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 p r a w o  p o d a t k o w e  

Odroczenie nowych 

zasad poboru WHT  

W dniu 28 czerwca 2019 roku ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia 27 czerwca 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie 

wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1203). Zgodnie z 

rozporządzeniem (które weszło w życie z dniem ogłoszenia) odroczone zostało 

stosowanie nowych zasad poboru WHT dla płatności powyżej 2 mln zł 

(odroczeniem objęte zostały zarówno płatności transgraniczne, jak i dywidendy 

krajowe) – w związku z tym do  należności wypłacanych do dnia 31 grudnia 

2019 roku będą stosowane dotychczasowe zasady (tj. zwolnienie z 22 ust. 4 

czy stawka wynikająca z UPO).  

Projekt objaśnień 

podatkowych z dnia 

19 czerwca 2019 

roku  

Publikując w dniu 19 czerwca 2019 roku projekt objaśnień podatkowych w 

zakresie poboru podatku u źródła Minister Finansów zaprosił jednocześnie 

podatników do przesyłania konkretnych uwag do projektu drogą e-mail do dnia 

30 czerwca 2019 roku. Minister Finansów we wstępie do objaśnień zapewnił, że 

kierunek wyjaśnień zaprezentowany w projekcie nie powinien ulec zmianie na 

niekorzyść adresatów przepisów w zakresu podatku u źródła. Nie daje to co 

prawda podatnikom poczucia bezpieczeństwa prawnego i pewności, co nie 

oznacza, że wnikliwe zapoznanie się z projektem objaśnień (obejmującym 39 

stron i liczne przykłady) nie pomoże podatnikom lepiej zrozumieć istotę nowych 

obowiązków, których znaczna część mimo wskazanego wyżej odroczenia 

obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 roku.  

Przepisy 

obowiązujące od  

1 stycznia 2019 roku  

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują:  

- dotychczasowe zasady opodatkowania WHT dywidend (zwolnienie z 22 ust. 4 

czy stawka wynikająca z UPO)  

- nowy obowiązek dochowania należytej staranności przez płatnika przy 

weryfikacji spełniania przez podatnika warunków uprawniających do stosowania 

preferencyjnej stawki podatki,  

- możliwości ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w CIT,  

- zmian w zakresie przepisów materialnoprawnych jak zmiana definicji 

rzeczywistego właściciela, do uwzględnienia której zobowiązani są płatnicy 

dokonujący weryfikacji podatnika.  
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 p r a w o  p o d a t k o w e  

Dwa standardy 

należytej staranności 

Od 1 stycznia 2019 roku na płatniku dokonującym weryfikacji warunków 

zastosowania stawki preferencyjnej ciąży obowiązek dochowania należytej 

staranności. Przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się 

charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika. Dochowanie 

należytej staranności obejmuje m.in.  weryfikację otrzymanych dokumentów pod 

kątem ich zgodności ze stanem faktycznym, weryfikacji rezydencji podatkowej 

odbiorcy należności, weryfikacji statusu kontrahenta jako podatnika. Minister 

Finansów wskazał, że dochowanie należytej staranności powinno uwzględniać 

również powszechnie dostępne informacje, których źródłem może być również 

prasa branżowa czy doniesienia medialne. Ponadto, przewidziane zostały dwa 

różne standardy należytej staranności w sytuacji wypłaty należności na rzecz 

podmiotu powiązanego oraz wypłaty należności na rzecz podmiotu 

niepowiązanego. Wyższe standardy należytej staranności obowiązują w 

odniesieniu do podmiotów powiązanych, w przypadku których konieczne będzie 

przykładowo uzyskiwanie dokumentów grupowych wskazujących na przepływy 

pieniężne między podmiotami oraz rolę poszczególnych podmiotów jej 

strukturze. W zakresie wypłat należności między podmiotami niepowiązanymi 

wymagana jest standardowa należyta staranność, przy czym w projekcie 

objaśnień wskazano, że w przypadku dokonywania na rzecz podmiotów 

niepowiązanych wypłat na wyższe kwoty (np. kilkaset tysięcy złotych lub więcej) 

tym bardziej w przypadku złożenia przez płatnika oświadczenia, płatnik 

powinien przyjąć wyższy standard należytej staranności. Za dochowanie 

należytej staranności w przypadku najbardziej istotnych wypłat można uznać 

przykładowo uzyskanie opinii niezależnego audytora lub doradcy podatkowego 

w zakresie działalności odbiorcy należności i posiadania przez niego statusu 

beneficial owner. 
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 p r a w o  p o d a t k o w e  

Podstawa prawna  

Ustawa z dnia 23 października 2018 roku o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych, podatku dochodowym od osób fizycznych i 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2159),  która z wejściem w 

życie z dniem 1 stycznia 2019 roku znowelizowała ustawę o podatku 

dochodowym od osób prawnych poprzez dodanie art. 15cb CIT.  

Cel wprowadzonej 

regulacji  

Nowe przepisy mają na celu zachęcenie firm do finansowania działalności ze 

środków wspólników (dopłat) czy też z zysku przekazywanego na kapitał 

rezerwowy lub zapasowy. Do końca 2018 roku korzystniejszym podatkowo było 

finansowanie działalności pożyczką, której koszty w postaci odsetek i innych 

opłat w sposób znaczny wpływały na obniżenie podstawy opodatkowania. 

Wzorem innym państw członkowskich UE polski ustawodawca dążył jednak do 

wyrównania uprawnień związanych z finansowaniem zewnętrznym (np. w 

postaci pożyczki) oraz finansowaniem własnym (np. w formie zysków 

zatrzymanych w spółce). Dlatego dokonując podziału zysku netto należy mieć 

na uwadze czy z punktu widzenia nowo wprowadzonego rozwiązania 

korzystniejszym dla spółki nie jest czasem przeznaczenie zysku na kapitał 

rezerwowy bądź zapasowy spółki.  

