aby doprowadzić do spłacenia długów, ale też to, aby dłużnik mógł 
wyplątać się z pętli zadłużenia. Co prawda wymaga to od konsu-
menta dużych poświęceń – należy liczyć się ze stratą dotychczaso-
wego majątku oraz skrupulatnym wykonywaniem poleceń sądu- 
aczkolwiek przejście procedury upadłości pozwoli konsumentowi 
rozpocząć życie „od nowa”. W dniu ogłoszenia przez sąd upadłości 
konsumenckiej dłużnika, wierzyciel zaprzestaje naliczać odsetki 
a komornik zawiesza postępowanie egzekucyjne. Na dłużniku po-
zostaje obowiązek rzetelnego realizowania planu spłaty. Upadłość 
konsumencka jest zatem bardzo korzystna dla samego dłużnika. 

Kto może złożyć wniosek?
Od 1 stycznia 2016 roku postępowanie upadłościowe wszczynane 

jest na wniosek konsumenta jak i wierzyciela. Wniosek o ogłoszenie 
upadłości konsumenckiej może złożyć osoba fizyczna, która nie 
prowadzi działalności gospodarczej lub przestała być wspólnikiem 
osobowej spółki handlowej, przy czym nie ma już obowiązku oczeki-
wania upływu 1 roku od wykreślenia z rejestru KRS lub zaprzestania 
działalności gospodarczej.

Jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?
Od 1 stycznia 2016 roku wniosek o ogłoszenie upadłości powinien 

być złożony na formularzu, którego wzór jest określony w rozpo-
rządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

Ile to kosztuje złożenie wniosku?
Koszt wszczęcia postępowania upadłościowego to 30,00 zł. 

Jakie są kompetencje Sądu? 
Kompetencje sądów są bardzo szerokie. Sąd decyduje czy i które 

długi można umorzyć, ustala plan spłaty pozostałych, a nawet może 
zdecydować o sprzedaży domu czy mieszkania. 

Plan spłat określa dokładny harmonogram spłat wierzycieli. Przy-
kładowo plan spłat może wyglądać tak, że przez pewien okres czasu 
konsument będzie zobowiązany oddawać np. połowę swojego wyna-
grodzenia z jednoczesnym zakazem zaciągania kolejnych długów. 
Jeśli konsument będzie wywiązywać się z nałożonych obowiązków, 
to pozostała część zadłużenia będzie umorzona. 

Kiedy sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości?
Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenta jeżeli:

• konsument doprowadził do swojej niewypłacalności albo istotnie 
zwiększył jej stopień umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa; 

• w stosunku do konsumenta prowadzono już konsumenckie po-
stępowanie upadłościowe, ale zostało ono umorzone z innych 
przyczyn niż na wniosek konsumenta;

• w stosunku do konsumenta we wcześniejszym konsumenckim 
postępowaniu upadłościowym uchylono plan spłaty (konsument 
nie wykonywał planu spłaty, nie składał sprawozdań, zatajał źró-
dła przychodu);

• konsument miał obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości 
jako przedsiębiorca, a tego nie zrobił;

• konsument podał we wniosku nieprawdziwe lub niezupełne dane; 
• w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku, względem konsu-

menta toczyło się już konsumenckie postępowanie upadłościowe, 
które zakończyło się całościowym lub częściowym oddłużeniem; 

• czynność prawna konsumenta została prawomocnie uznana za 
dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości
Wraz z ogłoszeniem upadłości cały majątek konsumenta staje 

się „masą upadłości”, zarządzaną przez wyznaczonego przez sąd 
syndyka – oznacza to, że konsument nie może swobodnie rozpo-
rządzać swoim majątkiem.

Do obowiązków upadłego należy miedzy innymi wskazanie 
i wydanie syndykowi całego swojego majątku, a także dokumen-
tacji dotyczącej majątku i rozliczeń. W przypadku niedochowania 
nałożonych obowiązków postępowanie upadłościowe może zostać 
umorzone, co uniemożliwi konsumentowi, zgodnie z aktualnymi 
przepisami, skorzystanie z dobrodziejstwa postępowania jakie daje 
upadłość konsumencka w przeciągu następnych dziesięciu lat. 

Konsument musi również pamiętać, że w skład masy upadłości 
wchodzi także wynagrodzenie za pracę upadłego.

Po ogłoszeniu upadłości syndyk sporządza inwentaryzację mająt-
ku masy upadłości, a następnie przystępuje do sprzedaży majątku 
upadłego konsumenta – nie dotyczy to jednak przedmiotów pierw-
szej potrzeby, potrzebnych do codziennej egzystencji. 

Dalej należy również wskazać, że wraz z ogłoszeniem upadłości 
wymagalne staną się wszelkie zobowiązania konsumenta – przykła-
dowo kredyt wzięty przez dłużnika na raty będzie natychmiastowo 
płatny w pełnej wysokości. Co więcej, wraz z ogłoszeniem upadłości 
konsument będzie mógł zawierać tylko drobne umowy życia co-
dziennego (jak np. zakupy żywności), które pokrywane będą przez 
upadłego z tych funduszy, jakie nie podlegały zajęciu przez syndyka.

Marcin Wika
radca prawny

Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy 
Prawni, Poznań
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W świetle dyskusji jaka została podjęta w środowisku prawa kapi-
tałowego na temat roli komitetu audytu w ramach Rady Nadzorczej, 
także w kontekście odpowiedzialności członków Rady, chcemy po-
kazać aktualny stan prawny. Zapowiadane zmiany przepisów prawa, 
wynikające z implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
2014/56/UE oraz Rozporządzenia 537/2014 Parlamentu Europej-
skiego i Komisji Europejskiej, mogą doprowadzić do nowych relacji 
w ramach zarządzania i nadzoru. 

Jak expressis verbis wynika z treści art. 3751 KSH, walne zgroma-
dzenie i rada nadzorcza nie mogą wydawać zarządowi wiążących 
poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki.

W niniejszym opracowaniu przedstawiamy wnioski i tezy pły-
nące z doktryny oraz orzecznictwa, które dotyczą przedmiotowego 
zagadnienia.

Jak pisze prof. A. Kidyba (MOP rok 2004 numer 7, Nowelizacja 
Kodeksu spółek handlowych. Cz. I. - zmiany w przepisach ogólnych, 
w spółkach osobowych i w spółce z o.o., Prof. dr hab. Andrzej Kidy-
ba), „zarząd jako organ uprawniony i zobowiązany do prowadzenia 
spraw spółki ponosi odpowiedzialność za podejmowane czynności. 
Na gruncie KSH nie jest możliwe oderwanie kompetencji zarządza-
jących od odpowiedzialności za dokonane czynności. Tym bardziej 
nie powinna istnieć możliwość wpływania na proces zarządzania 
(w kontekście prowadzenia spraw spółki) przez innych uczestników 
spółki bez ponoszenia przez nich odpowiedzialności.” 

Ponadto jak wynika z  powyższego opracowania, „do istoty 
spółek akcyjnych należy ścisłe powiązanie podejmowania decyzji 
w zakresie prowadzenia spraw, z ponoszeniem odpowiedzialności 
za powzięte czynności, a generalnie tylko zarząd może ponosić 
odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania w ramach 
prowadzenia spraw spółki”. Prof. A. Kidyba wskazuje także, że 
„rozważając możliwość oddziaływania organów właścicielskich lub 
wspólników na czynności zarządcze, możliwe jest podejmowanie de-
cyzji strategicznych dotyczących funkcjonowania spółki na walnym 
zgromadzeniu, jeżeli kluczowe kwestie nie zostały rozstrzygnięte 
w statucie spółki oraz, że można także rozważyć umieszczanie pew-
nych postanowień uszczegółowiających kompetencje w regulami-
nach organów spółki, ale pamiętając o >>trójpodziale organów<< 
w spółkach akcyjnych”.

Ponadto, w Komentarzu do art. 3751 Kodeksu spółek handlowych 
(stan na 30 stycznia 2012 roku) prof. A. Kidyba stwierdza, iż „nie 
może (…) dochodzić do oderwania kompetencji zarządzających 
od odpowiedzialności, jak również nie może być tworzona możli-
wość wpływania na proces zarządzania przez innych uczestników 
spółki.(…) Tylko zarząd może ponosić odpowiedzialność za swo-
je działania, ewentualnie zaniechania, gdy powinien brać w tym 
udział lub nie zapobiegł określonym skutkom.” Autor komentarza 
zauważa również, że taka sytuacja prawna „nie może (…) oznaczać, 
że wspólnicy są w ogóle pozbawieni możliwości oddziaływania na 
proces zarządzania. W toku podejmowanych uchwał mogą starać 
się odpowiednio kształtować kierunki funkcjonowania spółki. Kie-
runki te mogą być również ukształtowane w statucie spółki. Nie 
może to być jednak oddziaływanie na bieżące funkcjonowanie.” 
Trzeba też mieć na uwadze, że „z art. 3751 wynika wyraźny nakaz 
oddzielenia kompetencji nadzorczych lub >>właścicielskich<< (pre-
rogatywy akcjonariuszy działających jako walne zgromadzenie) 

od zarządzania. Rada nadzorcza ani walne zgromadzenie (a już 
w szczególności, choć nie wynika to literalnego brzmienia przepisu, 
pojedynczy akcjonariusze - choćby dominujący) nie są uprawnieni 
do wydawania poleceń, które wiązałyby członków zarządu przy 
prowadzeniu spraw spółki.”

