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We live in the world where travels have become a reality and we tend to travel in a hurry. Let’s not forget, 
though, that rush on a road is dangerous, and can also be an especially severe problem for our finances. 
On 18th May, provisions entered into force, introducing new sanctions for infringing the road traffic 
regulations.  
 
Driving above allowed limits in built-up area by more than 50km/h results in confiscation of driving license 
for three months. A similar sanction is applicable when a number of persons in the vehicle exceeds the 
allowed limits. When confiscating the driving license, the police officer shall issue a certificate, valid for 
24 hours, to make it possible for the driver to finish his/her journey. 
 
The new table of tariffs also provides for increased penalties for other infringements stipulated in the law 
on road traffic.  
 
Time to slow down, then! 
 

 
 
Żyjemy w świecie, gdzie podróże są codziennością, a niekiedy odbywają się w pośpiechu. Pamiętajmy 
jednak o tym, że pośpiech na drodze jest niebezpieczny a może także być dotkliwy dla naszego portfela. 
W dniu 18 maja br. weszły w życie przepisy, które wprowadzają nowe sankcje za naruszenie przepisów 
ruchu drogowego.  
 
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h skutkuje zatrzymaniem 
prawa jazdy na trzy miesiące. Podobna sankcja przewidziana jest za przewóz nadmiernej ilości osób w 
samochodzie. Odbierając prawo jazdy policjant wydaje zaświadczenie ważne przez 24 godziny, aby 
kierowca mógł dokończyć podróż.  
 
Nowy taryfikator mandatowy podwyższa też grzywny wymierzane za inne wykroczenia przewidziane 
prawem o ruchu drogowym.  
 
Czas zatem zwolnić! 
. 
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Legal news 
 
 
Prawo restrukturyzacyjne – nowe zasady w postępowaniach 
naprawczych 
 

9 kwietnia 2015 roku, Sejm uchwalił ustawę – Prawo 
restrukturyzacyjne. Obszerny akt został przekazany do Senatu, który 
w ciągu 30 dni będzie mógł wprowadzić do ustawy poprawki.  
 
Zasadniczym celem nowej ustawy jest wprowadzenie 
kompleksowych rozwiązań umożliwiających uniknięcie likwidacji 
przedsiębiorcy niewypłacalnego lub zagrożonego 
niewypłacalnością. W zależności od okoliczności i potrzeb 
przedsiębiorcy, zastosowanie znajdzie jedna z czterech procedur 
naprawczych: o zatwierdzenie układu, postępowanie przyspieszone 
układowe, układowe oraz sanacyjne. Wszystkie postępowania 
wiązać się będą z zawarciem układu z wierzycielami.  
 
Postępowania restrukturyzacyjne powierzone zostały sądom 
rejonowym. Do złożenia wniosku restrukturyzacyjnego uprawniony 
ma być – co do zasady – dłużnik – niewypłacalny lub też zagrożony 
niewypłacalnością, rozumianą zgodnie z definicją zawartą w Prawie 
upadłościowym. Co istotne, definicja ta ulega doprecyzowaniu i 
modyfikacji, a sama ustawa – Prawo upadłościowe i naprawcze – 
zmieni tytuł i zakres, w związku z uchyleniem przepisów dotyczących 
postępowania naprawczego.  
 
Co do zasady, w razie zbiegu wniosków o ogłoszenie upadłości oraz 
o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, pierwszeństwo 
będzie mieć wniosek restrukturyzacyjny. Jest to zgodne z ogólnymi 
założeniami reformy, tzn. promowaniem rozwiązań umożliwiających 
przedsiębiorcy uniknięcie likwidacji dzięki zawarciu układu z 
wierzycielami i podjęciu działań sanacyjnych.  
 
Ustawa znajdzie zastosowanie do przedsiębiorców, a także do 
spółek kapitałowych nieprowadzących działalności gospodarczej, 
wspólników spółek osobowych, ponoszących nieograniczoną 
odpowiedzialność za zobowiązania spółki oraz wspólników spółek 
partnerskich. Postępowań restrukturyzacyjnych nie będą natomiast 
mogły być objęte jednostki samorządu terytorialnego oraz Skarb 
Państwa banki państwowe, fundusze inwestycyjne oraz zakłady 
ubezpieczeń lub reasekuracji.  
 
