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Continuing the long-standing tradition of supporting the Finnish Summer Picnic, ECOVIS has become 
once again one of the gold sponsors of this event.  
 
More than 200 people participated in the Picnic on 13 June 2015; among them, the representatives of the 
member companies of the Finnish Trade Guild with families as well as friends of Finland and the 
Ambassador of Finland. 
 
The sports competition was held during the Picnic. Thanks to great sunny weather our guests enjoyed 
activities and time spent on Picnic. 
 

  
 
Kontynuując wieloletnią tradycję wspierania Fińskiego Pikniku Letniego, także w tym roku ECOVIS został 
jednym ze złotych sponsorów tego wydarzenia. W Pikniku w dniu 13 czerwca 2015 uczestniczyło ponad 
200 osób, przedstawicieli firm członkowskich Fińskiego Stowarzyszenia Biznesu wraz z rodzinami oraz 
przyjaciół Finlandii oraz Ambasador Finlandii w Polsce. 
 
W trakcie Pikniku miały miejsce zawody sportowe. Dzięki wspaniałej słonecznej pogodzie nasi goście z 
entuzjazmem uczestniczyli w zawodach sportowych i z radością wspominają czas spędzony na Pikniku. 
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Legal news 
 
Trybunał Konstytucyjny o nieważności decyzji 
administracyjnej… 
 

12 maja 2015 roku Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie, które 
niewątpliwie istotnie wpłynie na praktykę w zakresie stosowania 
nadzwyczajnych trybów wzruszania decyzji administracyjnych.  
 
W dotychczasowym stanie prawnym, stwierdzenie nieważności 
decyzji administracyjnej możliwe było przy zaistnieniu jednej z 
przesłanek wskazanych w art. 156 § 1 kpa, określających 
kwalifikowane wady postępowania, skutkujące koniecznością 
stwierdzenia nieważności decyzji. Ponadto zgodnie z § 2 tego 
przepisu, nie jest dopuszczalne stwierdzenia nieważności decyzji 
jeśli od jej wydania upłynęło 10 lat. Ograniczenie to nie dotyczyło 
jednak sytuacji, w której decyzja została wydana z rażącym 
naruszeniem prawa. W takim wypadku, uprawnienie do żądania 
stwierdzenia nieważności decyzji miało charakter bezterminowy.  
W wyroku wydanym w sprawie P 46/13,  Trybunał Konstytucyjny 
uznał, że w przypadku gdy na podstawie wadliwej decyzji 
administracyjnej strona nabyła prawo lub jego ekspektatywę, 
potrzeba pewności prawa i zasada zaufania obywatela do Państwa 
mają pierwszeństwo przed dyrektywą eliminowania z obrotu decyzji 
opatrzonych kwalifikowaną wadą w sytuacji, gdy od ich wydania 
upłynął znaczny okres czasu. 
 
Przepis pozwalający na bezterminowe wzruszanie decyzji z uwagi 
na zaistnienie rażącego naruszenia prawa przy ich wydaniu 
wykorzystywany był w niezwykle szerokim zakresie, przy czym 
nierzadko w sposób, który mógł świadczyć o nadużyciu prawa przez 
wnioskodawców. Orzeczenie przez Trybunał niezgodności tej normy 
z art. 2 Konstytucji może w istotny sposób ograniczyć ilość 
postępowań zmierzających do wzruszania decyzji, wydanych lata, a 
nawet dekady temu. 
 
… oraz o związkach zawodowych 
 

Drugie niezwykle istotne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego 
zapadło 2 czerwca 2015 roku w sprawie K 1/13. Przedmiotem analizy 
Trybunału był art. 2 ustawy o związkach zawodowych, określającym 
podmioty, uprawnione do tworzenia i uczestniczenia w związkach 
zawodowych. Wnioskodawca – Ogólnopolskie Porozumienie 
Związków Zawodowych – zakwestionował tę regulację w zakresie, w 
jakim nie dopuszcza przyznaje ona prawa do tworzenia i 
uczestniczenia w związkach zawodowych, wykonujących 
działalność zarobkową nie pozostając w stosunku pracy.  
 