Na koniec prof. A. Kidyba w Komentarzu do art. 3751 Kodeksu 
spółek handlowych stwierdza, że „wspomniany zakaz wydawania 
wiążących poleceń zarządowi dotyczy sfery zarządzania i ma (…) 
swoje uzasadnienie. Zarząd jest organem podejmującym decyzje, 
jego członkowie ponoszą za skutki tych decyzji odpowiedzialność. 
W związku z tym organ uprawniony do nadzorowania lub też gre-
mium właścicielskie (walne zgromadzenie akcjonariuszy) ma prawo 
oddziaływania na aktywność zarządu, ale nie w formie wiążącej, 
gdyż w takim przypadku powstałby problem, kogo należy obarczyć 
odpowiedzialnością za podjęte decyzje. W sytuacji przyjętego przez 
kodeks spółek handlowych osłabionego wpływu rady nadzorczej, 
walnego zgromadzenia i samych akcjonariuszy na zarząd struktura 
spółki zyskuje klarowny układ kompetencyjny.(…) Należy jednak 
pamiętać, że brak uwzględnienia sugestii rady nadzorczej czy też 
dominującego akcjonariusza może skutkować w praktyce odpo-
wiedzialnością organizacyjną polegającą na zawieszeniu w czyn-
nościach, odwołaniu z pełnionej funkcji, ewentualnie wnioskiem 
do organu lub osób odwołujących o odwołanie z pełnionej funkcji”.

Jak wskazuje prof. A. Strzępka (Kodeks spółek handlowych. Ko-
mentarz do art. 375[1] KSH, rok wydania: 2012, C. H. Beck, wydanie 
5.) „walne zgromadzenie i rada nadzorcza przy wykonywaniu swoich 
obowiązków mogą zatem wydawać opinie, oceniać działalność spół-
ki i zarządu, postulować dokonanie określonych zmian czy podjęcie 
różnych działań, ale nie mogą nakazać zarządowi podjęcia okre-
ślonych czynności. Gdyby nawet uchwały walnego zgromadzenia 
czy rady nadzorczej wskazywały na potrzebę podjęcia określonych 
działań lub dokonania czynności (czy też je zalecały), to kwestia, 
czy zostaną one podjęte, zależy od uznania zarządu.” 

Warto w tym miejscu wskazać wyrok Sądu Najwyższego z 3 li-
stopada 2009 r. (sygn. akt: II CSK 181/09). Sąd Najwyższy wskazał, 
że walne zgromadzenie spółki akcyjnej, narzucając zarządowi obo-
wiązek zawarcia umowy o świadczenie usług nadzoru z przewod-
niczącym rady nadzorczej, ewentualnie zobowiązując zarząd do 
określenia w umowie i wypłacania wynagrodzenia w wysokości 
ustalonej przez walne zgromadzenie, narusza określony w art. 3751 
KSH zakaz wydawania wiążących poleceń dotyczących prowadzenia 
spraw spółki.

Warto także zwrócić uwagę na twierdzenia J. Bieniaka (Kodeks 
spółek handlowych. Komentarz do art. 375[1] KSH, Jacek Bieniak, 
dr Michał Bieniak, dr Grzegorz Nita-Jagielski, dr Krzysztof Oplu-
stil, Robert Pabis, dr Anna Rachwał, dr Marcin Spyra, dr Grzegorz 
Suliński, dr Marcin Tofel, dr hab. Robert Zawłocki, rok wydania: 
2011, wydawnictwo: C.H. Beck, wydanie: 1), który wskazuje, że 
„użyte w art. 3751 KSH sformułowanie >>prowadzenie spraw spół-
ki<< wyraźnie wskazuje, że zawarte w tym przepisie ograniczenie 
dotyczy sfery wewnętrznych stosunków spółki. Przepis ten nie znaj-
dzie więc zastosowania do tych wszystkich sytuacji, kiedy zarząd 
(poszczególni jego członkowie) powinien uzyskać przed dokona-
niem czynności prawnej zgodę walnego zgromadzenia lub rady 
nadzorczej. Ograniczenia takie dotyczą bowiem sfery reprezentacji 

Aktualny stan prawny dotyczący wydawania zarządowi wiążących 
poleceń w zakresie prowadzenia spraw spółki
Mariola Więckowska
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spółki, aczkolwiek ich rezultat (jeżeli ograniczenia takie zostały 
wprowadzone statutem spółki, a nie ustawą) występuje w sferze 
stosunków wewnętrznych spółki”.

Ponadto J. Bieniak podkreśla, że należy również zwrócić uwa-
gę, iż „walne zgromadzenie i rada nadzorcza, w przypadku gdyby 
dochodziło do nieprawidłowości w działaniach zarządu, dysponu-
ją innymi środkami wywierania wpływu na zarządzanie spółką, 
niejednokrotnie skuteczniejszymi aniżeli wydawanie wiążących 
poleceń. Są nimi przede wszystkim: odwołanie członka zarządu, 
zawieszenie członka zarządu w czynnościach czy w końcu środki 
wynikające z prawa pracy (wypowiedzenie warunków pracy i płacy 
członka zarządu).”

W  odniesieniu do spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością 
przedmiotową kwestię reguluje art. 219 § 2 KSH, zgodnie z którym, 
rada nadzorcza nie ma prawa wydawania zarządowi wiążących 
poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki.

Jak twierdzi prof. A. Kidyba (Komentarz do art. 375[1] Kodeksu 
spółek handlowych, stan na 30 stycznia 2012 roku) „pominięto 
w spółce z o.o. zakaz oddziaływania wspólników, co uważam za 
wątpliwe. W świetle wykładni systemowej można dojść do wnio-
sku, że zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. może wydawać 
zarządowi wiążące polecenia w przedmiocie prowadzenia spraw 
spółki. Trudno przyjąć argumentację, w której w nieco sztuczny 
sposób wprowadza się elementy osobowe do spółki z o.o., przyj-
mując de facto zgodę na wtrącanie się wspólników w zarządzanie 
spółką. Poza tym wydaje się, że przepis art. 219 § 2 KSH jest błędny 
systemowo, ponieważ narzuca podział kompetencji w spółce z o.o. 
Zarówno akcjonariusze (w spółce akcyjnej), jak i wspólnicy (w spół-
ce z o.o.) nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki. 
W konsekwencji utrzymania regulacji art. 219 § 2 KSH na gruncie 
spółki z o.o. może dochodzić do rozdzielenia sfery decyzyjnej od 
sfery odpowiedzialności (za podejmowane decyzje). Wspólnicy będą 
podejmować decyzje, za które odpowiedzialność ponosił będzie 
następnie zarząd. Stanowi to naruszenie zasady związku decyzji 
gospodarczej z odpowiedzialnością poprzez brak tożsamości pod-
miotu podejmującego decyzje i obciążonego odpowiedzialnością 
za te decyzje.

Podobne stanowisko na temat braku możliwości wydawania za-
rządowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiążących pole-
ceń dotyczących prowadzenia spraw spółki zajął prof. A. Szumański 
(Kodeks spółek handlowych, Komentarz do art. 301-458 KSH, prof. 
dr hab. Stanisław Sołtysiński, prof. dr hab. Andrzej Szajkowski, prof. 
dr hab. Andrzej Szumański, prof. dr hab. Janusz Szwaja, rok wyda-
nia: 2008, wydawnictwo: C.H. Beck, wydanie: 2), który stwierdza, 
że wprawdzie „(...) w ramach tzw. wykładni systemowej (...) zgro-
madzenie wspólników spółki z o.o. może dawać zarządowi wiążące 
polecenia co do prowadzenia spraw spółki (...)” to jednak „może to 
rodzić uzasadnione wątpliwości systemowe, gdyż wspólnik, który 
z natury spółki z o.o. nie odpowiada za spółkę (art. 151 § 4 KSH), 
podejmuje jednak decyzje w zakresie prowadzenia jej spraw, za które 
będzie odpowiedzialna inna osoba tj. zarządca (art. 293 § 1 KSH).” 
W celu doprecyzowania wskazuję, że zgodnie z art. 293 § 1 KSH, 
tylko członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz 
likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działa-
niem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami 
umowy spółki, chyba że nie ponosi winy.

Odnośnie zaś odpowiedzialności Rady Nadzorczej, należy przy-
toczyć postanowienie zawarte w ustawie o rachunkowości, z którego 
wynika solidarna odpowiedzialność Rady za sprawozdania finan-
sowe i sprawozdanie z działalności spółki.

Art. 4a [Wymagania dotyczące sprawozdań]
1. Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub inne-

go organu nadzorującego jednostki są zobowiązani do zapewnienia, 
aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności speł-
niały wymagania przewidziane w niniejszej ustawie.

2. Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub 
innego organu nadzorującego jednostki odpowiadają solidarnie 

wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem 
stanowiącym naruszenie obowiązku wynikającego z ust. 1.

