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Marcin Milczarek, wspólnik naszej kancelarii, wziął udział w sierpniu w corocznym spotkaniu 

partnerów zarządzających sieci niemieckiego ECOVIS. 

 

Zapoznał uczestników spotkania z prawnymi aspektami rozpoczynania i prowadzenia 

działalności w Polsce, najważniejszymi regulacjami podatkowymi, a także zaletami 

specjalnych stref ekonomicznych w Polsce.  

 

Marcin Milczarek dołożył wszelkich starań, by ukazać Polskę jako atrakcyjne miejsce do 

inwestowania. Spotkanie odbyło się w Niemczech, w Lipsku. 

 
 
 

 

 
 

 

The member of our Polish ECOVIS team Marcin Milczarek, the partner, attended in 

September the annual meeting of the managing partners of German ECOVIS network.  

 

He introduced the participants to some legal aspects of establishing and doing business in 

Poland, some important tax regulations and to the advantages of special economic zones in 

Poland. 

 

Marcin Milczarek did his best to show Poland as an attractive place to invest in. The 

assembly took place in Leipzig, Germany. 
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Kierowco – nie uchylaj się od wskazania 

 

…kto kierował pojazdem, gdyż sankcja za to jest zgodna z 

Konstytucją. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w ważnym, z 

punktu widzenia każdego kierowcy, wyroku z dnia 30 września 

2015 roku. W praktyce odnosi się on najczęściej do sytuacji, w 

której urządzanie rejestrujące (fotoradar) zarejestrowało 

przekroczenie dopuszczalnej prędkości i nie jest możliwa 

jednoznaczna identyfikacja sprawcy. W takim przypadku, 

przepisy prawa o ruchu drogowym, nakazują właścicielowi lub 

posiadaczowi pojazdu wskazać, na żądanie uprawnionego 

organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w 

oznaczonym czasie. Trybunał podkreślił, że wskazaniu podlega 

osoba, której powierzono pojazd, a nie sprawca wykroczenia, co 

tym samym nie przesądza o ewentualnej odpowiedzialności tej 

osoby za wykroczenie drogowe utrwalone przez urządzenie 

rejestrujące. Ma to także znaczenie w kontekście informacji o 

powierzeniu pojazdu osobie najbliższej. Przepisy przewidują też 

sankcję w postaci grzywny (od 20 do 5000 zł.) za 

niepodporządkowanie się temu nakazowi. Trybunał stwierdził, że 

sankcja ta nie jest nadmiernie restrykcyjna, a jej brak 

skutkowałby nieuchronnie, powszechnym ignorowaniem 

obowiązku wskazania osoby, której powierzono pojazd w 

oznaczonym czasie. Przepis stałby się wówczas martwą literą 

prawa.  

Warto nadmienić, że do wyroku Trybunału zgłoszono trzy zdania 

odrębne, co pozwala twierdzić, że omawiane rozstrzygnięcie nie 

jest wolne od kontrowersji. 

 

 

ADR 

 

ADR (z ang. Alternative Dispute Resolution) to alternatywne 

sposoby rozwiązywania sporów. W maju br. do Sejmu wpłynął 

projekt ustawy zmieniający niektóre przepisy w związku ze 

wspieraniem polubownych metod rozwiązywania konfliktów. W 

uzasadnieniu projektu ustawy wskazuje się na wzrost 

aktywności gospodarczej społeczeństwa, co wiąże się ze 

wzrostem liczby sporów oraz jednocześnie na niewystarczająco 

rozwinięty system pozasądowych metod ich rozwiązywania. 

Ponadto wskazuje się, że pomimo wprowadzenia, w 2005 roku, 

instytucji mediacji do naszego porządku prawnego, liczba ugód 

zawieranych w wyniku postępowania mediacyjnego nie 

przekracza 1% spraw cywilnych rozpoznawanych przed polskimi 

sądami. Należy przy tym przypomnieć, że państwa członkowskie 

Unii Europejskiej zobowiązane są do zagwarantowania 

dostępności oraz popularyzacji usług mediacyjnych. Potrzeba 

zmian w tym zakresie była nieunikniona, co tłumaczyć może 

szybką ścieżkę legislacyjną. Pod koniec września, Prezydent RP 

 
Car owners! Do not evade identifying 

 