Moment wejścia w 

życie nowych 

przepisów  

Zgodnie z ustawą nowelizującą, regulacje dotyczące wniesionych przez 

wspólników dopłat oraz zysków zatrzymanych w Spółce stosuje się po raz 

pierwszy w roku podatkowym rozpoczętym po dniu 31 grudnia 2019 roku. 

Wynika z tego, że regulacja ta będzie obowiązywała zatem dopiero od 1 

stycznia 2020 roku. Należy jednak wskazać, że przepis ten będzie stosowany 

także do wniesionych dopłat oraz zysku przekazanego na kapitał zapasowy lub 

rezerwowy po dniu 31 grudnia 2018 roku. W związku z tym, za rok wniesienia 

dopłaty lub przekazania zysku przyjmowany będzie rok podatkowy rozpoczęty 

po dniu 31 grudnia 2018 roku. Tym samym, aby od 2020 roku skorzystać z 

atrakcyjnego podatkowo finansowania własnego, już w roku bieżącym można 

rozważyć zatrzymanie wypracowanego zysku netto i przekazanie go na kapitał 

rezerwowy lub zapasowy.  

Sposób zaliczenia 

dopłat i zysków 

zatrzymanych w KUP 

Ideą nowego rozwiązania było wyrównanie podatkowych korzyści wynikających 

z finansowania zewnętrznego. Idea ta odzwierciedla się również w przyjętym 

przez ustawodawcę rozwiązaniu, które (w uproszczeniu) polega na tym, że 

podatnik zatrzymujący zyski w spółce i przekazujący je na kapitał rezerwowy 

czy zapasowy będzie mógł zaliczać do kosztów uzyskania przychodów fikcyjne 

oprocentowanie które musiałby uiścić gdyby zdecydował się na finansowanie 

zewnętrzne, np. w drodze pożyczki. Do kosztów uzyskania przychodów będzie 

zatem zaliczana kwota stanowiąca iloczyn stopy referencyjnej Narodowego 

Banku Polskiego powiększonej o 1 punkt procentowy oraz kwoty wniesionej 

przez wspólnika dopłaty czy też zysku przekazanego na kapitał rezerwowy czy 

zapasowy Spółki. Uprawnienie to nie przysługuje jednak w zakresie dopłat i 

zysków przeznaczonych na pokrycie straty bilansowej.  
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 p r a w o  p o d a t k o w e  

Preferencyjne 

opodatkowanie 

podatkiem u źródła  

W zakresie preferencyjnego opodatkowania podatkiem u źródła ustawodawca 

przewidział do wyboru jedną z trzech możliwości: złożenie przez płatnika 

oświadczenia, możliwość uzyskania przez płatnika lub podatnika opinii o 

stosowaniu zwolnienia czy skorzystanie z postanowień zawartych w 

rozporządzeniu. Każda z tych możliwości została również pokrótce 

scharakteryzowana w projekcie objaśnień podatkowych, jednak należy 

wskazać, że w tym zakresie objaśnienia nie przynoszą żadnego istotnego 

novum. Wskazano, że złożenie przez płatnika oświadczenia nie wyklucza 

możliwości jednoczesnego złożenia przez niego wniosku o opinię o stosowaniu 

zwolnienia, jak również możliwe jest złożenie wniosku o wydanie opinii o 

stosowaniu zwolnienia także wówczas, gdy jeszcze nie pobrano podatku. Ta 

informacja wydaje się być istotna, bowiem z literalnego brzmienia przepisów o 

opinię o stosowaniu zwolnienia może wystąpić płatnik w sytuacji, w której 

wpłacił podatek z własnych środków i poniósł ekonomiczny ciężar tego podatku. 

W doktrynie już wcześniej wskazywano, że warunek ten jest nielogiczny z 

uwagi na to, że opinia o stosowaniu zwolnienia jest wydawana na przyszłość, a 

więc trudno wymagać by już na etapie składania wniosku o wydanie opinii 

płatnik poniósł ekonomiczny ciężar podatku. Zarówno wykładnia funkcjonalna 

przepisów, jak i projekt objaśnień wskazują, że wystąpienie przez płatnika z 

wnioskiem o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia jest uzależnione jedynie od 

funkcjonowania w umowie klauzuli o ubruttowieniu wypłacanej należności. Być 

może kwestia ta doczeka się jednoznacznego rozstrzygnięcia w finalnej wersji 

objaśnień podatkowych czy też nowelizacji ustawy.  

Dwa standardy 

należytej staranności 

dla płatnika  

Od 1 stycznia 2019 roku na płatniku dokonującym weryfikacji warunków 

zastosowania stawki preferencyjnej ciąży obowiązek dochowania należytej 

staranności. Przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się 

charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika. Dochowanie 

należytej staranności obejmuje m.in.  weryfikację otrzymanych dokumentów pod 

kątem ich zgodności ze stanem faktycznym, weryfikacji rezydencji podatkowej 

odbiorcy należności, weryfikacji statusu kontrahenta jako podatnika. Minister 

Finansów wskazał, że dochowanie należytej staranności powinno uwzględniać 

również powszechnie dostępne informacje, których źródłem może być również 

prasa branżowa czy doniesienia medialne. Ponadto, przewidziane zostały dwa 

różne standardy należytej staranności w sytuacji wypłaty należności na rzecz 

podmiotu powiązanego oraz wypłaty należności na rzecz podmiotu 

niepowiązanego. Wyższe standardy należytej staranności obowiązują w 

odniesieniu do podmiotów powiązanych, natomiast między podmiotami 

niepowiązanymi wymagana jest standardowa należyta staranność, przy czym w 

projekcie objaśnień wskazano, że w przypadku dokonywania na rzecz 

podmiotów niepowiązanych wypłat na wyższe kwoty (np. kilkaset tysięcy 

złotych lub więcej) tym bardziej w przypadku złożenia przez płatnika 

oświadczenia, płatnik powinien przyjąć wyższy standard należytej staranności.   
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 p r a w o  p o d a t k o w e  

Ustawodawca 

przewidział limity  

Zaliczając hipotetyczne oprocentowanie do kosztów uzyskania przychodów 

należy mieć na uwadze dwa limity wprowadzone przez ustawodawcę. 