W celu wykonania swoich obowiązków rada nadzorcza może 
badać wszystkie dokumenty spółki, żądać od zarządu i pracowników 
sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku (art. 
382 par. 4 KSH). Rozszerzenia uprawnień rady nadzorczej można 
dokonać jedynie w statucie (art. 384 par. 1 KSH). KSH wprowadził 
jednak rozwiązanie zawarte w postanowieniu par. 2 art. 384 po-
zwalający zarządowi zwrócić się do walnego zgromadzenia w celu 
uzyskania zgody na dokonanie określonej czynności w przypadku 
nieuzyskania zgody rady nadzorczej na dokonanie określonej czyn-
ności. Jednakże wskazane jest przyjęcie możliwości skorzystania 
z uzyskania zgody zgromadzenia, także w przypadku bezczynności 
rady nadzorczej.

Należy zwrócić uwagę, iż w statutach przewidziane są określone 
kompetencje Rady Nadzorczej na udzielanie Zgody Zarządowi do 
podejmowania określonych czynności prawnych i ich wartości oraz 
opiniowanie strategicznych planów wieloletnich i rocznych planów 
rzeczowo-finansowych. 

Na ile zapowiadane zmiany i to już od 2016 roku powinny wkra-
czać w dotychczasowe relacje pomiędzy organami spółek, szcze-
gólnie małych i średnich podmiotów, będziemy pisać w kolejnych 
artykułach. Odniesiemy się także do tego, na ile dotychczasowe 
regulacje kodeksu spółek handlowych pozwalają na wypełnie-
nie celów określonych we wspomnianych na wstępie regulacjach 
unijnych.

Mariola Więckowska
Radca Prawny 

Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni, 
Poznań
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Jednym z podstawowych kryteriów decydujących o wyborze 
formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej jest kwe-
stia odpowiedzialności przedsiębiorcy za zobowiązania związane 
z jej prowadzeniem. 

Obok aspektów podatkowych i księgowych, wymogów usta-
wowych charakterystycznych dla niektórych branży, czy też 
skali prowadzenia biznesu, kryterium to ma istotne znaczenie 
dla każdego, kto rozpoczyna swoją działalność, jak również dla 
doświadczonego przedsiębiorcy. 

Podstawowe kryteria odpowiedzialności
Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej na zasa-

dzie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wiąże się z po-
noszeniem nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania, 
w tym również z majątku prywatnego przedsiębiorcy. Ta podsta-
wowa forma prowadzenia działalności często jest niewystarczająca, 
ze względu na rosnące wraz z rozwojem firmy zobowiązania czy 
też chęć zapewnienia sukcesji swojego biznesu. Odpowiedzią na 
te potrzeby jest prowadzenie działalności gospodarczej w formie 
spółki prawa handlowego. 

W polskim kodeksie spółek handlowych wyróżnia się dwie grupy 
spółek: osobowe i kapitałowe. Jednym z kryteriów rozróżniających 
te dwa rodzaje podmiotów jest regulacja odpowiedzialności wspól-
ników za zobowiązania spółki. 

Zarówno spółki osobowe, jak i kapitałowe posiadają własne, od-
rębne od majątków wspólników kapitały, stworzone początkowo 
z wnoszonych wkładów, a w miarę rozwoju spółki również z na-
bytych towarów czy maszyn, osiągniętych przez nie przychodów 
i zysków, przeznaczonych na rozwój spółki. 

W przypadku spółek osobowych, jak i kapitałowych, to spółka 
w pierwszej kolejności ponosi odpowiedzialność za swoje zobowią-
zania. Dopiero, gdy wierzyciel nie może zaspokoić swoich roszczeń 
z majątku spółki, to wspólnicy bądź członkowie zarządu stają się 
wobec niego odpowiedzialni za spełnienie tych zobowiązań. 

W spółkach kapitałowych wspólnicy nie ponoszą odpowiedzial-
ności za zobowiązania spółki z własnego majątku. W przypadku 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiedzialność wobec 
wierzycieli za zobowiązania mogą ponosić członkowie jej zarządu. 
W odróżnieniu od spółek osobowych, gdzie odpowiedzialność ma-
jątkowa wspólników jest co do zasady nieograniczona, w przypadku 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością członkowie zarządu mogą 
się od niej uwolnić. 

Powyższe reguły odpowiedzialności dotyczą zobowiązań spółki 
przede wszystkim wobec jej kontrahentów. Inne reguły odpowie-
dzialności wspólników spółek osobowych i członków zarządów 
spółek kapitałowych obowiązują przy zaległościach podatkowych. 

Solidarność i subsydiarność 
Podstawową regułą odpowiedzialności w spółkach osobowych 

jest zasada solidarności wspólników i spółki za jej zobowiązania. 
Solidarność oznacza, że każdy ze wspólników oraz spółka odpo-
wiadają wspólnie za spełnienia całego zobowiązania. Skutkuje to 
możliwością dochodzenia całości świadczenia zarówno od spółki, 
jak i od każdego ze wspólników według wyboru jej wierzyciela. 
Spełnienie zaś zobowiązania przez spółkę lub przez któregokolwiek 
ze wspólników zwalnia od świadczenia pozostałych. 

Ze względu na zasadę solidarnej odpowiedzialności wspólników, 
osoba przystępująca do spółki osobowej powinna zbadać zobo-
wiązania spółki. Nowy wspólnik odpowiada bowiem za wszystkie 
zobowiązania spółki, nawet te powstałe przed jego przystąpieniem, 
tak jak jej dotychczasowi wspólnicy. 

Drugą zasadą odpowiedzialności jest subsydiarność, która ozna-

cza, że wierzyciel spółki może domagać się spełnienia świadczenia 
od wspólników w drodze egzekucji sądowej, dopiero gdy egzekucja 
z majątku spółki okaże się bezskuteczna. 

Bezskuteczność egzekucji może zostać potwierdzona przez ko-
mornika w drodze postanowienia o umorzeniu postępowania egze-
kucyjnego, ze względu na brak majątku spółki, z którego wierzyciel 
może się zaspokoić. W niektórych jednak przypadkach, jeżeli stan 
majątku spółki jest znany, wystarczające jest wykazanie, że czyn-
ności podejmowane wobec spółki i tak nie przyniosą zamierzonych 
efektów. 

Zasada subsydiarności nie stoi na przeszkodzie prawu wierzy-
ciela do wystąpienia z powództwem zarówno przeciwko spółce, 
jak i wspólnikom, zanim podjęte zostaną jakiekolwiek czynności 
egzekucyjne wobec spółki. W przypadku, gdy wyrok zapadnie za-
równo przeciwko spółce jak i wspólnikom, wierzyciel będzie mógł 
domagać się zapłaty od wspólników dopiero, w sytuacji gdy spółka 
nie będzie mogła spełnić świadczenia z własnego majątku. 

Aby sięgnąć do majątku wspólników, wierzyciel nie musi jednak 
pozywać solidarnie spółki i wspólników. Zgodnie z przepisami do-
tyczącymi egzekucji, wyrokowi zapadłemu przeciwko spółce można 
nadać tzw. klauzulę wykonalności przeciwko jej wspólnikom i na tej 
podstawie prowadzić egzekucję z ich majątku osobistego. 

Zasada odpowiedzialności subsydiarnej obowiązuje dopiero 
od momentu wpisu spółki osobowej do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego. Za zobowiązania spółki powstałe 
przed tym dniem, wspólnicy ponoszą solidarność ze spółką, bez 
względu na skuteczność czynności egzekucyjnych podejmowanych 
wobec spółki. 

Powyższe zasady są wspólne dla wszystkich spółek osobowych. 
Różnica dotyczy zakresu ponoszenia odpowiedzialności przez 
wspólników z własnego majątku. Modelową spółką osobową jest 
spółka jawna, w której wszyscy wspólnicy ponoszą odpowiedzial-
ność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Ustawodawca 
wprowadził jednak ograniczenia odpowiedzialności majątkowej 
wspólników w pozostałych spółkach osobowych. 

Suma komandytowa 
Formą spółki osobowej cieszącą się aktualnie największą popu-

larnością wśród przedsiębiorców jest spółka komandytowa, w której 
co najmniej jeden wspólnik zwany komplementariuszem ponosi 
odpowiedzialność bez ograniczenia, a odpowiedzialność co naj-
mniej jednego ze wspólników zwanego komandytariuszem jest 
ograniczona. 

Ograniczenie odpowiedzialności komandytariusza wyraża się 
w tzw. sumie komandytowej, określonej w umowie spółki. Suma 
komandytowa to abstrakcyjne wskazana kwota, do wysokości której 
komandytariusz może ponosić solidarną i subsydiarną odpowie-
dzialność ze spółką wobec jej wierzycieli. 

Rzeczywisty zakres odpowiedzialności komandytariusza wyzna-
cza jednak relacja pomiędzy wkładem tego wspólnika rzeczywiście 
wniesionym do spółki, a wysokością sumy komandytowej. Wkład 
komandytariusza do spółki powinien być równy lub wyższy sumie 
komandytowej, choć wspólnik może w umowie spółki zobowiązać 
się do wniesienia wkładu o niższej wartości. 