...the driver, as the sanction for such evasion is 

consistent with the Constitution. Such was the decision 

of the Constitutional Tribunal expressed in a judgment of 

30 September 2015, which will impact all drivers. In 

practice, this usually applies to a situation where the 

recording device (a speed camera) records the fact of 

exceeding the speed limit, but the perpetrator cannot be 

unambiguously identified. In such a case, the provisions 

of traffic law require that the owner or holder of the 

vehicle identify, at the request of the authorised body, 

the person who was given the car to drive or use at the 

time in question. The Tribunal emphasized that the 

person to be identified is the one who was given the car 

for use and not the perpetrator, and thus the liability of 

that person for a traffic offence recorded by the device is 

not prejudged. This is also of importance in the context 

of the information about giving the car to one’s close 

relative or partner. The regulation also provides for a 

fine (from PLN 20 to 5,000) for failure to abide by this 

obligation. The Tribunal held that this sanction was not 

excessively restrictive, and if non-existent, the obligation 

to identify the driver would unavoidably be commonly 

disregarded. This would, in turn, lead to the provision 

becoming a dead letter of law. 

It should be noted that three dissenting opinions were 

raised against the judgment, which justifies the 

statement that the solution is not free from controversy.  

 
ADR 

 

ADR stands for Alternative Dispute Resolution. In May 

2015 the Polish Sejm received a bill amending certain 

regulations with relation to supporting amicable methods 

of dispute resolution. Arguments in support of the bill 

include increased business activity in the society, which 

triggers an increased number of disputes, combined 

with an insufficiently developed system of out-of-court 

methods for their resolution. Additionally, attention is 

drawn to the fact that despite the introduction of 

mediation into our legal system in 2005 amicable 

settlements made as a result of mediation proceedings 

represent less than 1% of all civil law cases examined 

by Polish courts. Meanwhile, it is worth noting that EU 

Member States are obliged to guarantee the availability 

and promotion of mediation services. The need for 

changes in this respect was unavoidable, which can 

justify fast-tracking the legislative proposal. At the end of 

September the President of the Republic of Poland            



. 
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podpisał ustawę z dnia 10 września 2015 roku 
wprowadzającą szereg zmian mających na celu 
popularyzację mediacji. Oczekiwanymi rezultatami 
nowelizacji są: odciążenie sądów, skrócenie czasu trwania 
postępowań sądowych oraz obniżenie kosztów procesu. 
Rozwój mediacji pożądany jest także w celu wzrostu, w 
dalszej perspektywie, świadomości prawnej w Polsce. 
Najważniejsze założenia nowelizacji są następujące: 
 
 

 wprowadzenie obowiązku informowania w pozwie o 

poczynionych próbach, ewentualnie przyczynach ich 

zaniechania, polubownego rozwiązania sporu przed 

skierowaniem sprawy do sądu; 

 
 

 wzmocnienie obowiązku informowania przez sąd o 

mediacji, a także możliwość wezwania przez sąd 

stron do mediacji na każdym etapie sprawy, w tym 

więcej niż raz w toku postępowania; 

 
 

 wprowadzenie wymagań dotyczących kwalifikacji 

stałych mediatorów, aby zagwarantować wysokiej 

jakości usługi; 

 

 zwolnienie osób niezamożnych od kosztów mediacji 

wprowadzone poprzez zaliczenie kosztów mediacji 

prowadzonej na skutek skierowania przez sąd do 

kosztów sądowych; 

 

 wprowadzenie jednoinstancyjności w sprawach o 

uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroków 

zagranicznych sądów polubownych oraz w 

postępowaniach ze skarg o uchylenie wyroku sądu 

polubownego (tzw. postępowania postarbitrażowe), 

prowadzonych przez sądy powszechne; 

 
 

 wprowadzenie równego standardu dla postępowań 

sądowych i arbitrażowych w zakresie skutków 

ogłoszenia upadłości. Zapis na sąd polubowny nie 

będzie tracił mocy, pomimo ogłoszenia upadłości, a 

toczące się przed sądem polubownym postępowania 

będą kontynuowane. 

 
Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. 