Pierwszy z nich jest limitem kwotowym i odnosi się do progu 250 000 zł. 

Łączna kwota kosztów uzyskania przychodów odliczona w roku 

podatkowym z tego tytułu nie może przekroczyć tej kwoty. Należy jednak 

zasygnalizować, że o ile obecna stopa referencyjna NBP wynosząca 1,5% nie 

ulegnie zmianie, do wyczerpania tego limitu niezbędne byłoby zatrzymanie 

w spółce zysku czy też wniesienie w drodze dopłat kwoty 10 mln zł. Drugim 

z limitów jest limit czasowy wynoszący 3 lata. Zaliczenie w koszty uzyskania 

przychodów przysługuje bowiem w roku wniesienia dopłaty lub 

podwyższenia kapitału zapasowego czy rezerwowego oraz kolejnych dwóch 

bezpośrednio następujących po sobie latach podatkowych. Warunkiem 

zastosowania nowej regulacji jest również dokonanie zwrotu dopłaty, 

podziału bądź wypłaty zysku nie wcześniej niż po upływie 3 lat licząc od 

końca roku podatkowego, w którym ta dopłata została wniesiona do spółki 

albo podjęta została uchwała o zatrzymaniu zysku w spółce.  
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 p r a w o  p r a c y  

Wprowadzenie 

3 czerwca a 2019 r. Prezydent podpisał ustawę z 16 maja 2019 r. o zmianie 

ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wchodzi w życie 

w 30 dni od dnia ogłoszenia- a więc 6 lipca 2019 r.  

 

 

 

Zakres zmian:  

 

- dyskryminacja 

 

 

 

 

 

 

 

- mobbing 

Ustawa wprowadz zmiany ułatwiające pracownikom realizację uprawnień 

pracowniczych związanych z równym traktowaniem pracowników, 

ochroną osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, mobbingiem, 

wydawaniem świadectw pracy i terminem przedawnienia roszczeń ze 

stosunku pracy. 

 

Zmiana dotyczy także Kodeksu postępowania cywilnego, która  odnosi się do 

właściwości sądu w zakresie prowadzenia egzekucji tzw. czynności 

niezastępowalnych w odniesieniu do spraw pracowniczych oraz ustawy o 

zatrudnianiu pracowników tymczasowych wprowadzając, analogiczne do 

proponowanych w Kodeksie pracy, rozwiązania dotyczące świadectw pracy. 

 

 

W ocenie ustawodawcy dotychczas brak było racjonalnych przesłanek 

różnicujących dyskryminację i nierówne traktowanie, i tym bardziej odmiennie 

kształtujących konsekwencje naruszenia przez pracodawcę ww. zasad. Wobec 

powyższego, wprowadzono zmianę art. 113 oraz art. 183a Kodeksu pracy, 

poprzez stworzenie otwartego katalogu przesłanek uzasadniających 

dyskryminację. Zmiana ta polega na wykreśleniu z ww. przepisów 

sformułowania „a także bez względu na”. Spowoduje to, że każde 

nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie 

pracowników będzie uznawane za dyskryminację. 

 

Zmiany dotyczą także mobbingu. Zmieniono art. 943 § 4 Kodeksu pracy, 

poprzez uzupełnienie tego przepisu o możliwość dochodzenia od pracodawcy 

odszkodowania także w sytuacji, gdy pracownik nie rozwiązał stosunku 

pracy, ale – na skutek stosowanych wobec niego działań mobbingowych – 

poniósł konkretną szkodę.  

 

Tym samym pracownik może ubiegać się o odszkodowanie w dwóch 

przypadkach, tj. w razie rozwiązania, wskutek mobbingu, umowy o pracę oraz w 

razie wyrządzenia mu, w rezultacie stosowania mobbingu, szkody, niezależnie 

od tego, czy stosunek pracy nadal trwa czy też został on rozwiązany przez 

pracodawcę.  
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- ochrona osób 

korzystających z 

uprawnień 

rodzicielskich 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z uwagi na wprowadzenie w wyniku wcześniejszych nowelizacji możliwości 

wykorzystania urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego także przez 

pracowników-innych członków najbliższej rodziny za zasadne uznano 

objęcie także ww. osób szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku 

pracy oraz przyznanie im uprawnień analogicznych do przysługujących 

pracownicom oraz pracownikom-ojcom wychowującym dziecko, korzystającym 

z tych urlopów. 