Archiwizacja akt pracowniczych – nowe zasady 
 

Trwają konsultacje publiczne dotyczące projektu nowelizacji 
Kodeksu pracy, dotyczącej zmianie zakresu obowiązków 
pracodawcy w odniesieniu do przechowywania akt pracowniczych.  
 
 
W obecnym stanie prawnym, akta płacowe i osobowe 
przechowywane są przez okres 50 lat od dnia ustania zatrudnienia, 
co stanowi z reguły istotna uciążliwość dla pracodawcy. Nowelizacja 
proponuje dodanie w Kodeksie pracy art. 944 oraz 945 , zgodnie z 
którymi wprowadzone zostaną trzy okresy przechowywania 
dokumentacji: obejmujące tylko okres zatrudnienia, obejmujące 5-
letni okres liczony od ustania zatrudnienia lub okres 50-letni, przy 
czym ten ostatni dotyczyć ma co do zasady dokumentacji 
gromadzonej dla celów emerytalno-rentowych.  
 
Nowela zawiera upoważnienie dla ministra pracy do wydania 
stosownego rozporządzenia, precyzującego zakres obowiązku 
przechowywania dokumentacji, w zależności od rodzaju dokumentu 
i okresu obowiązkowej archiwizacji.  
 
Projekt przewiduje, że ustawa zmieniająca wejdzie w życie 1 stycznia 
2016 roku. 

 
 
Restructuring Law – new principles in recovery proceedings 
 
 

On 9 April 2015, the Sejm adopted the Act – Restructuring Law. The 
comprehensive act was submitted to the Senate, which will be entitled 
to introduce amendments thereto within 30 days.  
 
The main purpose of the new Act is to introduce complex solutions 
making it possible to avoid liquidation of an entrepreneur who is 
insolvent or threatened with insolvency. Depending on the 
circumstances and the needs of an entrepreneur, one of four recovery 
proceedings will apply: approval of the composition arrangement, 
accelerated composition proceedings, composition proceedings and 
recovery proceedings. All the proceedings will lead to the conclusion 
of the composition arrangement with creditors.  
 
Recovery proceedings will be carried out by the district courts. As a 
general rule, an insolvent debtor or a debtor threatened with 
insolvency (within the meaning specified in the Bankruptcy Law) is to 
be entitled to submit a motion to institute recovery proceedings. What 
is important, this definition will be more precise and modified, and the 
Act itself – Bankruptcy and Recovery Law – will be changed as to its 
title and the scope, in connection with the repeal of the provisions on 
recovery proceedings.  
 
As a general rule, should there be the possibility to submit both a 
motion for bankruptcy declaration and a motion to institute recovery 
proceedings, the latter will have priority. This is in line with the general 
assumptions of the reform, i.e. to promote solutions enabling an 
entrepreneur to avoid liquidation through concluding composition 
arrangements with creditors and carrying out recovery actions.  
 
The Act will apply to entrepreneurs, as well as to companies not 
carrying out business activity, shareholders of partnerships bearing 
unlimited liability for partnerships’ obligations and to shareholders of 
professional partnerships. Recovery proceedings will not apply to 
local government units, State Treasury, national banks, investment 
funds and insurance or reinsurance companies.  
 
 
 
Archiving of employee records – new principles 

 
Public consultation concerning the draft of the amendment to the 
Labour Code are under way, relating to the amendment to an 
employer’s obligation with respect to employee record keeping.  
 
 
According to the law in force, payroll and personal records are kept 
for the time period of 50 years after cessation of the employment, 
which usually constitutes a significant onerousness for an employer. 
The amendment proposes the introduction in the Labour Code of 
Article 944 and Article 945 which will provide for three time periods for 
keeping records: covering only the employment period, covering a 5-
year period calculated from the cessation of employment or a 50-year 
period, although as a rule the latter is to relate to documentation kept 
for pension purposes.  
 
The amendment contains authorization for the Minister of Labour to 
issue a relevant regulation which will precisely stipulate the scope of 
the obligation to keep records, depending on the type of document 
and the time period for obligatory archiving.  
 
The draft provides for the amending Act to come into force on 1 
January 2016. 
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Legal news 
 
Nowe prawo zamówień publicznych 

 
Do Rady Ministrów wpłynął projekt nowej ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Projekt, przygotowany w Urzędzie Zamówień 
Publicznych, miałby zastąpić obecnie obowiązujący akt, z 29 
stycznia 2004 roku. Konieczność zmian w prawie zamówień 
publicznych wynika w szczególności z uchwalenia przez Parlament 
Europejski trzech istotnych dyrektyw w tym zakresie – tzn. dyrektywy 
klasycznej (2014/24/UE), dyrektywy sektorowej (2014/25/UE) oraz 
dyrektywy w sprawie udzielania koncesji (2014/23/UE). O 
przygotowywanym projekcie wspominaliśmy już, w lutowym wydaniu 
newslettera.  
 