 

 

 

signed the Act of 10 September 2015 implementing a 

number of changes intended to render mediation more 

popular. The amendment is expected to ensure a reduced 

workload for the courts, a shorter duration of court 

proceedings and a reduction in their costs. The 

development of mediation is also desirable from a long-term 

perspective, aiming to ensure an increased legal awareness 

in Poland. Principal goals of the amendment include: 

 

 introduction of an obligation to provide information in 

the statement of claim on any attempts at amicable 

resolution of a dispute prior to taking the case to 

court, or – alternatively – about reasons for 

abandoning such attempts; 

 

 a stricter obligation for the court to provide information 

about mediation and the possibility for the court to 

request that the parties commence mediation at any 

stage of the case, also more than once during the 

proceedings; 

 

 introduction of requirements concerning qualifications 

of registered mediators to ensure top-quality services; 

 
 

 exemption of low-income individuals from the costs of 

mediation by recognising the costs of mediation 

carried out at the request of the court as a part of 

judicial costs; 

 

 introduction of a single-instance system in the cases 

for recognition or acknowledgement of the 

enforceability of judgments issued by foreign 

arbitration courts and in proceedings on complaints 

for dismissal of an arbitration court judgment (post-

arbitration proceedings), conducted by common 

courts; 

 

 introduction of an equal standard for court and 

arbitration proceedings with respect to the effects of 

pronouncement of bankruptcy. The arbitration clause 

will not become ineffective even if an entity is 

pronounced bankrupt, and proceedings pending 

before the arbitration court will be continued. 

 

The Act will take effect on 1 January 2016. 
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Niezałatwione sprawy „do kosza” 

 

Zasada dyskontynuacji prac parlamentarnych jest utrwalona w 

polskim systemie funkcjonowania ciał przedstawicielskich. Wyraża 

się w tym, że wszystkie niezałatwione przez Sejm i Senat sprawy, 

w trakcie ich kadencji, uznaje się za zamknięte. W praktyce 

oznacza to przerwanie rozpatrywania spraw będących 

przedmiotem prac parlamentu, a tym samym, wraz z końcem 

kadencji, wszystkie sprawy, wnioski i przedłożenia nie dochodzą 

do skutku. Kluczowy jest moment ostatecznego zakończenia 

parlamentarnych etapów prac legislacyjnych. Nieliczne wyjątki w 

tej materii dotyczą m.in. projektów inicjatywy obywatelskiej.  

Warto wspomnieć, iż na początku października br. wykaz – choćby 

projektów ustaw znajdujących się w Sejmie – obejmuje ponad 300 

pozycji, a nadchodzące wybory parlamentarne, rozpisane na dzień 

25 października br., pozwolą o sobie przypomnieć zasadzie 

dyskontynuacji prac parlamentarnych. Nowo wybranym 

przedstawicielom Narodu dadzą zaś sposobność wykazania się 

pracowitością i pomysłowością w pełnym tego słowa znaczeniu. 

 

Ułatwienie w odrolnieniu 

 

10 października br. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o 

ochronie gruntów rolnych i leśnych, która wyłącza konieczność 

zgody ministra właściwego ds. rozwoju wsi dla przeznaczenia na 

cele nierolnicze i nieleśne niektórych gruntów. Chodzi o grunty 

rolne najwyższych klas I-III, o powierzchni do 0,5 ha poza planem 

zagospodarowania przestrzennego, jeżeli co najmniej połowa 

powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze 

zwartej zabudowy. Dodatkowym warunkiem jest odległość nie 

większa niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej i drogi 

publicznej. Nowelizacja ma długą historię i ww. warunki są 

wynikiem poszukiwania kompromisu, który z jednej strony pozwala 

w praktyce na oszczędność czasu i formalności, z drugiej zaś nie 

oznacza dowolności i w założeniu ma chronić ziemie najwyższej 

klasy przed bezwarunkowym odrolnieniem. 

 

 

 

Bezrobocie w Polsce na poziomie 7,2% 

Pod koniec września Eurostat opublikował dane za sierpień 

dotyczące wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej. Stopa 

bezrobocia wyniosła dla całej UE średnio 9,5%. Najniższą 

zanotowano w Niemczech na poziomie 4,5%, na przeciwległym 

biegunie znalazła się w tym zestawieniu Grecja z 25,2% (dane z 

czerwca) bezrobociem. Polska, na tle innych Państw 

Członkowskich, wypada bardzo dobrze z wynikiem 7,2% 

(zeszłoroczny wskaźnik bezrobocia za sierpień wyniósł 8,7%). 