Zmiany obejmują: 

 

1. art. 47 Kodeksu pracy, dotyczącego wynagrodzenia za czas pozostawania 

bez pracy, przysługującego pracownikowi w razie nieuzasadnionego lub 

niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę, jeżeli podjął on 

pracę w wyniku przywrócenia do pracy – w przypadku gdy umowę o 

pracę rozwiązano z pracownikiem-innym członkiem najbliższej rodziny 

wynagrodzenie przysługiwać będzie za cały czas pozostawania bez 

pracy; 

2. art. 50 § 5 Kodeksu pracy, dotyczącego wyłączenia stosowania przepisu, 

zgodnie z którym jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas 

określony nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej 

umowy, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie, w stosunku 

do pracownic w okresie ciąży, pracowników korzystających z urlopu 

macierzyńskiego oraz pracowników podlegających ochronie na podstawie 

przepisów ustawy o związkach zawodowych – zakresem wyłączenia 

zostanie objęte również wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi-

innemu członkowi najbliższej rodziny; 

3. art. 57 § 2 Kodeksu pracy, dotyczącego wynagrodzenia za czas 

pozostawania bez pracy, przysługującego pracownikowi w razie 

niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, 

jeżeli podjął on pracę w wyniku przywrócenia do pracy – w przypadku gdy 

umowę o pracę rozwiązano z pracownikiem-innym członkiem 

najbliższej rodziny wynagrodzenie przysługiwać będzie za cały czas 

pozostawania bez pracy; 

4. art. 163 § 3 Kodeksu pracy, dotyczącego obowiązku udzielenia przez 

pracodawcę pracownicy oraz pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko 

urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim – 

obowiązek ten dotyczył będzie także urlopu udzielanego 

pracownikowi-innemu członkowi najbliższej rodziny; 

5. art. 177 § 5 Kodeksu pracy, dotyczącego odpowiedniego stosowania 

przepisów zakazujących wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę w 

okresie ciąży oraz urlopu macierzyńskiego do pracownika-ojca 

wychowującego dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego – 

przepisy te znajdą odpowiednie zastosowanie również do pracownika-

innego członka najbliższej rodziny w okresie korzystania z urlopu 

macierzyńskiego. 

 

 

 

. 
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- świadectwo pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- przedawnienie 

 

Wydłużeniu uległ także termin do wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o 

sprostowanie świadectwa pracy oraz skierowania żądania sprostowania 

świadectwa pracy do sądu pracy, z 7 do 14 dni.  

 

Pozwoli to pracownikowi zorientować się w ewentualnych nieprawidłowościach 

co do treści otrzymanego dokumentu i podjąć przewidziane prawem działania 

zmierzające do usunięcia wadliwości.  

 

Ponadto do art. 97 Kodeksu pracy dodano § 14, który uprawnia pracownika do 

wystąpienia, w przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy, z 

roszczeniem o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy do 

sądu pracy.  

 

Wprowadzono także regulację prawną umożliwiającą wystąpienie z 

powództwem o wydanie orzeczenia zastępującego świadectwo pracy. 

Takie rozwiązanie umożliwi pracownikowi uzyskanie dokumentu, który 

następnie będzie mógł przedłożyć w odpowiednich instytucjach czy organach 

bądź u kolejnego pracodawcy. Powództwo pracownik będzie mógł wytoczyć 

wówczas, gdy pracodawca nie wydał mu świadectwa pracy, w szczególności w 

przypadku bezskutecznej egzekucji orzeczenia zobowiązującego pracodawcę 

do wydania świadectwa pracy, zaprzestania działalności przez pracodawcę lub 

wystąpienia innych przyczyn uniemożliwiających wydanie przez pracodawcę 

świadectwa pracy. 

 

 

W celu zapewnienia zgodności orzecznictwa z brzmieniem przepisu art. 292 

Kodeksy pracy zmieniono jego treść na  analogiczną do zawartej w art. 117 § 2 

Kodeksu cywilnego -po upływie terminu przedawnienia roszczenia ze stosunku 

pracy ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego 

zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. 

Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia dokonane przed upływem terminu 

przedawnienia jest nieważne. Tym samym uwzględnienie przedawnienia 

dokonywane będzie na zarzut a nie z urzędu przez Sąd.  
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Wprowadzenie 

W związku z implementacją unijnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie 

ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych 

oraz harmonizację prawa znaków towarowych państw członkowskich, zarówno 

w zakresie prawa materialnego jak i procedury rejestracji znaku, w dniu 16 

marca 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lutego 2019 roku o zmianie 

ustawy Prawo własności przemysłowej. Nowela wprowadziła dodatkowe 

roszczenia Uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy w sytuacji 

naruszenia jego praw. 

Zakres zmian 

Za sprawą nowelizacji art. 296 prawa własności przemysłowej, w przypadku 

zaistnienia ryzyka, że opakowania, etykiety, metki, zabezpieczenia, elementy 

lub urządzenia służące weryfikacji autentyczności lub wszelkie inne środki, na 

których umieszczony jest znak towarowy, mogłyby być używane w odniesieniu 

do towarów, a używanie to stanowiłoby naruszenie prawa ochronnego na znak 

towarowy, to uprawniony z prawa ochronnego lub osoba, której ustawa na to 

zezwala, zyskał dwa nowe uprawnienia. Pierwszym z nich jest możliwość 

wystąpienia z żądaniem zaniechania dalszego umieszczania oznaczenia 

identycznego ze znakiem towarowym lub do niego podobnym. 

Uprawnionemu zostało również przyznane żądanie zaniechania 

oferowania, wprowadzania do obrotu, importu lub eksportu lub 

składowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu, opakowań, 

etykiet, metek, zabezpieczeń, elementów lub urządzeń, służących 

weryfikacji autentyczności lub wszelkich innych środków, na których ten 

znak jest umieszczany.  

