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Due to rising immigrant crisis certain rights that are widely enjoyed by citizens of EU member states can 
be limited. 
 
The Schengen Agreement, which abolished internal borders and enabled ID-free movement across of 
the bloc consisting of majority of EU member states, is under pressure. 
 
Only six of the 28 EU member states are outside the Schengen zone - Bulgaria, Croatia, Cyprus, Ireland, 
Romania and the UK. 
 
According to the Schengen Agreement the member states can re-instate internal border controls for 
limited period of time, for "public policy or national security" reasons. The state has to notify the EU 
institutions on introducing limitations in the Schengen rules. Germany for instance decided to re-impose 
border controls on its border with Austria.  
 
Therefore always check the current status of borders controls prior to your travel. 
 
 
  

 
 
W związku z narastającym kryzysem imigracyjnym pewne prawa obywateli UE mogą zostać ograniczone. 
 
Prawa wynikające z porozumienia z Schengen, które zniosło wewnętrzne granice i umożliwiło podróże 
bez posiadania paszportu czy dowodu osobistego pomiędzy większością krajów UE, mogą zostać 
zawieszone.  
 
Jedynie sześć spośród 28 krajów UE pozostaje poza tzw. strefą Schengen, są to Bułgaria, Chorwacja, 
Cypr, Irlandia, Rumunia oraz Zjednoczone Królestwo. 
 
Zgodnie z porozumieniem z Schengen, każdy kraj może przywrócić kontrole na granicach na czas 
określony, jeżeli jest to niezbędne dla zachowania porządku publicznego lub bezpieczeństwa 
narodowego. Kraj taki ma obowiązek poinformować instytucje UE o wprowadzonych ograniczeniach. 
Przykładowo Niemcy wprowadziły kontrole graniczne na granicy z Austrią.  
 
W związku z tym zawsze przed podróżą należy sprawdzać aktualny status obowiązywania porozumienia 
z Schengen. 
. 
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Legal news 
 
Zmiany w regulacjach dotyczących pożyczek konsumenckich 
 

5 sierpnia 2015 roku Sejm uchwalił ostatecznie ustawę o zmianie 
ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych 
ustaw. Należy w szczególności zwrócić uwagę na wprowadzone 
nowelizacją istotne zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim. 
Nowelizacja wprowadza pojęcie instytucji pożyczkowej i ogranicza 
krąg podmiotów uprawnionych do udzielania kredytów 
konsumenckich w rozumieniu tej ustawy. Poza bankami i 
spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi, prawo 
udzielania takich pożyczek będą miały właśnie instytucje 
pożyczkowe. Będą one mogły funkcjonować wyłącznie w formie 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. 
Dodatkowym wymogiem będzie minimalny kapitał zakładowy spółki 
na poziomie 200.000 zł. Instytucje pożyczkowe uzyskają także, na 
pewnych warunkach, prawo dostępu do tajemnicy bankowej – w celu 
oceny zdolności kredytowej konsumenta.  
Ustawa wprowadza także nowe wymogi dotyczące udzielanych 
kredytów konsumenckich – określa maksymalną wysokość odsetek 
za opóźnienie (sześciokrotność stopy kredytu lombardowego NBP) 
oraz maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu 
(suma 25% całkowitej kwoty kredytu i 30% kwoty kredytu w stosunku 
rocznym).  
Celem nowelizacji było w szczególności zwiększenie 
bezpieczeństwa klientów licznych firm pożyczkowych, ale także 
uwzględnienie wzrastającego poziomu profesjonalizacji tej branży.  
Ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od dnia jej ogłoszenia.  
 
Nowelizacja Kodeksu Pracy z podpisem Prezydenta… 

 
5 sierpnia 2015 roku Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy – 
Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, uchwaloną ostatecznie 
przez Sejm 25 czerwca 2015 roku.  
O tej ważnej nowelizacji informowaliśmy już w lipcowym wydaniu 
newslettera; warto jednak przypomnieć, ze po wejściu w życiu 
ustawy (co nastąpi 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Ustaw), nie będzie, co do zasady, dopuszczalne zawarcie więcej niż 
trzech umów o pracę na czas określony. Ponadto łączny okres 
zatrudnienia na tej zasadzie nie będzie mógł przekraczać 33 
miesięcy. Trzecią ważną zmianą, wynikającą w szczególności z 
konieczności dostosowania się do rozstrzygnięcia Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym zakresie, będzie 
ujednolicenie trybów wypowiadania umowy o pracę – które staną się 
takie same dla umów terminowych i umów zawartych na czas 
nieokreślony.  
 