Trybunał w znacznej mierze potwierdził wątpliwości OPZZ orzekając 
niezgodność z Konstytucją art. 2 ust. 1 i 2 ustawy, w zakresie, w 
jakim ogranicza wolność tworzenia i wstępowania do związków 
zawodowych osobom wykonującym pracę zarobkową 
niewymienionym w tym przepisie – tzn. co do zasady, nie 
pozostającym w stosunku pracy. Trybunał uznał, że pojęcie 
pracownika należy intepretować w sposób szeroki. Konstytucyjne 
rozumienie pracownika obejmuje bowiem każdą osobę, która 
wykonuje pracę zarobkową na rzecz innego podmiotu i posiada 
związane z tym interesy zawodowe, zasługujące na ochronę 
grupową. Nie jest zatem właściwe odwoływanie się, przy wykładni 
przepisów dotyczących związków zawodowych, do definicji 
pracownika, zawartej w Kodeksie pracy. 
 
W chwili obecnej trudno przewidzieć praktyczne skutki tego 
orzeczenia. Z pewnością jednak Trybunał zaprezentował dyrektywy 
interpretacyjne, które z pewnością będą wykorzystywane. Wobec 
rosnącej grupy osób, wykonujących pracę na podstawie umów 
cywilnoprawnych, wyrok TK niewątpliwie może okazać się 
pierwszym krokiem ku zmianie podejścia do tych form zatrudnienia 

 
The Constitutional Tribunal on the nullity of an administrative 
decision... 

 
On 12 May 2015 the Constitutional Tribunal passed a ruling, which 
will, without any doubt, influence the practice concerning the 
application of extraordinary courses for challenging administrative 
decisions.  
 
In the current law system, the invalidation of an administrative 
decision was only possible if one of the conditions determined in 
Article 156(1) of Code of Administrative Procedure, specifying the 
qualified legal defects of the proceedings that resulted in the 
declaration of invalidity of the decision, occurred. Moreover, according 
to paragraph 2 thereof, it is inadmissible to declare the invalidation n 
of a decision unless it was issued within last 10 years. Yet, this 
limitation did not concern situations in which a decision was issued in 
flagrant breach of the law. In such case, the right to demand a 
declaration of nullity of a decision was open-ended.  
In the judgment passed in case No 46/13, the Constitutional Tribunal 
recognised that when the party acquired the right or the expectancy 
thereof on the basis of defective administrative decision, the need for 
certainty of law and the principle of citizens’ trust in the State have 
priority over the directive on the withdrawal of the decision having 
qualified defect when a considerable amount of time elapsed since its 
issuance. 
The provision permitting the challenge of a decision without a time 
limit because it was issued in flagrant breach of the law was used 
broadly and often in a way that could allow abuse of the law by the 
applicants. Adjudging inconsistency of this rule with Article 2 of the 
Constitution by the Tribunal may lead to significant limitation of the 
number of proceedings aiming to challenge decisions, even those 
issued decades ago. 
 
 
... and on trade unions 
 

The Constitutional Tribunal passed the second crucial ruling on 2 June 
2015 in case No K1/13. The object of Tribunal’s analysis was Article 
2 of the Act on Trade Unions, which specifies the entities entitled to 
establish and participate in trade unions. The applicant — All-Poland 
Alliance of Trade Unions [Ogólnopolskie Porozumienie Związków 
Zawodowych, OPZZ] — questioned that the regulation as it does not 
grant the right for persons  conducting business activity without 
working under employment contracts to establish or participate in 
trade unions.  
 
The Tribunal confirmed the doubts of OPZZ by noting inconsistency 
between Article 2(1) and (2) of the Act and the Constitution to the 
extent in which the act restricts the freedom of employed persons not 
mentioned in this regulation to establish or participate in trade unions 
— i.e. persons not working under employment contracts. The Tribunal 
stated that the term worker should be interpreted broadly. According 
to the Constitution, the meaning of this term covers any person who 
undertakes economic activity for the benefit of another entity and has 
interests of occupational character arising of this activity, which 
deserve to be covered by group protection. Therefore, it is improper 
to refer to the definition of worker included in the Labour Code while 
interpreting the provisions related to trade unions. 
 