 

Przepisy wskazują również wyraźnie, iż Uprawniony może wystąpić z 

roszczeniami nie tylko przeciwko osobie, która wprowadza podróbki do obrotu, 

ale także przeciwko osobie, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa 

ochronnego na znak towarowy, co zdecydowane ułatwia walkę z handlarzami 

podróbek, ponieważ Uprawniony będzie mógł wystąpić z roszczeniami nawet 

do osób wynajmujących im hale targowe. 

Konsekwencje 
Nowelizacja ułatwia dochodzenie ochrony Uprawnionym z prawa ochronnego 

na znak towarowy. 
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 p r a w o  g o s p o d a r c z e  

Wprowadzenie 
Zmiany ma wprowadzić projekt ustawy - Kodeks postępowania cywilnego  oraz 

niektórych innych ustaw w 2019 r. (planowany termin). 

Zakres zmian 

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 

niektórych innych ustaw „likwidacja odrębnego postępowania w sprawach 

gospodarczych nie osiągnęła zakładanego celu – czas trwania tych postępowań nie 

skrócił się, a zaległości w sądach gospodarczych wzrosły, co stanowi argument za 

przywróceniem takiego postępowania”. Projekt zakłada wprowadzenie odrębnego 

postępowania w sprawach gospodarczych, w których obowiązywał będzie większy 

rygoryzm, mający na celu skrócenie czasu ich trwania. Możliwa będzie rezygnacja z 

rozpoznawania sprawy z pominięciem przepisów o postępowaniu gospodarczym na 

wniosek strony, która nie jest przedsiębiorcą lub jest przedsiębiorcą będącym osobą 

fizyczną. 

Do katalogu spraw rozpoznawanych przez sądy gospodarcze dodano, m. in. sprawy: 

- z umów o roboty budowlane oraz ze związanych  z  procesem  budowlanym  umów  

służących wykonaniu robót budowlanych 

-  z umów leasingu, 

- przeciwko  osobom  odpowiadającym  za  dług  przedsiębiorcy,  także posiłkowo  lub  

solidarnie,  z mocy prawa lub czynności prawnej. 

Z zakresu spraw gospodarczych wyłączone zostały sprawy: 

- o podział majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej po jej ustaniu,   

- o wierzytelność nabytą od osoby niebędącej przedsiębiorcą, chyba że wierzytelność ta 

powstała ze stosunku prawnego w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej 

przez wszystkie jego strony.   

Novum jest to, że pozew, jak i odpowiedź na pozew powinno zawierać wskazanie 

adresu poczty elektronicznej powoda lub pozwanego lub oświadczenie powoda 

lub pozwanego, że nie posiada takiego adresu. W przypadku niespełnienia 

powyższych wymogów uznawane będzie to za brak formalny wniesionego pisma. 

. W postępowaniu gospodarczym nie  będą dopuszczalne, mi. in.: 

- zmiana  powództwa, 

- powództwo wzajemne. 

W projekcie pojawił się również termin miesięczny liczony od dnia wdania się w spór, 

ograniczający przekazanie sprawy w następstwie stwierdzenia, że sprawa nie jest 

sprawą  gospodarczą. Rozstrzygnięcie w sprawie gospodarczej według założeń projektu 

powinno zapaść nie później niż sześć miesięcy od dnia złożenia odpowiedzi na pozew. 

W przypadku braków formalnych  - termin liczony będzie od dnia usunięcia braków, a 

jeżeli ich nie usunięto – od dnia upływu terminu do jej złożenia. 

Strony winny podać wszelkie swe twierdzenia, co do faktów i dowody na ich poparcie 

już w pierwszych pismach procesowych: powód w pozwie, a pozwany – w odpowiedzi 

na pozew. W projekcie pojawił się również nowy termin, tzw. umowy dowodowej, 

poprzez którą strony będą mogły umówić się o wyłączenie określonych dowodów w 

postępowaniu.  Umowę dowodową będzie można zawrzeć na piśmie pod rygorem 

nieważności albo ustnie przed sądem. Sąd nie dopuści z urzędu dowodu 

wyłączonego umową dowodową. Objęcie umową dowodową dowodu 

przeprowadzonego przed sądem przed jej zawarciem nie pozbawiać go będzie mocy 

dowodowej. 
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 p r a w o  g o s p o d a r c z e  

Zakres zmian 

W postępowaniu tym został ograniczony dowód z zeznań świadków, który 

będzie możliwy jedynie po wyczerpaniu innych środków dowodowych lub jeżeli 

pozostały fakty istotne dla rozstrzygnięcia danej sprawy (tzw. prymat dowodu z 

dokumentu). 

W sprawach gospodarczych będzie istniała możliwość sprawniejszego 

zaspokojenia roszczeń objętych wyrokiem poprzez  nadanie  temu  wyrokowi  

waloru  tytułu  zabezpieczenia,  nawet  jeszcze  przed uprawomocnieniem.  

 

Konsekwencje 

Celem wprowadzenia nowego postępowania gospodarczego jest przyspieszenie 

rozpoznawania spraw gospodarczych przez sąd. Nowe przepisy będą nakładały 

również na przedsiębiorców szereg nowych obowiązków. Przedsiębiorcy na 

gruncie nowych przepisów będą musieli cechować się większą skrupulatnością w 

gromadzeniu dowodu z dokumentów.  
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 p r a w o  g o s p o d a r c z e  

Wprowadzenie 
Zmiany ma wprowadzić projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu 

ograniczenia obciążeń regulacyjnych. 

Zakres zmian 

Aktualnie zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego „za konsumenta uważa 

się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej 

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”. Zgodnie z 

nowym projektem zaproponowano dodanie do powyższego artykułu § 2 : 

„Przepisy o ochronie konsumentów stosuje się do przedsiębiorcy, 

będącego osobą fizyczną, dokonującego czynności prawnej z innym 

przedsiębiorcą, gdy z treści tej czynności wynika, że nie posiada ona dla 

niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z 

przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, 

udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej.”  