…a ustawa reprywatyzacyjna odesłana do Trybunału 
Konstytucyjnego 

 
W lipcowym newsletterze mowa była także o uchwalonej przez Sejm 
ustawie reprywatyzacyjnej, mającej przyspieszyć postępowania 
związane ze zwrotami nieruchomości, odebranych właścicielom po 
II wojnie światowej na mocy dekretu Bieruta. 
Ustawa wzbudziła jednakże wątpliwości konstytucyjne Prezydenta, 
który odmówił jej podpisania. Akt prawny trafi zatem do Trybunału 
Konstytucyjnego, który zbada jego konstytucyjność. Kontrowersje 
wzbudza zwłaszcza zagadnienie ograniczenia zasady ochrony praw 
nabytych w przypadku osób roszczących sobie prawa do 
nieruchomości, wykorzystywanych obecnie na cele publiczne.  
Wziąwszy pod uwagę standardowy czas oczekiwania na rozprawę 
przed Trybunałem Konstytucyjnym, rozstrzygnięcie zapadnie 
prawdopodobnie najwcześniej za kilkanaście miesięcy. Kwestie 
reprywatyzacji wciąż pozostają zatem nierozwiązane, nawet w 
prowizoryczny sposób,.   

 
Changes in regulations concerning consumer loans 
 

On 5 August 2015, the Sejm adopted the final version of the Act 
amending the Act on financial market supervision and certain other 
Acts. Particular attention should be drawn to material changes to the 
Consumer Credit Act as introduced by the amendment. 
The amendment introduces the concept of a lending institution and 
limits the group of entities authorised to grant consumer credits within 
the meaning of the Act. Apart from banks and cooperative savings and 
credit unions, it is lending institutions which will be entitled to grant 
such loans. They will be able to operate exclusively as limited liability 
companies or joint-stock companies. An additional requirement for 
these institutions shall be to have minimum share capital amounting 
to PLN 200,000. Lending institutions will also be able, under certain 
conditions, to obtain the right to access bank secrets in order to 
assess a consumer’s creditworthiness.  
The Act also introduces new requirements concerning consumer 
credits granted. It determines the maximum amount of interest for 
default (six times the lombard rate of the National Bank of Poland) and 
the maximum amount of non-interest loan costs (a sum of 25% of the 
total loan amount and 30% of the loan amount p.a.).  
 
The amendment aimed in particular at increasing the safety of 
customers of numerous lending companies, yet also took the 
increasing level of professionalisation in this sector into consideration.  
The Act will come into force 30 days after its publication.  
 
 
Amendment to the Labour Code signed by the President... 

 
On 5 August 2015, the President signed the Act on amending the Act 
– Labour Code and certain other Acts, adopted in the final version by 
the Sejm on 25 June 2015.  
We already informed you about this significant amendment in the July 
edition of the newsletter. However, it is worth noting that after the Act 
enters into force (which will occur 6 months after the date of its 
publication in the Journal of Laws), it will not generally be permitted to 
conclude more than three fixed-term employment contracts. In 
addition, the overall employment period following this principle cannot 
exceed 33 months. Standardisation of the procedures for terminating 
employment contracts, which will become identical for fixed-term 
contracts and contracts for an indefinite term, will be the third major 
change, resulting in this particular respect from the necessity to adjust 
to the ruling of the Court of Justice of the European Union.  
 