W przypadku wniesienia wkładu odpowiadającego wysokości 
sumy komandytowej, odpowiedzialność komandytariusza ogra-
niczona jest do rzeczywiście wniesionego wkładu i wierzyciel nie 
będzie mógł prowadzić egzekucji z osobistego majątku komandy-
tariusza. Jeżeli zaś wkład rzeczywiście wniesiony do spółki koman-
dytowej jest niższy od wysokości sumy komandytowej, to koman-
dytariusz odpowiada za zobowiązania spółki w zakresie różnicy 
pomiędzy rzeczywiście wniesionym wkładem a sumą komandytową.

Odpowiedzialność za zobowiązania w spółkach prawa handlowego
Karolina Janas
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W razie zwrotu wkładu komandytariusza przez spółkę w całości 
lub w części, odpowiedzialność zostaje przywrócona w wysokości 
równej wartości dokonanego zwrotu, w granicach do wysokości 
sumy komandytowej. W razie uszczuplenia majątku spółki przez 
stratę, za zwrot wkładu uważa się również każdą wypłatę dokonaną 
na rzecz komandytariusza przed uzupełnieniem wkładu do pier-
wotnej wysokości określonej w umowie spółki. 

Obniżenie wysokości sumy komandytowej nie wpływa na ogra-
niczenie odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania wobec 
wierzycieli powstałe przed wpisaniem zmiany do rejestru przed-
siębiorców. Za powstałe w  tamtym czasie zobowiązania spółki 
komandytariusz odpowiada do wysokości sumy komandytowej 
zadeklarowanej przed zmianą.

Komandytariusz będzie ponosił nieograniczoną odpowiedzial-
ność za zobowiązania spółki komandytowej tak jak komplemen-
tariusz w przypadku, gdy jego nazwa lub imię i nazwisko zostaną 
zamieszczone w firmie spółki komandytowej. Co do zasady koman-
dytariusz nie ma prawa reprezentowania spółki komandytowej. 
Może to uczynić jedynie na podstawie pełnomocnictwa. Jeżeli ko-
mandytariusz nie ujawni swojego pełnomocnictwa przy dokonaniu 
transakcji, dokona jej bez umocowania lub z jego przekroczeniem, 
również może ponosić odpowiedzialność za te zobowiązanie z ca-
łego swojego majątku. 

Komplementariusz jest wspólnikiem ponoszącym odpowiedzial-
ność w sposób nieograniczony za zobowiązania spółki. Jeżeli jednak 
komplementariuszem spółki komandytowej zostanie spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością, to wierzyciel będzie mógł egzekwować 
jedynie z majątku spółki, która występuje w roli komplementariusza, 
nie sięgając do majątku wspólników. 

Odpowiedzialność zarządu spółek kapitałowych
Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponoszą 

ryzyko majątkowe związane z prowadzeniem działalności gospodar-
czej w tej formie jedynie w granicach wkładu wniesionego do spółki. 

W razie niewypłacalności spółki, odpowiedzialność za zobowią-
zania wobec wierzycieli mogą ponosić jednak członkowie zarządu 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przepisy dotyczące spółki 
akcyjnej nie przewidują podobnych reguł odpowiedzialności zarzą-
du spółki za zobowiązania wobec wierzycieli spółki. 

Podstawowe przesłanki odpowiedzialności członków zarządu 
spółki wobec jej wierzycieli to istnienie roszczenia przeciwko spółce 
oraz bezskuteczność egzekucji z całego majątku spółki. W odróż-
nieniu od reguł obowiązujących w przypadku spółek osobowych, 
w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wierzyciel 
może wystąpić do sądu z odrębnym powództwem przeciwko człon-
kom jej zarządu dopiero po zaistnieniu bezskuteczności egzekucji 
wobec spółki. Wierzyciel może wykazać istnienie bezskuteczności 
egzekucji nawet jeżeli uprzednio nie prowadził postępowania eg-
zekucyjnego wobec spółki i posiada przeciwko niej jedynie tytuł 
egzekucyjny, np. prawomocny wyrok lub nakaz zapłaty. 

Jeżeli spółka nie posiada własnego majątku, z którego prowadze-
nie egzekucji mogłoby okazać się skuteczne, można dowodzić ten 
fakt za pomocą wykazu majątku, ksiąg handlowych, sprawozdań 
finansowych, z których wynika w jednoznaczny sposób, że ma-
jątek spółki nie wystarczy na zaspokojenie roszczeń wierzyciela. 
Środkami dowodowymi przesądzającymi o bezskuteczności eg-
zekucji mogą być również postanowienie sądu oddalające wniosek 
o ogłoszenie upadłości ze względu brak majątku wystarczającego 
na zaspokojenie kosztów postępowania, bądź też postanowienie 
komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu 
bezskuteczności egzekucji.

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki wobec wierzycieli 
spółki ponoszą jedynie osoby prawidłowo powołane do pełnienia 
funkcji. Ponadto, należy pamiętać, że członkowie zarządu spółki 
odpowiadają wobec wierzycieli za zobowiązania spółki, które po-
wstały i były wymagalne w okresie pełnienia przez nich funkcji, bez 
względu na to, czy ich mandaty wygasły w tym okresie czy zostali 

powołani do zarządu spółki już po powstaniu wierzytelności. 

Uwolnienie się od odpowiedzialności 
Odpowiedzialność członka zarządu spółki z ograniczoną odpo-

wiedzialnością nie ma charakteru bezwzględnego. Członek zarządu 
może uwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki, 
jeżeli wykaże ziszczenie się przynajmniej jednej z trzech przesłanek 
ekskulpacyjnych. 

W przypadku, gdy spółka stała się niewypłacalna, zarząd spółki 
kapitałowej powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki 
nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wy-
stąpiła podstawa do jej ogłoszenia. Złożenie wniosku o ogłoszenie 
upadłości we właściwym terminie stanowi podstawę uwolnienia 
członków zarządu od odpowiedzialności za zobowiązania spółki 
wobec wierzycieli. Dotyczy to zarówno wniosku o ogłoszenie upa-
dłości obejmującej likwidację majątku spółki, jak i postępowania 
upadłościowego prowadzonego z możliwością zawarcia układu. 
Przesłanki te nie dotyczą jednak wszczęcia postępowania restruk-
turyzacyjnego.

W razie niezgłoszenia upadłości we właściwym terminie, członek 
zarządu spółki może uwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wy-
każe, że niezłożenie wniosku nie nastąpiło z jego winy. Należy przy 
tym pamiętać, że członkowie zarządu zobowiązani są zachować przy 
wykonywaniu swoich obowiązków staranność wynikającą z zawo-
dowego charakteru działalności. W konsekwencji do okoliczności 
wyłączających winę członka zarządu należą sytuacje o wyjątkowym 
charakterze, np. długotrwała choroba czy też brak dostępu do in-
formacji o spółce, pomimo podejmowanych starań. 

Członek zarządu spółki może uwolnić się od odpowiedzialności, 
wykazując że pomimo niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadło-
ści, wierzyciel nie poniósł szkody. Przede wszystkim może być to 
sytuacja, w której nawet gdyby wniosek o ogłoszenie upadłości zo-
stał zgłoszony we właściwym czasie, to i tak zostałby oddalony ze 
względu na brak majątku wystarczającego do zaspokojenia kosztów 
postępowania. Może to dotyczyć również przypadku, w którym 
wniosek spółki byłby co prawda uwzględniony, ale wierzyciel i tak 
nie zostałby zaspokojony w postępowaniu upadłościowym. 

Należy przy tym zaznaczyć, że członek zarządu może nadal po-
nosić odpowiedzialność wobec wierzycieli spółki, jeżeli okaże się, 
że pomimo występowania podstaw do ogłoszenia upadłości zarząd 
spółki zaciągał dalsze zobowiązania, uszczuplając możliwość za-
spokojenia się kolejnych wierzycieli. Jeżeli wierzyciel udowodni, że 
w postępowaniu upadłościowym zostałby zaspokojony chociażby 
w części, to za pozostałą część tej należności członek zarządu i tak 
będzie ponosił pełną odpowiedzialność.

Zalety spółek prawa handlowego
Spółki prawa handlowego są dla przedsiębiorców podstawową 

formę ochrony prywatnych majątków przed ryzykiem związa-
nym z prowadzeniem biznesu, chroniąc jednak w wyjątkowych 
sytuacjach wierzycieli tych spółek i umożliwiając zaspokojenie ich 
roszczeń. Ze względu na możliwość oddzielenia majątku osobistego 
przedsiębiorcy od kapitału przeznaczonego na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej, pozwalają w bezpieczny sposób zapewnić 
sukcesję biznesu w ramach rodziny. Stanowią również alternatywę 
dla ciągle popularnych spółek cywilnych, które nie spełniają jednak 
funkcji zabezpieczającej. 