Projekt zakłada, że pomiędzy małym, a dużym przedsiębiorcą występuje 

często znacząca dysproporcja w zakresie wiedzy i doświadczenia, co 

uzasadnia podobieństwo ich sytuacji do konsumenta. Projektowane 

rozwiązanie przewiduje zrównanie w niektórych przypadkach położenia 

jednoosobowego przedsiębiorcy i konsumenta. Rozstrzygające znaczenie, 

czy przedsiębiorca powinien być traktowany tak jak konsument, będzie 

mieć to, czy dana czynność ma dla niego zawodowy charakter, tzn. czy 

dotyczy jego bezpośredniej działalności. 

 

Konsekwencje 

Wprowadzenie nowej definicji konsumenta znacząco poprawi sytuację 

przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, 

jednak może spowodować konieczność licznych zmian umów z 

jednoosobowymi przedsiębiorcami. 
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Ustawa 

12 czerwca 2019 roku Prezes Rady Ministrów przedłożył Sejmowi RP rządowy 

projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz 

niektórych innych ustaw (druk nr 3542), którego podstawowym celem jest 

dostosowanie prawa krajowego do przepisów rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2018/302 w sprawie nieuzasadnionego blokowania 

geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na 

przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia 

działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) 

nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE. 

Zakres zmian 

 

Rozporządzenie 2018/302 gwarantuje konsumentom łatwiejszy dostęp do 

towarów i usług na jednolitym rynku przez zapobieganie dyskryminacji w 

transgranicznym handlu elektronicznym oraz podczas podróży do innych 

państw członkowskich w celu nabycia towarów lub skorzystania z usług, 

niezależnie od przynależności państwowej, miejsca zamieszkania lub 

prowadzenia działalności na terenie Unii Europejskiej. 

Przedsiębiorcy zyskają możliwość rozszerzenia swojej działalności na nowe 

rynki oraz przedstawienia swojej oferty nowym klientom. 

 

Podkreślenia  wymaga fakt, iż rozporządzenie to traktuje przedsiębiorców na 

równi z konsumentami, jeśli występują w tej roli w ramach czynności zakupu 

dóbr lub usług. Oznacza to, iż posiadają takie same prawa jak konsumenci, jeśli 

chcą kupić jakiś towar lub usługę w innym państwie członkowskim. 

Rozporządzenie 2018/302 obejmuje transakcje zawierane zarówno on-line, jak i 

off-line oraz w ramach połączenia tych dwóch kanałów (tzw. omni-channel), 

jednak z tego katalogu wyłączone zostały usługi transportowe, finansowe, 

audiowizualne. Jak napisano w uzasadnieniu projektu: „Rozporządzenie 

2018/302 jako wspólna część Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego oraz 

Strategii Jednolitego Rynku stanowi ważny element polityki działań 

eliminujących bariery w transgranicznym handlu elektronicznym. Dzięki tej oraz 

pozostałym, korespondującym inicjatywom w ramach ww. strategii, zasady 

sprzedaży transgranicznej zostaną uproszczone z punktu widzenia 

przedsiębiorców, co przyczyni się do zapewnienia konsumentom i 

przedsiębiorcom większego wyboru i wyższej jakości towarów i usług oraz 

pobudzi rozwój całej branży e-commerce”.  

https://ostrowski.legal/osoby/cioban/
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Autor: Magdalena Grabarska, radca prawny 

 p r a w o  g o s p o d a r c z e  

Stan faktyczny 

W dniu 28 maja 2015 r. z rachunku bankowego powoda nieustalony 

sprawca złożył dyspozycje przelewów natychmiastowych w kwotach 

19.570 zł, 17.000 zł, 19.800 zł, 19.915 zł, 19.100 zł, 24.000 zł, 18.000 zł 

(łącznie siedem przelewów na kwotę 137.285 zł) na rachunek bankowy 

ze wskazaniem określonego odbiorcy. Przelewy zostały dokonane 

podczas kilku logowań. 

 

Nieznany sprawca zalogował się do systemu za pośrednictwem 

urządzenia o adresie (...) przynależnym do powoda i złożył dyspozycję 

utworzenia nowego szablonu odbiorcy z konta powoda na rzecz 

rachunku o numerze (...) z nazwą odbiorcy. Powód o godz. 10:12 

otrzymał wiadomość sms nr 1 z kodem do autoryzacji utworzenia 

nowego szablonu płatności, nie zwrócił na niego uwagi uznając, iż jest 

to sms ze saldem konta. Nie wykorzystał otrzymanego kodu do 

autoryzacji odbiorcy zdefiniowanego; nikomu nie udostępniał 

wiadomości sms w celu utworzenia odbiorcy zdefiniowanego, jednak 

kod został wykorzystany. Następnie z urządzenia posiadającego adres 

IP (...), w poszczególnych sesjach złożono dyspozycje przelewów na 

łączną kwotę  137.285 zł. Podczas logowań do konta powoda w 

bankowości elektronicznej  nie doszło do przełamania zabezpieczeń 

systemu bankowego, zaś procedura autoryzacji przelewów z rachunku 

powoda na nowo zdefiniowany rachunek odbiorcy, została 

przeprowadzona w sposób zgodny z obowiązującymi w Banku 

procedurami. Wieczorem powód podczas codziennej weryfikacji stanu 

konta zorientował się o utracie środków pieniężnych z rachunków 

bankowych, po czym za pośrednictwem infolinii złożył reklamację o 

nieautoryzowanych dyspozycjach z jego rachunku bankowego na kwotę 

137.285 zł. Reklamacja nie została uwzględniona przez Bank. W 

konsekwencji wniesione zostało powództwo do Sądu Okręgowego w 

Warszawie. 