Implementacja dyrektyw wymogła w szczególności zaproponowanie 
rozwiązań, mających ułatwić udział w postępowaniach z zakresu 
zamówień publicznych małym i średnim przedsiębiorcom. W tym 
celu proponuje się m.in. zmniejszenie wymogów formalnych, 
wprowadzenie fakultatywności wadium oraz otwarcie katalogu 
przesłankę unieważnienia postępowania. Ponadto zgodnie z 
wymogami przewidzianymi przez ww. dyrektywy, ustawa wprowadzi 
w szerszym niż dotychczas zakresie elektronizacji postępowania – 
przez utworzenie elektronicznej platformy E-Zamówienia, oraz 
wprowadzenie obowiązku prowadzenia komunikacji między 
wykonawcą a zamawiającym drogą elektroniczną. Ponadto nowe 
Pzp będzie promować cele zamówień publicznych mające charakter 
nieekonomiczny – takie jak integracja społeczna czy wspieranie 
innowacyjności.  
 
W pewnym zakresie, już bez związku z dyrektywami, proponuje się 
zmiany w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w 
zakresie kompetencji przysługujących Prezesowi Urzędu Zamówień 
Publicznych.  
 
Planowany termin wejścia w życie ustawy to 18 kwietnia 2016 roku, 
co może okazać się trudne, ze względu na zbliżające się wybory 
parlamentarne. Obecnie projekt został skierowany do konsultacji 
publicznych. Zainteresowane podmioty powinny zaprezentować 
swoje stanowisko do 22 maja 2015 roku. 
 
 
Klauzule abuzywne w Radzie Ministrów 
 

Do Rządowego Centrum Legislacji wpłynął projekt ustawy 
przygotowany w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
Nowela proponuje wyposażenie Prezesa Urzędu w uprawnienie do 
wydawania decyzji w przedmiocie uznania stosowanej przez 
przedsiębiorcę niedozwolonych postanowień wzorców umów (tzw. 
klauzul abuzywnych, zdefiniowanych w art. 3851 § 1 Kodeksu 
cywilnego).  
W dotychczasowym stanie prawnym, o niedopuszczalności klauzuli 
decydował Sąd w odrębnym postępowaniu, w trybie procesowym. 
Projekt przewiduje przeniesienie procedury na poziom 
administracyjny. Prezes Urzędu, wydając decyzję o uznaniu 
postanowienia wzorca umowy za niedozwolone, będzie uprawniony 
także do zobowiązania przedsiębiorcy do usunięcia skutków 
naruszenia zakazu stosowania klauzul abuzywnych, np. poprzez 
złożenia stosownego oświadczenia lub poinformowania 
konsumentów, z którymi zawarte zostały umowy, o wydaniu 
przedmiotowej decyzji. 
Decyzja Prezesa Urzędu ma być wiążąca dla przedsiębiorcy, w 
stosunku do którego została ona wydana oraz wszystkich 
konsumentów, którzy zawarli z tym przedsiębiorcą umowę, 
zawierającą nieważne postanowienie.  
 

 
New Public Procurement Law 
 

The Council of Ministers received a draft of the new Act – Public 
Procurement Law. The draft prepared by the Public Procurement 
Office is to replace the Act of 29 January 2004 which is currently in 
force. The necessity to introduce amendments to the Public 
Procurement Law results, in particular, from the adoption by the 
European Parliament of three significant directives within this field – 
i.e. Classic Directive (2014/24/EU), Sector Directive (2014/25/EU) 
and the Directive on the award of concession contracts (2014/23/EU). 
We have already mentioned the project in the February issue of the 
newsletter.  
 
Implementation of the directives made it obligatory, in particular, to 
propose solutions which aim at making it easier to participate in 
proceedings within the field of public procurement by small and 
medium entrepreneurs. For this purpose, it is proposed, among 
others, to decrease the formal requirements, make tender guarantee 
optional, and open a catalogue of circumstances to annul 
proceedings. Moreover, in accordance with the requirements 
specified in these directives, the Act will reinforce the electronic form 
of proceedings through the establishment of the E-Order electronic 
platform and the introduction of the obligation to exchange 
communications between an Ordering Entity and a Contractor in the 
electronic form. Moreover, the new Public Procurement Law will 
promote goals of public procurement which are of non-economic 
nature – such as social integration or supporting innovative solutions.  
 