...and the Reprivatisation Act remitted to the Constitutional 
Tribunal 

 
 
In the July edition of the newsletter, there was also mention of the 
Reprivatisation Act adopted by the Sejm, which aimed at accelerating 
proceedings related to restitution of real property seized from its 
owners after World War II under the Bierut decree. 
However, the Act has also raised doubts of a constitutional nature with 
the President, who has refused to sign it. Thus, the legal act will be 
remitted to the Constitutional Tribunal so that it may examine its 
constitutionality. Controversies have arisen especially around the 
issue of limiting the principle of protection for acquired rights in the 
case of persons claiming rights to real property currently used for 
public purposes.  
Taking the standard waiting time for a hearing before the 
Constitutional Tribunal into account, the case could be resolved in 
over a year's time at the earliest. Thus, reprivatisation issues still 
remain unaddressed, even in a provisional manner.   
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Legal news 
 
Nowa procedura w sądach administracyjnych 
 

W majowym wydaniu newslettera informowaliśmy o obszernej 
nowelizacji ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi. Ustawa ta weszła ostatecznie w życie 15 sierpnia 
2015 roku. W istotny sposób wpływa ona na kształt postępowań 
administracyjnych, dlatego warto przypomnieć o najważniejszych 
punktach nowelizacji.  
 
W szczególności należy mieć na uwadze, że od 15 sierpnia 2015 
roku sądy administracyjne zyskały uprawnienie do wydawania 
orzeczeń merytorycznych. Pod pewnymi warunkami możliwe będzie, 
by Sąd Administracyjny nakazał organowi wydanie orzeczenia 
określonej treści. Niezastosowanie się przez organ do takiego 
nakazu będzie mogło skutkować grzywną, a także możliwością 
stwierdzenia przez sąd istnienia określonego uprawnienia lub 
obowiązku, na żądanie strony.  
Istotne zmiany zajdą także na etapie odwoławczym. W razie 
wniesienia skargi kasacyjnej, wojewódzki sąd administracyjny 
będzie uprawniony do uznania skarga jest zasadna, lub że zachodzi 
nieważność postepowania. W takim wypadku sąd uchyli swój własny 
wyrok i ponownie rozstrzygnie sprawę. Wreszcie, trzecią istotną 
zmianą jest rozszerzenie możliwości Naczelnego Sądu 
Administracyjnego do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy 
zamiast przekazania jej do rozpoznania sądowi pierwszej instancji – 
będzie to dopuszczalne w każdym przypadku, jeśli Naczelny Sąd 
Administracyjny uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną.  
Należy pamiętać, że nowe przepisy znajdą zastosowania także do 
spraw, wszczętych przed wejściem nowelizacji w życie.   
 
Zmiany w prawie zagospodarowania przestrzennego jeszcze w 
tej kadencji? 
 

Bieżąca kadencja parlamentarna zbliża się ku końcowi, jednak w 
Radzie Ministrów nie ustają prace legislacyjne. W sierpniu do 
rządowego centrum legislacji trafił projekt obszernej nowelizacji 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
przygotowanym w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.  
Projekt ma na celu m.in. wzmocnienie instrumentów, mających 
nakłonić gminy do uchwalania planów zagospodarowania 
przestrzennego. W konsekwencji, ograniczeniu ulegnie katalog 
sytuacji, w których dopuszczalna będzie realizacja inwestycji na 
podstawie decyzji o warunkach zabudowy, a więc w brak planu 
miejscowego. Dotyczyć to będzie w szczególności realizowania 
przedsięwzięć polegających na instalacji odnawialnych źródeł 
energii (z wyjątkiem mikroinstalacji), jak również obiektów 
handlowych, o powierzchni przekraczającej 2.000 m2 . Oba te 
ograniczenia mogą okazać się bardzo istotne. W odniesieniu do 
centrów handlowych jest obecnie powszechną praktyką lokowanie 
ich w miastach, na podstawie decyzji o warunkach zabudowy – 
miasta bowiem stosunkowo rzadko objęte są kompletnymi planami 
zagospodarowania przestrzennego.   
Nowelizacja wprowadzi także surowsze wymogi, umożliwiające 
uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy . Ponadto ważność tej 
decyzji zostanie ograniczona w czasie do dwóch lat. Decyzji o 
warunkach zabudowy nie będzie można także wydać w przypadku, 
gdy wniosek będzie dotyczyć terenów publicznych lub terenów, w 
stosunku do których wymagane jest sporządzenie planu 
miejscowego.  
Nowelizacja jest bardzo obszerna i w razie uchwalenia w obecnym 
kształcie – miałaby  szansę pozytywnie wpłynąć na praktykę w 
zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.  
 