https://ostrowski.legal/osoby/cioban/
https://ostrowski.legal/osoby/cioban/
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 p r a w o  g o s p o d a r c z e  

Stan faktyczny 

Sąd I instancji uznał, że nie można obciążać Banku odpowiedzialnością 

za niedbalstwo oraz niedochowanie należytej staranności powoda w 

zakresie zabezpieczeń sprzętu elektronicznego z którego użytkownik 

dokonuje transakcji w systemie bankowości elektronicznej; podczas gdy 

powód w czasie, w którym nastąpiła autoryzacja utworzenia 

zdefiniowanego odbiorcy w ramach udostępnianego mu instrumentu 

płatniczego korzystał z telefonu komórkowego, do którego przypisany 

był numer telefonu, pod który pozwany bank kierował wiadomości sms z 

kodami autoryzacyjnymi. Nie doszło też do przełamania żadnych 

zabezpieczeń banku. System bankowy odczytywał próby logowania na 

konto jako działanie uprawnionego użytkownika - powoda. Powód zaś 

mimo realnej możliwości niemalże natychmiastowego zgłoszenia 

bezprawnych działań skierowanych wobec niego nie dokonał tego. Sąd 

ocenił, że powód uchybił obowiązkowi podjęcia niezbędnych środków 

służących zapobieżeniu naruszenia indywidualnych zabezpieczeń 

dostępu i używania konta w systemie bankowości elektronicznej oraz 

nie wywiązał się z obowiązku podjęcia niezbędnych środków w celu 

zapobieżenia naruszenia indywidualnych danych uwierzytelniających i 

starannego przechowywania instrumentu płatniczego i nieudostępniania 

go osobom nieuprawnionym. Korzystał on bowiem  z laptopa, 

zabezpieczonego jedynie bezpłatnym programem antywirusowym, a taki 

rodzaj programów, niezależnie od tego iż nie jest przeznaczony dla firm, 

to nie zapewnia należytej ochrony antyphishingowej i antywirusowej. Z 

kolei Bank wydał zalecenia zarówno w zakresie stosowania sprzętu, 

oprogramowania, jak również sposobu postępowania w zakresie 

bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej. Nadto powód 

trzymał sprzęt, z którego korzystał w ramach łączenia się z bankiem/ 

tablet i laptop/ w pracy, gdzie miały do niego dostęp również inne osoby.  

 

Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia Sądu I instancji; uznał, że powód 

umyślnie, a co najmniej wskutek rażącego niedbalstwa, nie zgłosił 

niezwłocznie nieuprawnionego użycia instrumentu finansowego (a 

dopiero wieczorem), a ponadto nie podjął należytych środków 

ostrożności w zakresie przechowywania instrumentu płatniczego i 

nieudostępniania go osobom trzecim, jak również w zakresie 

zabezpieczenia sprzętu, na którym dokonywano transakcji. W 

konsekwencji powództwo zostało oddalone. 

https://ostrowski.legal/osoby/cioban/
https://ostrowski.legal/osoby/cioban/
https://ostrowski.legal/osoby/cioban/
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Odpowiedzialność Członka Zarządu w niewypłacalnej Spółce 

z o.o. (Uchwała SN III CZP 65/17) 

Paweł Cioban 
Redaktor / radca prawny, wspólnik p.cioban@ostrowski-legal.net 

+48 727 59 11 89 
Kontakt 

18 

Autor: Agnieszka Mejer, adwokat 

 p r a w o  s p ó ł e k  

Stan faktyczny 

Wskazany art. 299 k.s.h. stanowi samodzielną podstawę 

odpowiedzialności członków zarządu spółki w przypadku, gdyby 

egzekucja przeciwko spółce okazałą się bezskuteczna - członkowie 

zarządu odpowiadają wtedy solidarnie za jej zobowiązania. Członek 

zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w 

niniejszym przepisie, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono 

wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano 

postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o 

zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia 

układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło 

nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie 

upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania 

restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w 

przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.  

  

Członkowie zarządu w niewypłacalnych spółkach zmieniają się dość 

często, a nowo powołani w ramach swojej obrony przed wydaniem 

wspomnianej uchwały najczęściej dowodzili, że w chwili gdy zostali 

członkami zarządu sytuacja spółki była na tyle zła, że zgłoszenie 

wniosku o upadłość nic by nie zmieniło gdyż majątek spółki i tak nie 

wystarczyłby na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego 

lub wystarczyłby jedynie na zaspokojenie tych kosztów. W kontekście 

uchwały Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2017 r. Sąd Najwyższy 

wydanej pod sygnaturą III CZP 65/17 taka linia obrony nie daje już 

szans na powodzenie.  

  

Sąd Najwyższy bowiem we wspomnianej uchwale doszedł do konkluzji, 

że członek zarządu obejmujący funkcję w niewypłacalnej spółce z o.o. 

odpowiada jednak tylko za te długi, które powstały w czasie jego 

zarządzania. Taka zasada obowiązuje nawet, gdy kondycja spółki jest 

bardzo zła. Również gdy członek zarządu zgłosi ją do upadłości w 

terminie, a sąd wniosek oddali ze względu na to, że majątek spółki nie 

wystarcza na koszty upadłości.  

  

Takie stanowisko wyraził w dniu jest niezwykle ważne dla wierzycieli i 

dla członków zarządów niewypłacalnych spółek.  