To some extent, without connection with the directives, amendments 
concerning the proceedings before the National Chamber of Appeal 
and the competences of the President of the Public Procurement 
Office are being proposed.  
 
The planned date for the Act coming into force is 18 April 2016. 
However, this may turn out to be difficult to accomplish due to the 
forthcoming parliamentary elections. Currently, the draft has been 
submitted for public consultation. The interested parties should 
present their standpoint by 22 May 2015. Loans relating to real 
property 
 
Abusive clauses in the Council of Ministers 
 

The Government Legislation Centre received a draft of the act 
prepared by the Office of Competition and Consumer Protection. The 
amendment provides for the introduction of the right of the Office’s 
President to issue decisions on declaring certain provisions contained 
in contract templates used by entrepreneurs inadmissible (so called 
abusive clauses specified in Article 3851 § 1 of the Civil Code).  
 
According to the law in force, only a court is authorized to decide on 
the inadmissibility of a clause in separate proceedings, within the civil 
process. The draft provides for changing the nature of the procedure, 
to the administrative one. When issuing a decision on declaring a 
provision contained in a template contract inadmissible, the Office’s 
President will also be authorized to oblige an entrepreneur to remove 
consequences of the infringement of prohibition on applying abusive 
clauses, e.g. through making a relevant statement or informing 
consumers who are parties to concluded agreements about the 
decision. 

The decision of the Office’s President is to be binding upon an 
entrepreneur which it relates to, as well as upon all the consumers 
who concluded agreements containing an invalid provision with this 
entrepreneur. 
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Nowe zasady w postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi 

 
9 kwietnia 2015 ostatecznie, po rozważeniu 
poprawek proponowanych przez Senat, 
Sejm przyjął obszerną nowelizacją ustawy – 
Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (ppsa). Jej zasadniczym 
celem jest przyspieszenie i uproszczenie 
procedur postępowania przed Wojewódzkimi 
Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym 
Sądem Administracyjnym.  
 
Na uwagę zasługuje zwłaszcza nowododany 
art. 145a. Umożliwia on sądowi 
administracyjnemu zobowiązanie organu do 
wydania określonego rozstrzygnięcia w 
wyznaczonym terminie, w razie stwierdzenia 
naruszenia praw amaterialnego lub 
nieważności decyzji. Oznacza to, że sądu 
administracyjne zyskały uprawnienie do 
merytorycznej kontroli sprawy 
administracyjnej, bez dotychczasowego 
ograniczenia do badania procedury. Stanowi 
to głęboką, istotną zmianę, wpływającą 
istotnie na model orzekania 
sądowoadministracyjnego. Ponadto sądy 
administracyjne po wejściu w życie 
nowelizacji będą uprawnione do tzw. 
samokontroli: zgodnie z nowym art. 179a 
ppsa, w razie wniesienia skargi kasacyjnej, 
sąd będzie mógł we własnym zakresie 
stwierdzić jej zasadność, uchylić swój wyrok 
i wydać ponowne rozstrzygnięcie. 
 
 
 
Postępowanie przez Naczelnym Sądem 
Administracyjnym również zostanie objęte 
ważnymi zmianami. Wymogi formalne 
dotyczące skargi kasacyjnej zostały 
uściślone, w szczególności wprowadzono 
obowiązek przytoczenia podstaw skargi i ich 
uzasadnienie. Znacznie też zwiększono 
uprawnienia Naczelnego Sądu 
Administracyjnego w zakresie 
rozstrzygnięcia meritum sprawy – 
rozpoznanie skargi przez Naczelny Sąd 
Administracyjny będzie dopuszczalne w 
każdym przypadku, w którym Sąd uzna, że 
istota sprawy została dostatecznie 
wyjaśniona.   
 
Ustawa wejdzie w życie po 3 miesiącach od 
jej ogłoszenia, Co istotne, większość nowych 
przepisów będzie miała zastosowanie 
również do spraw wszczętych przed 
rozpoczęciem obowiązywania noweli.   
 
 
 

 
New principles in proceedings before 
administrative courts 

 
On 9 April 2015, after considering 
amendments proposed by the Senate, the 
Sejm finally adopted a comprehensive 
amendment to the Act – Law on proceedings 
before administrative courts. Its main 
purpose is to quicken and simplify 
procedures concerning proceedings before 
Voivodeship Administrative Courts and the 
Supreme Administrative Court.  
 