 
New procedure in administrative courts 

 
In the May edition of the newsletter, we informed you about a 
comprehensive amendment to the Act – Law on proceedings before 
administrative courts. This Act ultimately entered into force on 15 
August 2015. It significantly affects the form of administrative 
proceedings, therefore it is worth noting the major points of the 
amendment again.  
 
In particular, it should be kept in mind that from 15 August 2015, 
administrative courts have become authorised to issue rulings on 
substantive issues. Under certain conditions, it will be possible for the 
Administrative Court to order an authority to issue a ruling with specific 
content. Failure by the authority to comply with such order may result 
in the imposition of a fine and possibly stating the existence of a 
specific right or obligation by the court, at the party’s request.  
Significant changes will also occur at the appeals stage. In the event 
of lodging a cassation complaint, the Voivodship Administrative Court 
will be authorised to decide whether the complaint is legitimate or 
render the proceedings invalid. In such case, the court will revoke its 
own judgment and reconsider the case. Finally, the third material 
change is the extension of the capabilities of the Supreme 
Administrative Court to encompass the possibility to decide on cases 
as to their substance instead of remanding them. This will be 
permitted on a case by case basis, provided that the Supreme 
Administrative Court finds it sufficiently explained.  
It should be borne in mind that new regulations will also apply to cases 
initiated prior to the effective date of the amendment.   
 
 
Could changes to the spatial development law be approved still 
this term? 

 
The current parliamentary term is coming to an end but legislative 
works at the Council of Ministers are still underway. In August, a draft 
of a comprehensive amendment to the Spatial Planning and 
Development Act prepared at the Ministry of Infrastructure and 
Development was received by the Government Legislation Centre.  
The draft is aimed at, among other things, strengthening measures 
intended to encourage municipalities to adopt spatial development 
plans. As a consequence, the list of situations in which it will be 
permissible to implement investment projects on the basis of 
decisions on land development conditions, i.e. in the lack of a local 
spatial development plan, will be limited. The above will relate in 
particular to implementing undertakings involving installation of 
renewable energy sources (excluding micro-installations) and 
commercial premises with an area exceeding 2,000 m2. Both these 
limitations may become of great significance. As regards shopping 
centres, it is currently common practice to construct them in cities on 
the basis of decisions on land development conditions since cities are 
relatively rarely covered by complete spatial development plans.   
The amendment will also introduce stricter requirements enabling the 
obtaining of a decision on land development conditions. In addition, 
validity of such decision will be limited to a duration of up to two years. 
It will also not be possible to issue a decision on land development 
conditions if the application concerns public areas or areas with 
respect to which it is required to prepare a local spatial development 
plan.  
The amendment is rather exhaustive and, if adopted in its current 
form, it could positively affect practices regarding spatial planning and 
development. Unfortunately, taking into account the approaching date 
of parliamentary elections, adoption of the Act still in this term seems 
very unlikely.   
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Brytyjskie samochody na polskich 
drogach. 

15 sierpnia 2015 roku weszło w życie 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych pojazdów 
oraz ich niezbędnego wyposażenia. Od tej 
chwili w Polsce dopuszczalne jest poruszanie 
się pojazdami z kierownicą umieszczoną po 
prawej stronie. Przepis dotyczy samochodów 
zarejestrowanych po raz pierwszy w jednym 
z państw Unii Europejskiej – dotyczy więc 
oczywiście pojazdów importowanych z 
Wielkiej Brytanii. Rozporządzenie znosi 
wymóg dostosowania samochodu do ruchu 
prawostronnego; użytkownik pojazdu mus 
tylko zadbać o wyposażenie samochodu w 
prędkościomierz posługujący się systemem 
metrycznym oraz odpowiednie lusterka i 
reflektory. Polski import samochodów 
używanych z krajów Unii Europejskiej jest 
znaczący. Omawiana zmiana przepisów ma 
szanse przyczynić się do jego dalszego 
wzrostu, z uwagi na istotne obniżenie 
kosztów importu pojazdów z Wielkiej Brytanii. 
Nowelizacja rozporządzenia, choć 
pozostająca w zgodzie z orzecznictwem 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
dotyczącym ograniczeń w swobodnym 
przepływie towarów, budzi jednak 
kontrowersje w zakresie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. 
 