  
 

https://ostrowski.legal/osoby/cioban/
https://ostrowski.legal/osoby/cioban/
https://ostrowski.legal/osoby/cioban/
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Prawo korporacyjne 

 

 

Główny tytuł: Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze 

Zmiany: 

1) W ustawie z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1285 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1080) 

w części I w tytule II uchyla się dział VI. 

2) Do procesów przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę handlową wszczętych i niezakończonych dokonaniem 

wpisu spółki handlowej do rejestru przedsiębiorców do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy 

dotychczasowe. 

Wejście w życie: 28-06-2019 r. 

Eksperci Kancelarii: Piotr Bieniek, Maciej Stefanowski, Anna Antkowicz 

 

 

Główny tytuł: Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze 

Zmiany: 

1) art. 147 § 2 otrzymuje brzmienie: 

,, § 2. W razie odpłatnego przeniesienia własności wkładu gruntowego spółdzielni przysługuje prawo pierwokupu. 

Nie dotyczy to przeniesienia własności wkładu gruntowego na rzecz innego członka tej samej spółdzielni 

posiadającego w niej wkład gruntowy. " 

2) art. 148 § 4 otrzymuje brzmienie: 

,, § 4. Do wydzielenia równoważnego gruntu, o którym mowa w § 3, stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 marca 

1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 908 oraz z 2019 r. poz. 861) dotyczące wymiany gruntów. 

". 

Wejście w życie: 26-06-2019 r. 

Eksperci Kancelarii: Piotr Bieniek, Maciej Stefanowski, Anna Antkowicz 

 

Główny tytuł: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kredycie konsumenckim 

Wejście w życie: 12-06-2019 r. 

Eksperci Kancelarii: Piotr Bieniek, Maciej Stefanowski, Anna Antkowicz 

 

 

Główny tytuł: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 

Wejście w życie: 14-06-2019 r. 

Eksperci Kancelarii: Piotr Bieniek, Maciej Stefanowski, Anna Antkowicz 

 

 

Główny tytuł: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny 

Wejście w życie: 19-06-2019 r. 

Eksperci Kancelarii: Piotr Bieniek, Maciej Stefanowski, Anna Antkowicz 

 

 

Główny tytuł: Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych 

innych ustaw 

Zmiany:  

projekt dotyczy wprowadzenia do obrotu prawnego nowego typu spółki kapitałowej - prostej spółki akcyjnej (PSA) 

Wejście w życie: 01-03-2020 r. 

Eksperci Kancelarii: Paweł Cioban, Magdalena Grabarska, Agnieszka Mejer 
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Prawo pracy 

 

Główny Tytuł:  Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 

 

zmiany/ przepisy: 

dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - wprowadzenia zmian ułatwiających pracownikom realizację uprawnień pracowniczych 

związanych z równym traktowaniem pracowników, ochroną osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, mobbingiem, 

wydawaniem świadectw pracy i terminem przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy 

 

Wejście w życie: -- 6 lipca 2019 r.  

Eksperci Kancelarii: Izabela Błaszkiewicz, Sylwia Benc, Agnieszka Bieniek, Marta Bednarek, Joanna Pinkowska, 

Aleksandra Wolanin 

 

 

Główny Tytuł: Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o 

organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe 

 

zmiany/przepisy: 

dotyczy zniesienia limitu 30-krotności podstawy wpłat do pracowniczych planów kapitałowych oraz wprowadzenia szeregu 

uproszczeń w ich systemie 

 

Wejście w życie:-- 24 czerwca 2019 r.  

Eksperci Kancelarii: Izabela Błaszkiewicz, Sylwia Benc, Agnieszka Bieniek, Marta Bednarek, Joanna Pinkowska, 

Aleksandra Wolanin 

 

 

Główny Tytuł: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru 

protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy 

 

Wejście w życie:-- 24 czerwca 2019 r.  

Eksperci Kancelarii: Izabela Błaszkiewicz, Sylwia Benc, Agnieszka Bieniek, Marta Bednarek, Joanna Pinkowska, 

Aleksandra Wolanin 

 

 

Główny Tytuł: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie deklaracji o rezygnacji z 

dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych 

 

Wejście w życie:-- 28 czerwca 2019 r.  

Eksperci Kancelarii: Izabela Błaszkiewicz, Sylwia Benc, Agnieszka Bieniek, Marta Bednarek, Joanna Pinkowska, 

Aleksandra Wolanin 
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Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy 
Spółka komandytowa 

 
ul. Lubicka 53 
LUBICKA OFFICE 
87-100 Toruń 

tel: (+48 56) 651 07 93, 94 
(+48) 724 679 513 
 
 

  

Dysponujemy zaawansowanym rozwiązaniem 

informatycznym umożliwiającym bezpieczną (szyfrowaną) 

komunikację za pośrednictwem Internetu.  

Dodatkowo narzędzie to umożliwia udostępnianie 
dokumentów oraz pracę na nich w trybie online w czasie 
rzeczywistym. Proponujemy Państwo wykorzystanie tej drogi 

komunikacji do współpracy z naszym zespołem.   

    

OSTROWSKI 

ON-LINE 

33 
Radców prawnych  

i adwokatów 

 

8 
Aplikantów radcowskich 

i adwokackich 

 

6 Prawników 

 

4 Doradców podatkowych 

 

 7 
Osób personelu  

pomocniczego 

 

 3 
Współpracujących 

wykładowców 

i pracowników naukowych 

 

Dla ułatwienia komunikacji i spotkań z Państwem 

posiadamy oddziały w: 

 

Nasz zespół 

 

Poznaj nasze specjalizacje  >> 

e-mail: torun@ostrowski-legal.net 
www.ostrowski.legal 
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