Particularly worthy of note is the newly added 
Article 145a. It enables the administrative 
court to oblige an administrative authority to 
pass a certain decision within the prescribed 
time limit should the infringement of 
substantive law or invalidity of a decision be 
determined. This means that administrative 
courts obtained the right to review 
administrative cases as to their merits, 
without the limitation to review only the 
procedure, which had been in force hitherto. 
It constitutes a deep, important amendment, 
significantly affecting the model of making 
decisions within the court and its 
administrative proceedings. Moreover, once 
the amendment comes into force, courts will 
be entitled to, so called, self-control: pursuant 
to the new Article 179a of the Law on 
proceedings before administrative courts, 
should a cassation appeal be lodged, the 
court will be entitled to determine its 
relevance, to overrule its own sentence and 
to issue another decision. 
 
The proceedings before the Supreme 
Administrative Court will also be significantly 
amended. Formal requirements concerning a 
cassation appeal have been made more 
precise. In particular, the obligation to 
indicate the basis for the cassation appeal 
and its justification has been introduced. The 
competences of the Supreme Administrative 
Court within the field of settling a case as to 
its merits have also been significantly 
increased. The examination of the cassation 
appeal by the Supreme Administrative Court 
as to its merits will be possible each time the 
Court determines that the essence of a case 
has been sufficiently clearly presented.   
 
The Act will come into force three months 
following its announcement. What is 
important, the majority of the new regulations 
will also apply to cases instituted before the 
amendment comes into force.   

 

RESPONSIBLE TEAM 
 

Marcin Milczarek, partner 

marcin.milczarek@ecovis.com 

 

Piotr Pruś, partner 

piotr.prus@ecovis.com 

 

Małgorzata Kurowska, lawyer 

malgorzata.kurowska@ecovis.com 

 

 

 

Proszę kierować do nas pytania dotyczące 
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What is ECOVIS? 
 
 
 

● 18th largest professional network in 
the world by combined fee income 
● 262 offices in 50 countries 
worldwide 
● more than 4,600 in staff 
● 657 USP incl. US cooperation 
partner 
● 359,7,7 USD Million – the combined 
fee income of independent member 
firms, a 28 % year-on- year increase. 

 
Czym jest ECOVIS? 
 
 
 

● 18.co do wielkości sieć doradcza 
na świecie według wartości obrotu 
● 262 biura w 50 krajach na całym 
świecie 
● ponad 4,600 pracowników 
● 657 partnerów włącznie ze 
stowarzyszonymi wspólnikami 
amerykańskimi 
● 359,7 milionów USD – łączna 
wartość obrotu firm tworzących sieć, 
oraz 28 %wzrost w stosunku do 
poprzedniego roku. 

 
 
 
 
ECOVIS International tax advisors accountants auditors lawyers 
in: 

 
Argentina, Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Brazil, China, 
Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, 
France, Germany, Great Britain, Greece, Hong Kong, Hungary, India, 
Indonesia, Republic of Ireland, Italy, Israel, Japan, Republic of Korea, 
Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Republic of 
Macedonia, Malaysia, Malta, Mexico, Netherlands, New Zealand, 
Norway, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Serbia, 
Singapore, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, 
Switzerland, Taiwan, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates, 
Uruguay, USA (associated partners) and Vietnam 

 
 
 
 
ECOVIS International doradcy podatkowi księgowi audytorzy 
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 Argentynie, Australii, Austrii, Belgii, w Bułgarii, Brazylii, Chinach, 
Chorwacji, na Cyprze, w Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, 
Grecji, Hiszpanii, Holandii, Hong Kongu, Indiach, Indonezji, Irlandii, 
Izraelu, Japonii, Katarze, Korei Płd, Liechtensteinie, na Litwie, w 
Luksemburgu, na Łotwie, w Macedonii, Malezji, na Malcie, w 
Meksyku, Niemczech, Norwegii, Nowej Zelandii, Polsce, Portugalii, 
Rosji, Rumunii, Serbii, Singapurze, na Słowacji, w Słowenii, 
Szwajcarii, Szwecji, na Tajwanie, w Tunezji, Turcji, na Ukrainie, w 
Urugwaju, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, USA (zrzeszone 
firmy), na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii, Wietnamie oraz we 
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