Karolina Janas 
Radca prawny

Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy 
Prawni, Poznań
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Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w ramach 
spółek cywilnych czy jednoosobowych działalności gospodarczych 
ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania całym 
majątkiem. Prowadzenie biznesu w formie spółki osobowej prawa 
handlowego jest co do zasady formą ograniczenia odpowiedzialno-
ści wspólników za zobowiązania spółki. Zachowany jest przy tym 
korzystny sposób opodatkowania oraz pełna kontrola nad spółką. 
W przypadku spółek osobowych prawa handlowego znacznie łatwiej 
przeprowadzić sukcesje rodzinną. Zapraszam do omówienia po 
kolei różnic i zalet … 

Spółka cywilna jest umową wspólników, którzy zobowiązują się 
dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie 
w oznaczony sposób. Spółka cywilna nie jest rejestrowana w Kra-
jowym Rejestrze Sądowym. Wbrew nazwie „spółka” rozumianym 
jako osobny podmiot, spółka cywilna nie jest podmiotem prawa 
cywilnego. Z prawnego punktu widzenia spółka cywilna nie jest 
podmiotem prawa, ale zwykłą umową. W konsekwencji (z wyjąt-
kami dotyczącymi w szczególności podatku VAT i prawa pracy), 
co do zasady:
• stroną zawieranych umów są wszyscy wspólnicy, a nie spółka 

cywilna,
• stroną prowadzonych postępowań sądowych są wszyscy wspól-

nicy, a nie spółka cywilna,
• majątek spółki cywilnej jest majątkiem wspólnym wspólników, 

a nie spółki cywilnej, 
• pełną odpowiedzialność za zobowiązania ponoszą wspólnicy, 

a nie spółka cywilna. 
Wspólnikiem spółki cywilnej może być osoba fizyczna, osoba 

prawna, m.in. spółka z o.o., jak i tzw. ułomna osoba prawna, np. 
spółka komandytowa. Wspólnicy spółki cywilnej są bezpośred-
nio odpowiedzialni za jej zobowiązania i to całym swoim mająt-
kiem osobistym. Tekst umowy spółki mógłby się ograniczać do 
wskazania osób wspólników, ich wspólnego celu gospodarczego 
oraz sposobu dążenia do jego osiągnięcia. Jednakże uregulowa-
nie pozostałych zagadnień jest niezbędne by pozwolić przyszłym 
wspólnikom ułożenie wzajemnych relacji stosownie do ich potrzeb. 
W razie braku postanowień wspólników w danej sprawie zastoso-
wanie znajdą reguły kodeksowe zawarte w przepisach art. 860-875 
Kodeksu cywilnego, które są jednak dość ogólne i szczególnie 
w przypadku spółki cywilnej wysoce zalecane jest precyzyjne 
sporządzenie treści umowy spółki cywilnej, np. w zakresie posta-
nowień, dotyczących wejścia spadkobiercy wspólnika do spółki 
na jego miejsce. Umowa spółki powinna być zawarta na piśmie. 
Przy czym trzeba mieć na uwadze, że do wniesienia niektórych 
wkładów do wspólnego majątku wspólników wymagana jest forma 
szczególna, np. aktu notarialnego, w razie gdy wkładem ma być 
nieruchomość.

Istotą spółki cywilnej jest stałość jej składu osobowego, wobec 
czego wspólnik nie może rozporządzać udziałem w majątku wspól-
nym ani w jego składnikach (przynajmniej do rozwiązania spółki). 

Spółkami osobowymi prawa handlowego są: spółka jawna, part-
nerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna. Spółki osobowe 
prawa handlowego są rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
Spółki osobowe prawa handlowego mogą nabywać prawa i zaciągać 
obowiązki – mają podmiotowość prawną. Dlatego też to spółki oso-
bowe prawa handlowego (a nie wspólnicy jak w przypadku spółki 
cywilnej) występują w obrocie pod własną firmą (nazwą), a prawa 
wniesione do spółki uznaje się za przeniesione na spółkę. 

Wspólnicy spółki osobowej prawa handlowego, co do zasady, 
mimo, że również odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki 
razem ze spółką i z innymi wspólnikami, to jest to jednak tzw. 
odpowiedzialność subsydiarna. Oznacza to nic innego jak to, że 
co do zasady wspólnik spółki osobowej prawa handlowego może 
dopiero wtedy odpowiadać za zobowiązania spółki osobowej prawa 
handlowego, gdy wierzyciel nie uzyska zaspokojenia swoich roszczeń 
z majątku spółki osobowej prawa handlowego. Szczegółowe zasady 
dotyczące odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki 
osobowej kształtują się odrębnie w zależności od typu spółki. Spółka 
osobowa prawa handlowego jest bowiem odrębnym podmiotem, 
który posiada swój majątek, w przeciwieństwie do spółki cywilnej, 
która swojego majątku nie posiada. Rzeczy wniesione przez wspólni-
ków spółki cywilnej do spółki stanowią współwłasność wspólników 
tej spółki cywilnej.

Podobnie jak w przypadku odpowiedzialności, również zasady 
reprezentacji i prowadzenia spraw spółki kształtują się odrębnie 
w zależności od typu spółki osobowej prawa handlowego:
• w spółce jawnej prawo do reprezentacji spółki i prowadzenia 

spraw spółki (w sprawach nieprzekraczających zakresu zwykłych 
czynności spółki) ma każdy ze wspólników spółki jawnej, chyba 
że umowa spółki stanowi inaczej. W sprawach przekraczających 
zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest natomiast zgoda 
wszystkich wspólników spółki jawnej,

• w spółce partnerskiej można wybrać jeden z dwóch sposobów 
reprezentowania spółki. Pierwszy z nich jest analogiczny do re-
prezentacji w spółce jawnej, tzn. prawo do reprezentacji ma każdy 
z partnerów, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Drugim mo-
delem reprezentacji w spółce partnerskiej jest powołanie zarządu 
jako osobnego organu. Prowadzenie spraw spółki partnerskiej 
odbywa się na zasadach właściwych dla spółki jawnej,

• w spółce komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej osobista 
odpowiedzialność komplementariusza za zobowiązania spółki 
powiązana jest z przysługującym mu uprawnieniem do repre-
zentowania spółki oraz prowadzenia jej spraw. Komandytariusz 
w spółce komandytowej czy odpowiednio akcjonariusz w spółce 
komandytowo-akcyjnej, którego odpowiedzialność za zobowią-
zania spółki jest ograniczona, nie może co do zasady natomiast 
reprezentować spółki oraz prowadzić spraw spółki. 
W celu pełniejszego zobrazowania najważniejszych różnic pomię-

dzy spółką osobową prawa handlowego a spółką cywilną przedsta-
wiam poniższe zestawienie:

Dlaczego warto prowadzić działalność w formie spółki osobowej 
prawa handlowego, a nie spółki cywilnej czy jednoosobowej 
działalności gospodarczej?
Marcin Wika
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Spółka osobowa prawa handlowego  Spółka cywilna
Podmiotowość Spółka jest przedsiębiorcą. Spółka może we własnym imieniu 

nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa 
rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. 
To spółka osobowa prawa handlowego, a nie wspólnicy, 
występuje w obrocie gospodarczym czy przed sądem

Przedsiębiorcami są wspólnicy spółki. Co do 
zasady w obrocie gospodarczym występują 
wspólnicy, a nie spółka (np. nabywane w czasie 
istnienia rzeczy stają się współwłasnością 
wspólników spółki cywilnej). Przed sądem 
występują wspólnicy spółki, a nie spółka

Odpowiedzialność Szczegółowe zasady dotyczące odpowiedzialność 
wspólników za zobowiązania spółki osobowej kształtują 
się odrębnie w zależności od typu spółki. Wspólnicy 
odpowiadają co do zasady solidarnie i subsydiarnie ze 
spółką (Kodeks spółek handlowych przewiduje pewne 
wyjątki w tym zakresie w odniesieniu do odpowiedzialności 
wspólników spółki partnerskiej, komandytariuszy spółki 
komandytowej oraz akcjonariuszy spółki komandytowo 
– akcyjnej). Dopiero niemożność wyegzekwowania 
zobowiązania od spółki umożliwia wierzycielom zwrócenie 
się do majątku wspólników

Przedsiębiorca odpowiada całym majątkiem za 
wszystkie zobowiązania ze swojej działalności 
gospodarczej

Obowiązek 
prowadzenia 
własnej działalności 
gospodarczej

Wspólnicy spółki osobowej prawa handlowego nie muszą 
prowadzić własnej działalności gospodarczej

Wspólnicy spółki cywilnej muszą prowadzić 
własną działalność gospodarczą

Kwestia sukcesji
W ostatnim czasie zaobserwować można coraz większą świado-

mość przedsiębiorców w zakresie sukcesji przedsiębiorstwa – i całe 
szczęście. Spółki osobowe prawa handlowego – w przeciwieństwie, 
co do zasady, do prowadzenia biznesu w formie jednoosobowej dzia-
łalności gospodarczej – lepiej nadają się do planowania i dokony-
wania wszelkich następstw prawnych, czyli sukcesji, związanych ze 
zmianami właścicielskimi. Spółki osobowe prawa handlowego, jak 
już była o tym mowa powyżej, mają niezależny byt prawny, pozwa-
lają na rozdzielenie majątku firmowego i osobistego. Co do zasady, 
śmierć jednego z członków rodziny – będącego wspólnikiem spółki 
osobowej prawa handlowego nie powoduje utraty bytu prawnego 
przez przedsiębiorstwo. Natomiast w przpadku śmierci przedsię-
biorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, jako 
byt nierozerwalnie związany ze swoim właścicielem, jednoosobo-
wa działalność gospodarcza przestaje istnieć wraz z jego śmiercią. 
W takim przypadku bowiem członek rodziny, czy inni spadkobiercy 
nie mogą przejąć nazwy firmy, numeru NIP, zdobytych koncesji 
lub pozwoleń. Jeżeli jeden lub kilku spadkobierców chce jednak 
kontynuować działalność zmarłego to jest to możliwe- jest to jed-
nak proces dość skomplikowany i przede wszystkim czasochłonny.