 
At the moment it is hard to predict the results of this judgment. Yet, 
the Tribunal certainly presented the directives concerning questions 
that will most probably be used later. As the group of people working 
under civil law agreements expands, the Constitutional Tribunal’s 
ruling may, without any doubt, become the first step towards the 
change of approach to this form of employment 
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Legal news 
 
Dokumentowa forma czynności prawnej 

 
27 maja 2015 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks 
cywilny – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych 
ustaw. Omawiany akt powoduje doniosłe zmiany w zakresie 
dopuszczalnych form czynności prawnych.  
 
Nowo dodane przepisy art. 772 oraz 773 kodeksu cywilnego 
wprowadzają instytucję formy dokumentowej czynności prawnej. Do 
jej dokonania wystarczające będzie złożenie oświadczenia woli w 
postaci dokumentu,  w sposób umożliwiający ustalenie osoby 
składającej oświadczenie. Dokument natomiast zdefiniowany został 
jako każdy nośnik informacji, umożliwiający zapoznanie się z jej 
treścią.  Nowelizacja zawiera także liczne nowe regulacje dotyczące 
dokumentów lub oświadczeń sporządzanych lub składanych w 
formie elektronicznej. Szczególnie istotne skutki pojawią się 
zapewne w sądowych postępowaniach dowodowych.  
 
Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego dotyczą jednak także 
innych kwestii. Planuje się rozszerzenie możliwości wydania 
rozstrzygnięcia na posiedzeniu niejawnym – decyzja w tym 
przedmiocie będzie co do zasady pozowała do uznania sądu. Nowe 
przepisy będą się także odnosić do informatyzacji postępowań 
sądowych a także – w postępowaniu egzekucyjnym – do możliwości 
prowadzenia aukcji elektronicznej, a zatem pryz użyciu systemu 
teleinformatycznego.  
Uchwalona przez Sejm ustawa została obecnie skierowana do 
Senatu, który prawdopodobnie zaproponuje poprawki do aktu. 
Wydaje się jednak, że są duże szanse na ostateczne uchwalenie 
ustawy przez zakończeniem obecnej kadencji parlamentarnej. 
Ustawa przewiduje 12-miesięczny okres vacatio legis, co wydaje się 
w pełni uzasadnione, zważywszy na rewolucyjny charakter części 
przewidywanych zmian. 
 
Nowa organizacja administracji podatkowej 

 
Na tym samym, 93. posiedzeniu, Sejm uchwalił także ustawę o 
administracji podatkowej, która została obecnie przekazana do 
Senatu, w celu zaproponowania ewentualnych poprawek. 
Ustawa w sposób systemowy reguluje organizację administracji 
podatkowej. W szczególności warto odnotować utworzenie funkcji 
Szefa Administracji Podatkowej – którym będzie sekretarz lub 
podsekretarz stanu przy Ministrze Finansów. Ponadto jako 
samodzielny organ podatkowy wyodrębniony zostanie dyrektor Biura 
Krajowej Informacji Podatkowej, odpowiedzialny w szczególności za 
prowadzenie spraw związanych z indywidualnymi interpretacjami 
podatkowymi.  
Rozdział 3 Ustawy zatytułowany jest Obsługa i wsparcie podatnika. 
Zapewnione one mają być dzięki instytucji asystenta podatnika oraz 
dzięki centrom obsługi. W centrum obsługi będzie można złożyć 
deklarację, zgłoszenie czy podanie, jak również uzyskać 
podstawowe informacje  i wyjaśnienia z zakresu prawa 
podatkowego. Co istotne, centra nie będą poddane rejonizacji, co 
oznacza, że obsługa zostanie zapewniona bez względu na 
właściwość miejscową podatnika. Asystent podatnika będzie 
natomiast zapewniać merytoryczne i techniczne wsparcie 
wnioskującemu o to, początkującemu mikroprzedsiębiorcy, 
maksymalnie przez okres 18 miesięcy.  
Kolejnym instrumentem wspierającym podatnika ma być Baza 
Wiedzy Administracji Podatkowej, utrzymywana w systemie 
informatycznym. Będzie ona zawierać w szczególności 
zanonimizowane treści podatkowych interpretacji ogólnych i 
indywidualnych, orzeczeń sądów dotyczących prawa podatkowego 
oraz broszury informacyjne.  
 