Nieodpłatna pomoc prawna 
 

5 sierpnia 2015 roku Sejm przyjął ustawę o 
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 
prawnej.  
Za zapewnienie nieodpłatnej pomocy 
prawnej odpowiedzialne będą powiaty, 
zobowiązane do zawarcia stosowanych 
umów z adwokatami lub radcami prawnymi. 
Do udzielania takiej pomocy w szczególnych 
wypadkach, może być także uprawniony 
aplikant adwokacki lub radcowski.  
Nieodpłatna pomoc prawna obejmować ma 
w szczególności poinformowanie osoby 
potrzebującej o obowiązującym stanie 
prawnym a także pomoc w sporządzeniu 
wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych 
lub wyznaczenie pełnomocnika z urzędu. 
Nieodpłatna pomoc prawna nie będzie 
dotyczyć zagadnień związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej, 
prawa handlowego, dewizowego ani 
celnego. Do uzyskania pomocy na podstawie 
omawianej ustawy uprawnione będą 
określone kategorie osób fizycznych, m.in. 
wnioskodawcy poniżej 26 roku życia, lub 
powyżej 65 roku życia, osoby legitymujące 
się Kartą Dużej Rodziny, ofiary klęsk 
żywiołowych lub katastrof naturalnych.  

British cars on Polish roads 

 
On 15 August 2015, the Regulation of the 
Minister of Infrastructure and Development 
amending the Regulation on technical 
conditions for vehicles and their necessary 
equipment entered into force. It is henceforth 
allowed to drive cars with steering wheels 
located on the right-hand side in Poland. The 
provision applies to cars first registered in 
any of the countries of the European Union, 
thus it also obviously applies to vehicles 
imported from Great Britain. The Regulation 
abolishes the requirement to adjust the car to 
right-hand traffic; the vehicle’s user must only 
take care to equip the car with a speedometer 
using the metric system along with 
appropriate mirrors and headlights.  
Polish import of second-hand cars from 
European Union countries is substantial. The 
discussed change of regulations can 
contribute to its further boost due to a 
significant decrease in the cost of importing 
vehicles from Great Britain. Although it 
remains in compliance with the case-law of 
the Court of Justice of the European Union 
concerning limitations to the free movement 
of goods, the amendment to the Regulation 
still raises controversies in the area of traffic 
safety.  
 
 

 
Free legal assistance 
 

On 5 August 2015, upon examining the 
Senate’s amendments, the Sejm adopted the 
final version of the Act on free legal 
assistance and legal education.  
Poviats, obliged to conclude applicable 
agreements with attorneys or legal advisors, 
will be responsible for providing free legal 
assistance. A trainee attorney or trainee legal 
advisor may also be authorised to provide 
such assistance in exceptional cases.  
Free legal assistance is to include, in 
particular, informing a person in need of legal 
assistance about the current legal 
environment and providing assistance in 
preparing an application for exemption from 
court costs or a request for a court-appointed 
attorney. Free legal assistance will not apply 
to issues related to conducting business 
activity, commercial law, foreign exchange 
law or customs regulations.  
Specific categories of natural persons, 
including but not limited to applicants below 
26 years of age or those above 65 years of 
age, holders of the Large Family Card, and 
victims of natural disasters, will be entitled to 
obtain assistance under the discussed Act.  
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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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Kancelaria Prawna Spółka 
Komandytowa 
 
 
ul. Belwederska 9A/5 
00-761 Warszawa 
 
 
tel.  +48 22-4001902   
fax: +48 22-4043264 
 
 
e-mail: 
warsaw-law@ecovis.com 
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www.ecovis.com.  
 
 
 
 

 
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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