Każdy jednoosobowy przedsiębiorca powinien mieć świadomość, 
że jego firma jest nierozerwalnie z nim związana i w razie jego 
śmierci dalsze prowadzenie firmy może być znacznie utrudnione. 
W związku z tym warto rozważyć podjęcie kroków mających na celu 
zabezpieczenie interesów przyszłych spadkobierców oraz ułatwienie 
w ewentualnym przejęciu firmy przez jednego lub kilku następców 
prawnych. Jednym z rozwiązań jest przekształcenie jednoosobowej 
działalności gospodarczej w spółkę osobową prawa handlowego. 
Co do zasady, rozwiązanie takie pozwoli, w razie śmierci przed-
siębiorcy, na kontynuowanie działalności przez wspólników lub 
spadkobierców. Z punktu widzenia zyskowności każdego biznesu, 
zachowanie ciągłości prowadzenia działalności przez przedsiębior-
stwo jest bezcenne.

Marcin Wika
radca prawny

Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy 
Prawni, Poznań
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Niemal każdy z nas chociaż raz w swoim życiu stał lub w przyszło-
ści stanie przed koniecznością zorganizowania większego (wesele, 
przyjęcie komunijne) bądź mniejszego (urodziny, rocznice, impre-
zy branżowe) przyjęcia okolicznościowego. Coraz częściej jednak 
zamiast podejmować się przygotowania takiej imprezy na własną 
rękę decydujemy się na powierzenie jej organizacji podmiotom, 
zajmującym się tym zawodowo, w szczególności restauracjom. Od 
strony prawnej wątpliwości wzbudza jak należy zakwalifikować 
taką umowę – czy jest to umowa o dzieło czy umowa zlecenia? 
Chociaż doktryna nie wypracowała w tym zakresie jednoznacznego 
stanowiska wydaje się, że istnieje możliwość uznania, że umowa na 
zorganizowanie przyjęcia okolicznościowego jest w istocie umową 
o dzieło uregulowaną w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Ko-
deks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm., zwanej dalej k. c.).

Zgodnie z art. 627 k. c. przez umowę o dzieło przyjmujący za-
mówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a za-
mawiający do zapłaty wynagrodzenia.W doktrynie wskazuje się, że 
jest to tzw. „umowa rezultatu” czyli taka, której realizacja polega, 
w odróżnieniu od umowy zlecenia nie na starannym działaniu, ale 
na doprowadzenia do określonego efektu, rezultatu uzgodnionego 
przez strony w momencie zawierania umowy, przy czym rezultat 
ten nie musi mieć charakteru materialnego.

W przypadku umowy o zorganizowanie przyjęcia okolicznościo-
wego przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do doprowadze-
nia do rezultatu w postaci przyjęcia okolicznościowego o cechach 
określonych w umowie. Jego świadczenie nie polega wobec tego na 
staraniu się, aby takie przyjęcie się odbyło – wszakże zamawiający 
nie jest zainteresowany tym w jaki sposób przyjmujący zamówienie 
doprowadzi do określonego efektu, ale tym aby efekt końcowy tych 
działań – przyjęcie okolicznościowe – spełniało jego wymagania, 
tj. aby impreza odbyła się określonym miejscu, zaserwowano wska-
zane wcześniej posiłki oraz zapewniona była odpowiednia obsługa 
kelnerska. Należy przy tym zauważyć, że rezultat umowy o zorgani-
zowanie przyjęcia okolicznościowego jest możliwy do skonkretyzo-
wania i istnieje możliwość prawidłowości jego wykonania z punktu 
widzenia istnienia czy też nieistnienia jego wad.

Wobec powyższego, zakwalifikowanie umowy o zorganizowanie 
przyjęcia okolicznościowego jako umowy o dzieło otwiera zamawia-
jącemu drogę do skorzystania z uprawnień wskazanych w art. 636 § 
1 k. c., zgodnie z którym jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa 
dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający 
może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu 
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wy-
znaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo 
powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na 
koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

Prowadzi to do konkluzji, iż uczestnicząc w przyjęciu zama-
wiający korzysta jednocześnie z ustawowego prawa sprawowania 
kontroli nad prawidłowością wykonywania dzieła i w razie zauwa-
żenia jakichkolwiek nieprawidłowości (np. zarezerwowanie zbyt 
małego stołu, niezapewnienie odpowiedniej obsługi lub niepodanie 
ustalonych potraw) powinien skorzystać z wymienionych w niniej-
szym przepisie uprawnień. W praktyce, w odniesieniu do przyjęcia 
okolicznościowego, oznacza to że jeżeli zgłoszenie zastrzeżeń nie 
przyniesie skutku to zamawiający ma prawo przenieść przyjęcie 

okolicznościowe do innej restauracji w celu osiągnięcia rezultatu 
określonego w umowie, przy czym wszystkie związane z tym uspra-
wiedliwione koszty poniesie przyjmujący zamówienie.

Co prawda, możliwość skorzystania z wyżej wskazanego prze-
pisu znajdzie zastosowanie w zasadzie wyłącznie w odniesieniu do 
mniejszych uroczystości, gdyż przeniesienie przyjęcia większych 
rozmiarów (obejmujących dużą ilość gości,znaczną różnorodność 
potraw lub wymagającą dużej powierzchni lokalu) w inne miejsce 
w trakcie jego trwania jest praktycznie niewykonalne. Jednakże 
nieskorzystanie przez zamawiającego z wyżej wskazanych upraw-
nień nie uwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za wady dzieła, 
wobec czego ci niezadowoleni zamawiający, którzy nie mogli lub 
nie chcieli skorzystać z uprawnień przysługujących im z mocy art. 
636 § 1 k. c., mają możliwość żądania obniżenia ceny na podstawie 
przepisów o rękojmi za wady przy sprzedaży.

Beata Małyszko
praktykantka

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

Wadliwe wykonanie umowy o zorganizowanie przyjęcia 
okolicznościowego
Beata Małyszko
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Do grona pracowników Kancelarii 
dołączyła aplikant adwokacki Aure-
lia Kukulska. Pani magister studia 
prawnicze ukończyła na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim w 2012 roku. Od 
2014 r. odbywa aplikację adwokacką 
w Izbie Adwokackiej w Wałbrzychu. 
Od lipca 2015 r. jej patronem został 
adwokat Bartosz Łuć. W grudniu 
2015 r. została wyróżniona jako naj-
lepszy aplikant 1 roku. Gratulujemy !

Adwokat Aurelia Koksztys-Łuć 
przyzwyczaiła nas do swoich spor-
towych sukcesów. Tym razem na 

XXVI Spartakiadzie Prawników w Warszawie zdobyła aż 7 medali, 
w tym 4 złote, jeden srebrny i dwa brązowe. W klasyfikacji indywi-
dualnej zdobyła 5 miejsce na 350 klasyfikowanych zawodników oraz, 
podobnie jak rok wcześniej, została najlepszym zawodnikiem wśród 
adwokatów. Warto podkreślić, że jej pasję podzielili inni członkowie 
Iuris Link – mecenasi Monika Makowska (6 miejsce w klasyfikacji 
indywidualnej za 7 medali) oraz Anna Biel i Krzysztof Judek, którzy 
również wrócili ze złotymi medalami. Tydzień wcześniej mecenas 
Koksztys-Łuć wzięła udział w Mistrzostwach Polski Adwokatów 
w Żeglarstwie, zajmując ze swoją załoga 7 miejsce w klasyfikacji 
generalnej. 

Adwokaci Aurelia Koksztys-Łuć i Bartosz Łuć aktywnie uczest-
niczyli w organizacji obchodów 40-lecia Izby Adwokackiej w Wał-
brzychu. Bartosz Łuć był redaktorem jubileuszowego biuletynu zaś 
Aurelia Koksztys-Łuć odpowiadała za organizację Balu Jubileuszo-
wego i przyjmowanie gości specjalnych. Uroczystość miała miejsce 
w salach Zamku Książ pod Wałbrzychem.

Adwokat Bartosz Łuć po ubiegłorocznej wyprawie na Bałkany 
w 2015 r. roku przemierzał na motocyklu bezdroża Maroka. Podróż 
rozpoczynała się w hiszpańskiej Andaluzji, zahaczała o Gibraltar 
a po przeprawie promowej biegła aż 1500 na południe Afryki. Naj-
większą atrakcją były obszary pustynne, Atlas Wysoki oraz wspa-
niały klimat tajemniczego Marrakeszu. 

ADWOKACKA SPÓŁKA PARTNERSKA ŁUĆ I KOKSZTYS-ŁUĆ
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KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH BIEL, JUDEK I WSPÓLNICY SP.P. 

Wrzesień 2015 1-szy maraton szczeciński i pierwszy mec. Krzysztofa 
Judka w życiu.... ale nie ostatni!