 
Documentary form of acts in the law 

 
On 27 May 2015 the Sejm adopted the Act amending the Civil Code 
— the Code of Civil Procedure and certain other acts. The discussed 
Act results in significant changes within the admissible forms of acts 
in the law.  
 
Newly added regulations, Article 772 and 773 of the Civil Code, 
introduce the institution of documentary form of the act in law. In order 
to make such an act it will suffice to make a declaration of intent in the 
form of a document in a manner that recognises the identity of the 
declaration-maker. This document was defined as any information 
medium that makes it possible to acquire its contents.  The 
amendment also concerns many new regulations regarding 
documents or representations made or filed in electronic form. 
Particularly significant results of these changes will probably emerge 
during evidence hearings.  
 
The amendments in the Code of Civil Procedure concern other issues 
as well. It is planned to extend the possibility of issuing a settlement 
in a closed hearing — the decision concerning this subject matter will, 
as a rule, be in the hands of the court. New regulations will also cover 
the computerisation of court proceedings and — in enforcement 
proceedings — the possibility of introducing electronic auctions, i.e. 
with the use of an ICT system.  
 
The Act adopted by the Sejm has been passed to the Senate, which 
will probably suggest some amendments. Yet, it seems that there is a 
strong possibility that the act will be finally adopted before the end of 
current term of the Parliament. The Act provides for a 12-month-long 
period of vacatio legis, which seems fully justified given some of the 
revolutionary changes suggested. 
 
 
New organisation of tax administration 

 
During the same 93rd sitting, the Sejm also adopted the Act on tax 
organisation which has been passed to the Senate, where 
amendments could be proposed. 
The Act offers systemic solutions for the organisation of tax 
administration. In particular, it is worth noticing that the function of the 
Chief of Tax Administration, which will be performed by the secretary 
or under-secretary of the state to the Minister of Finance, was 
established. Moreover, the Director of the Office of National Tax 
Information [Biuro Krajowej Informacji Podatkowej] will be assigned 
as a separate tax authority, particularly responsible for carrying out 
cases related to individual tax interpretation.  
Chapter 3 of the Act is entitled Service and support for the taxpayer. 
These services will be provided through institution of a tax assistant 
and customer service centres. In these centres, it will be possible to 
file declarations, applications or requests, as well as to obtain basic 
information and explanations regarding tax law. The centres will not 
be covered using the catchment system, which means that services 
will be provided regardless of the taxpayer’s place of residence. 
Taxpayer assistants will provide substantive and technical support for 
applicants — beginning micro-entrepreneurs — for a period of up to 
18 months.  
 
The next taxpayer support instrument is the Base for Frequently 
Asked Questions about Tax Administration [Baza Wiedzy 
Administracji Podatkowej] included in the IT system. It will include, in 
particular, anonymous content about general and individual tax 
rulings, courts’ judgments regarding tax law and informational leaflets.  
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Kodeks budowalny jeszcze w tej 
kadencji? 
 