W maratonie startowało po raz pierwszy w życiu dwóch naszych 
radców Mec. K. Judek i mec. Łukasz Korejwo

Spartakiada razem z mec. Aurelia Łuć mec. Anna Biel w jednej szta-
fecie

Medale ( dwa złote i dwa srebrne) zdobyte przez mec. Anne Biel na 
XXVI Spartakiadzie Prawników w Warszawie

Styczeń 2016 memoriał im. R. Porzyckiego na Polanie Jakuszyckiej. 
W zawodach Startowali mec. Anna Biel i mec. Krzysztof Judek.XXVI Spartakiada prawników Warszawie – tuż przed startem 
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PREZENTACJE

Adwokacka Spółka Partnerska Łuć i Koksztys-Łuć

Kancelaria Adwokacka Adwokat Monika Makowska

JELENIA GÓRA

BEŁCHATÓW

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

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

Spółka dysponuje położonym 100 metrów od sądów lokalem 
o powierzchni 160 m2 pozwalającym prowadzić działalność w kom-
fortowych warunkach zarówno dla prawników jak i ich klientów. 
Wspólnicy i współpracownicy władają najpopularniejszymi języ-
kami obcymi, w związku z tym spółka może zapewnić obsługę 
w języku niemieckim, angielskim i rosyjskim.

Aktualnie w Spółce pracuje dwoje aplikantów adwokackich: Do-
minika Pajdzik oraz Aurelia Kukulska. Nad pracą biura czuwa Kie-
rownik Biura w osobie Sylwii Grześ. Wspólnicy stale współpracują 
również ze spółką Recompensum kierowaną przez Olafa Hamber-
gera oraz aplikantem radcowskim Piotrem Stępakiem.

Aurelia Koksztys-Łuć zajmuje się w szeroko rozumianym prawem 
cywilnym. Jest specjalistką prawa rodzinnego (w szczególności w za-

kresie rozwodów i podziałów majątku) 
oraz prawa nieruchomości. Współpracu-
je z innymi kancelariami adwokackimi 
w ramach projektu Divortium – Kan-
celaria Prawa Rodzinnego i Rozwodów. 
Drugą specjalizację stanowią sprawy 
gospodarcze i prawo handlowe. Pracę 
magisterską obroniła pod kierunkiem 
Profesora Józefa Frąckowiaka. Wiedzę 
i doświadczenie wykorzystuje w spółce 
przy tworzeniu i nadzorowaniu funkcjo-
nowania podmiotów prawa handlowego. 
Zasiada również w Radzie Nadzorczej 

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

KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MONIKA MAKOWSKA

ul. Piłsudskiego 10
97–400 Bełchatów
tel. 606626824
adw.m.makowska@gmail.com
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spółki z ograniczoną odpowiedzialności. Ponadto dzięki biegłej 
znajomość języka niemieckiego została wpisana na listę adwokatów 
polecanych przez Konsulat RFN i obsługuje klientów niemiecko-
języcznych.

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

Izbie Adwokackiej w Wałbrzychu.
Bartosz Łuć od lat zajmuje się pro-

wadzeniem skomplikowanych proce-
sów w sprawach cywilnych odszko-
dowawczych. Ponadto jest specjalistą 
w sprawach administracyjnych i są-
dowo-administracyjnych. Do jego 
największych prawniczych sukcesów 
zaliczyć należy skuteczną skargę kon-
stytucyjną zakończoną uchyleniem 
niekonstytucyjnego przepisu. Dzię-
ki wieloletniej obsłudze podmiotów 
leczniczych posiada wiedzę i  do-
świadczenie w szeroko rozumianym 
prawie medycznym. Od lat zajmuje 
się doradztwem prawnym dla przed-

siębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń 
i fundacji. Występuje również w procesach sądowych w sprawach 
klientów indywidualnych.

Od początku swojej kariery zawodowej aktywnie uczestniczy 
w działalności Adwokatury, jako członek komisji merytorycznych 
przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz wykładowca w ramach 
szkoleń dla aplikantów adwokackich. Od 2009 r. do 2015 był pre-
zesem Stowarzyszenia Prawników Iurislink. W 2013 r. został człon-
kiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu.

ADWOKACKA SPÓŁKA PARTNERSKA ŁUĆ I KOKSZTYS-ŁUĆ

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

KATOWICE · WARSZAWA

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

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

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

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

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

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

Izabella Żyglicka jest partne-
rem zarządzającym i wspólni-
kiem Kancelarii. W 1996 roku 
ukończyła Uniwersytet Śląski, 
Wydział Prawa i Administra-
cji, Kierunek Prawo. W latach 
1996–1997 studiowała w Ecole 
Nationale de Mines w  Nancy 
(Francja) – Restrukturyzacja 
i modernizacja przemysłu i re-
gionu. Działalność zawodową 
w dziedzinie obsługi przedsię-
biorców rozpoczęła w  1996 r. 

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

Leszek Paterek jest partnerem Kancelarii. W 1994 roku ukończył 
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Uniwersytet Śląski w Katowicach, 
Wydział Prawa i Administracji, 
Kierunek: Prawo. Dotychcza-
sowe doświadczenie zawodowe 
zdobywał w  wykonywanej od 
1997 roku obsłudze prawnej 
przedsiębiorców, w Sądzie Rejo-
nowym: Wydziale Cywilnym Nie-
procesowym, Wydziale Rejestru 
Zastawów, Krajowym Rejestrze 
Sądowym oraz Samorządowym 
Kolegium Odwoławczym. Pro-

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

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

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

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

Kancelaria Adwokacka Elżbieta Nowak

KOSZALIN

Kancelaria Adwo-
kacka 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, któ-
ry prowadzi działalność 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KANCELARIA ADWOKACKA ELŻBIETA NOWAK

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

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

Kancelaria Adwokacka Sendecki i Partnerzy

LUBLIN

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

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

ŁÓDŹ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mecenas Piotr Sendecki współpracuje z innymi adwokatami, głów-

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

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

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

KANCELARIA ADWOKACKA SENDECKI I PARTNERZY

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

e-mail: info@sendecki.pl
piotr.sendecki@adwokatura.pl
piotr.sendecki@iurislink.pl
lublin@iurislink.pl
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świadczenie zarówno przy reprezentacji klientów indywidualnych 
(m.in. w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i spadkowego), jak 
również przy obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych- indywi-
dualnych przedsiębiorców oraz spółek. Reprezentuje klientów przed 
sądami powszechnymi oraz wykonuje czynności przesądowe, w tym 
prowadzi negocjacje ugodowe. Jest certyfikowanym mediatorem 
Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej pro-
wadzącym mediacje na terenie województwa łódzkiego. Obsługuje 
również klientów anglo- i niemieckojęzycznych. Zasiada w Komisji 
Rewizyjnej Stowarzyszenia Łódzki Kongres Kobiet, którego celem 
statutowym jest działanie na rzecz praw człowieka, sprzeciwianie sie 
wszelkim formom dyskryminacji oraz wspieranie kobiet, mężczyzn 
i ich rodzin w trudnych sytuacjach życiowych. Prowadzi warsztaty, 
a także uczestniczy w licznych panelach dyskusyjnych, seminariach 
i szkoleniach poświęconych problematyce prawa rodzinnego i prze-
ciwdziałania wszelkim formom przemocy w rodzinie. Od 2015 r. 
jest Wiceprezeską Stowarzyszenia Prawników Iurislink.

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

kształtowania świadomości prawnej obywateli prowadzi szkolenia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zespół Kancelarii:

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

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

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

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

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

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

Kancelaria Prawnicza Cabała Grochowska s.c.

NOWY SĄCZ · GORLICE
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Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni

POZNAŃ · WARSZAWA

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

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

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

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

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

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

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

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

•  kompleksowa obsługa prawną procesów inwestycyjnych w tym 
w nieruchomości;

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

Kancelaria jest:

Autoryzowanym Doradcą na Rynku 
NewConnect

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

Partnerzy:

Mariola Więckowska
radca prawny

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

Wykonuje pracę radcy prawnego od roku 1990. Specjalizuje się 
w doradztwie prawnym dla realizacji strategii właścicielskiej przez 
przedsiębiorców. Obsługuje przekształcenia, fuzje, emisje akcji, 
wprowadzanie spółek na Giełdę Papierów Wartościowych i rynek 
NewConnect. Negocjuje w procesach pozyskania inwestorów i umo-
wach towarzyszących pozyskaniu kapitału. Prowadzi zespół spe-
cjalistów Kancelarii w procesach diagnozowania stanu prawnego 
przedsiębiorstw, sporządzania prospektów emisyjnych i dokumentów 
informacyjnych. Jest wykładowcą i prelegentem na licznych konfe-
rencjach, gdzie prezentuje praktyczne aspekty doradztwa prawnego 
dla przedsiębiorców, w tym regulacje rynku kapitałowego. Specjali-
zację rozpoczęła od analiz i diagnoz stanu prawnego przedsiębiorstw 
w celu wyboru wariantu ich prywatyzacji oraz w charakterze doradcy 
Ministra Skarbu Państwa w procesach pozyskiwania inwestorów. 
W latach 90–tych. prowadziła i przewodniczyła radom wierzycieli 
w bankowych postępowaniach układowych (np. Zakłady Automatyki 
Przemysłowej ZAP S.A. w Ostrowie Wlkp.). Zdobyła specjalizację 
w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw związaną z finanso-
waniem ich działalności przez Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. 
Nadzorowała działalność spółek prawa handlowego zasiadając w Ra-
dach Nadzorczych RELPOL S.A. z siedzibą w Żarach i ELZAB S.A. 
z siedzibą w Zabrzu, ZAP – PETRO Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp., 
ATON – HT z siedzibą we Wrocławiu. Aktualnie zasiada w Radzie 
Nadzorczej spółki giełdowej TELL S.A. z siedzibą w Poznaniu. W pro-
cesach fuzji wykonała kompleksową obsługę prawną np. fuzji Ce-
farmu – Poznań z Polską Grupą Farmaceutyczną S.A. Uczestniczyła 
w obsłudze licznych procesów ofert publicznych, w tym: TALEX S.A., 
PGF S.A., dwie emisje dla PBG S.A., TELL S.A., NFI PIAST S.A., BBI 
Development NFI S.A., HARDEX S.A., BBI ZENERIS S.A.

Tomasz Buczak
radca prawny

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

językiem angielskim.
Daniel Augustyn, adwokat

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

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

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

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

KANCELARIA PRAWNICZA CABAŁA GROCHOWSKA S.C.

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

38–300 Gorlice,
tel.(0–18) 353 78 31
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Wykonuje zawód radcy prawnego od 1999 roku. Związany jest 
z Kancelarią od lipca 2004 roku. Partnerem w Kancelarii jest od 
stycznia 2006 roku. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych 
z funkcjonowaniem rynku kapitałowego – jest kluczowym praw-
nikiem Kancelarii w procesach IPO i SPO oraz ofertach niepublicz-
nych, zarówno na rynku regulowanym, jak i na Rynku NewConnect. 
Doradza w sprawach związanych z wykonywaniem obowiązków 
informacyjnych oraz przestrzeganiem zasad ładu korporacyjnego 
przez spółki publiczne, a także kształtowaniem ustroju oraz funk-
cjonowaniem spółek prawa handlowego. Zajmuje się także obsłu-
gą przedsięwzięć związanych z pozyskiwaniem finansowania oraz 
procesów przekształcania, fuzji i restrukturyzacji. Prowadzi także 
sprawy z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji. Ma znaczące 
doświadczenie w zakresie stosowania prawa bankowego i tworzenia 
produktów bankowych. Od roku 2005 zasiada w Radzie Nadzorczej 
giełdowej spółki TELL S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Julita Ludwiniak
radca prawny

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

Wykonuje zawód radcy prawnego od 2001 roku. Doświadczenie 
zawodowe rozpoczęła od specjalizacji w zakresie prawa bankowego. 
Współuczestniczyła przy tworzeniu regulaminów produktów ban-

kowych, wewnętrznych aktów korporacyjnych oraz negocjowaniu 
umów z zakresu rozwiązań informatycznych i teleinformatycznych. 
Własną praktykę zawodową prowadzi od roku 2002, świadcząc 
pomoc prawną podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym 
w obszarze prawa cywilnego, handlowego i prawa pracy. Z Kance-
larią stale współpracuje od lipca 2004 roku, a do grona Partnerów 
Kancelarii CSW dołączyła w styczniu 2006 roku. Specjalizuje się 
w prawie cywilnym i gospodarczym. Prowadzi obsługę procesów 
obejmujących analizę stanu prawnego przedsiębiorstw oraz zakłada-
nie i rejestrację spółek prawa handlowego. W ramach Departamentu 
Obsługi Kapitału uczestniczy w wielu procesach przekształcania, fu-
zji i przejęć podmiotów gospodarczych oraz zajmuje się doradztwem 
i obsługą emisji akcji, szczególnie w zakresie publicznych emisji akcji 
(IPO, SPO). Ma również doświadczenie w prowadzeniu postępowań 
sądowych i windykacji wierzytelności, a także w zagadnieniach 
związanych z zamówieniami publicznymi, prawem pracy i prawem 
budowlanym. W zakresie jej zainteresowań zawodowych znajduje 
się także problematyka obejmująca ochronę praw konsumenta.

KANCELARIA CSW WIĘCKOWSKA I PARTNERZY RADCY PRAWNI

Ul. Mickiewicza 28
60–836 Poznań
Tel./Fax: + 48 61 852 18 15

e-mail:
kancelaria@kancelaria-csw.pl
csw.poznan@iurislink.pl

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

Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek i wspólnicy sp.p

SZCZECIN

Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek i wspólnicy sp.p. po-
wstała 1 maja 2006 r. 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 w 2016 roku została przekształ-
cona w Kancelarię Radców Prawnych Biel, Judek i wspólnicy sp.p

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

Do każdego z przedstawionych problemów opracowujemy indywi-
dualną strategię działania i zapewniamy prowadzenie konkretnego 
zagadnienia przez specjalizującego się w danej dziedzinie prawnika. 
Jednocześnie „Partner prowadzący” zapewnia bieżącą koordynację 
realizowanych projektów.Z zachowaniem wysokich standardów pro-
fesjonalizmu Kancelaria świadczy pełen zakres usług, specjalizując 
się w Klientach prowadzących działalność gospodarczą. Specjalizu-
jemy się w prawie gospodarczym, spółdzielczym, samorządowym, 
administracyjnym, handlowym w tym przekształcenia i wejścia na 
NewConect, farmaceutycznym i bankowym. Posiadamy komórkę 
windykacji.

Aktualnie zespół osobowy Kancelarii składa się z 13 radców 
prawnych (w tym dwie osoby oczekujące na wpis), 6 aplikantów 
radcowskich, 2 prawników oraz 2 osób obsługi biura Kancelarii. 

Kancelarię obsługuje biuro rachunkowo-księgowe doradców po-
datkowych oraz firma informatyczna. Posługujemy się językiem 

angielskim, niemieckim i włoskim. 
Anna Biel ukończyła w 1984 roku Wy-

dział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Do 1988 roku aplikant, asesor, a następnie 
sędzia Sądu Rejonowego w  Legnicy. Od 
1988 roku radca prawny, a także adwokat 
(nie 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 ukończył w 1976 roku Wy-

dział 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.

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

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

szczecin@iurislink.pl www.radcy.
szczecin.pl
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Kancelaria Adwokacka Adwokat Emil Zalewski

WARSZAWA

Adwokat Emil Zalewski 
prowadzi indywidualną 
kancelarię adwokacką.

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

Doradza artystom, au-
torom, twórcom telewizyj-
nym oraz przedsiębiorcom.

Praktykę prowadzi także 
w sprawach cywilnych z za-

kresu prawa rzeczowego, spadkowego, zobowiązań – z uwzględnie-
niem obrotu gospodarczego, oraz w sprawach karnych i karno-skar-
bowych. Swoje zainteresowania skupia również na problematyce 

procesu inwestycyjnego – prawa budowlanego i zagospodarowania 
przestrzennego, reprezentując klientów w postępowaniach admi-
nistracyjnych.

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

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

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

Emil Zalewski włada biegle językiem angielskim.

KANCELARIA ADWOKACKA EMIL ZALEWSKI

ul. Puławska 39 lok.30
02–508 Warszawa
Tel.: +48 22 356 24 81
Mobile: 603 056 640
Tel: +48 22 211 22 60
e-mail: emilzalewski@poczta.onet.pl

Rozległe i wyczerpujące 
doradztwo prawne w za-
kresie inwestycji kapitało-
wych i budowlanych oraz 
związanych z  nierucho-
mościami, pracą i gospo-
darką.

Od 2001 roku Kancela-
ria Schirp Schmidt-Mors-
bach Neusel doradza swo-
im Klientom we wszelkich 
aspektach dotyczących 
lokaty kapitału, zwłasz-
cza w zakresie dotyczącym 
funduszy powierniczych, 
lokowania środków fi-
nansowych w  nierucho-
mościach i  funduszach 
medialnych oraz w spra-
wach prywatnego prawa 
budowlanego. W  naszej 

Kancelarii pracują poza tym specjaliści z dziedzin: prawa spółek 
handlowych, prawa podatkowego, prawa upadłościowego, prawa ar-
chitektonicznego i inżynieryjnego, prawa pracy, prawa konkurencji 
oraz prawa najmu. Naszym Klientom oferujemy również współpracę 
z notariuszem wyspecjalizowanym w dziedzinach prawa nierucho-
mości gruntowych i wykonawstwa budowlanego.

Kompetencja przez specjalizację.
Doradztwo prawne na najwyższym poziomie gwarantujemy 

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

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

stać nowym wyzwaniom i nowym potrzebom naszych klientów. 
Dużym sukcesem stało się uznanie naszych poglądów prawnych 
przez Trybunał Federalny.

KANCELARIA ADWOKACKA SCHIRP SCHMIDT-MORSBACH NEUSEL

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

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

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

Kancelaria Adwokacka Schirp Schmidt-Morsbach Neusel

BERLIN

Adwokat Wolfgang Schirp – Członek Stowa-
rzyszenia Prawników IURIS LINK

7t
hi

de
a.

co
m