25 maja 2015 roku, do Rady Ministrów 
wpłynął projekt ustawy – Kodeks budowlany. 
Projekt, od wielu miesięcy stanowił przedmiot 
prac w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. 
Efektem jest obszerny dokument, mający 
usystematyzować zasady rządzące 
procesem budowlanym. 
Zgodnie z założeniami projektu, nowe 
przepisy mają być bardziej korzystne dla 
inwestora; zakłada się uproszczenie i 
zracjonalizowanie procesu budowlanego. 
Należy odnotować zwłaszcza rozszerzenie 
katalogu inwestycji, dla których nie będzie 
wymagane pozwolenie na budowę (zgoda 
budowlana, wg planowanych przepisów). 
Ponadto decyzje budowlane zyskają na 
trwałości – niemożliwe będzie bowiem 
stwierdzenie ich nieważności, ani uchylenie 
wskutek wznowienia postępowania, jeśli od 
wydania zgody na użytkowanie budynku 
upłynie rok. Kolejną nowością jest 
przewidziana w Kodeksie możliwość 
dokonywania odbioru robót etapami – co 
zwiększy bezpieczeństwo inwestora w 
przypadku prowadzenia prac, podlegających 
zakryciu. Projekt przewiduje także zmiany w 
katalogu uczestników procesu budowlanego: 
projektant (lub główny projektant) będzie miał 
ustawowo uregulowane obowiązki z zakresu 
koordynowania całości prac projektowych. 
Natomiast w miejsce dotychczasowej 
instytucji inspektora nadzoru inwestorskiego, 
powoływany będzie inspektor nadzoru 
technicznego.   
Projekt milczy na temat przewidywanego 
terminu wejścia w życie. Wziąwszy pod 
uwagę jego skalę, a także zbliżające się 
wybory parlamentarne, sprawne prace nad 
ustawą nie wydają się bardzo 
prawdopodobne.  
 
 
Prawo restrukturyzacyjne u Prezydenta 

 
O pracach nad tym aktem prawnym 
informowaliśmy już w poprzednich 
newsletterach. Kompleksowa regulacja, 
zmieniająca kształt i filozofię postępowań 
sanacyjnych wobec przedsiębiorców, 
zagrożonych upadłością, wprowadza cztery 
typy postępowań restrukturyzacyjnych, 
spośród których wybór będzie zależeć od 
potrzeb i sytuacji gospodarczej określonego 
przedsiębiorcy. Ustawa zostanie w 
najbliższych dniach podpisana przez 
Prezydenta. Większość jej postanowień 
wejdzie w życie 1 stycznia 2016 roku.  
 

 
Building Code to be approved already in 
this parliamentary term? 
 

On 25 May 2015 the draft of the Building 
Code Law was submitted to the Council of 
Ministers. The draft, which constitutes a part 
of a much larger legislative plan covering 
issues related to town-planning as well, was 
under preparation by the Ministry of 
Infrastructure and Development for months. 
The extensive document, which is supposed 
to systematise the rules governing building 
processes, is the result of this works. 
 
In accordance with the draft’s assumptions, 
the new regulations will be more beneficial for 
investors; simplification and rationalisation of 
building processes is assumed as well. The 
extension of the catalogue of investments not 
requiring building permit (building license, 
according to planned regulations) is notable. 
Moreover, building permits will be more 
durable, as it will be impossible to declare 
their invalidity or to annul them as a result of 
the resumption of proceedings, if the permit 
was issued more then 1 year earlier.  
 
The next novelty provided by the Code is the 
possibility to accept works in stages. This will 
increase investor security in case of the 
works to be covered. The draft provides for 
changes in the catalogue of the participants 
of the building process. The designer’s (or 
chief designer’s) responsibilities concerning 
coordination over all design works will be 
regulated by the Act. However, the function 
of the resident engineer will be replaced by 
an appointed technical inspector.   
 
There is no date specified in the draft for the 
regulations to come into force. In light of the 
scale of the Act, not to mention the upcoming 
parliamentary elections, efficient work on the 
Act seems unlikely 
 
Restructuring Law on the President’s 
desk 
 

We have already informed about the works 
on this Act in previous newsletters. This 
complex regulation, which changes the 
shape and philosophy of composition 
proceedings against entrepreneurs at risk of 
bankruptcy, introduces four types of 
restructuring proceedings to choose from in 
accordance with the needs and economic 
condition of the particular entrepreneur. Most 
of its provisions are to come into force on 1 
January 2016. 
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Proszę kierować do nas pytania dotyczące 

zagadnień poruszonych w tym wydaniu. 

Please do not hesitate to ask us questions 

related to matters raised in this issue.  
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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 
prawnicy w: 

 
 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 
Włoszech 
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