Dużo gorzej sytuacja ma się z danymi odnoszącymi się do 

bezrobocia wśród młodych poniżej 25 roku życia. Średnia dla 28 

państw członkowskich wynosi 20,4%, w Polsce wskaźnik 

bezrobocia ukształtował się na poziomie 19%. Najmniej 

bezrobotnych młodych ludzi było w Niemczech – 7%, a najwięcej 

statystycznie w Hiszpanii 48,8% ogółu młodych do 25 roku życia. 

Do tego typu zestawień należy podchodzić jednak z ostrożnością, 

gdyż nie opierają się one na danych rejestrowych, a rzeczywista 

stopa bezrobocia  jest trudna do ustalenia. 

Unresolved issues to be “trashed” 

 

The rule of discontinuation of parliamentary work is well-established 

in the Polish system for the operation of representative bodies. This 

means that all issues not resolved by the Sejm and the Senate 

during their term of office are deemed closed. Thus, in practice, 

issues subject to parliamentary work are discontinued, and, by the 

same token, all matters, requests and submissions are not effected 

upon the end of the term of office. The final completion of 

parliamentary stages of legislative work is always of key 

significance. Certain exceptions, albeit very few, apply, inter alia, to 

citizens’ initiative projects. 

It should be noted that, as of the beginning of October 2015, there 

are over 300 items on the list of bills to be considered by the Sejm, 

and the upcoming parliamentary elections, to be held on 25 October 

2015, will put new focus on the principle of parliamentary work 

discontinuation. Newly selected elected representatives of the 

Nation will have an opportunity to prove their industriousness and 

ingenuity in the full meaning of these words. 

 

Farmland conversion made easier 

10 October 2015 marks the entry into force of the amended Act on 

the protection of agricultural and forest land, which no longer 

conditions the use of some plots of land for non-agricultural and 

non-forestry purposes upon the consent of the minister in charge of 

rural development. This applies to agricultural land of the highest 

classes(I–III) with an area of up to 0.50 hectare, not included in a 

spatial development plan, provided that at least half of the area of 

each compact portion of the land is enclosed within a compact built-

uparea. An additional precondition is that the distance to the 

borderline of the nearest residential plot of land and public road is 

no more than 50 metres. The amendment has a long history and the 

conditions set forth therein result from searching for a compromise 

which, on the one hand, would permit to save time and formalities in 

practice, while on the other would not lead to excessive freedom 

and, by definition, would protect the highest classes of farmland 

from arbitrary conversion. 

 

Unemployment in Poland at the level of 7.2% 

At the end of September, Eurostat published the EU unemployment 

figures for August. The unemployment rate was 9.5% on average 

throughout the European Union. The lowest rate was recorded in 

Germany (4.5%), while Greece, with 25.2% (June figure), ranked at 

the opposite extreme. Poland, with 7.2%, ranked very well against 

the other Member States (last year the unemployment rate for 

August was 8.7%). The general situation is, however, distinctly 

worse, with respect to unemployment among young people below 

25 years of age. The average for all 28 Member States is 20.4%, 

and in Poland the unemployment rate stands at 19%. Germany 

recorded the fewest unemployed amongst young people: 7%, and 

the statistically highest figure was recorded in Spain: 48.8% of 

unemployed among people up to 25 years of age. However, 

rankings of this kind should be viewed with caution, as they are not 

based on registered data, while the actual unemployment rate is 

difficult to identify. 
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Krajobrazowy obraz kraju 

 

Etymologicznie słowo „krajobraz” 

znaczy: ‘obraz kraju’, traktuje więc o 

tym, co widoczne dla oka. W 

kwietniowym newsletterze pisaliśmy o 

projekcie ustawy o zmianie niektórych 

ustaw w związku ze wzmocnieniem 

narzędzi ochrony krajobrazu, czyli o 

tzw. ustawie krajobrazowej. 

 

Ustawa weszła w życie 11 września br. 

W założeniu jest środkiem prawnym, 

który ma na celu powstrzymanie 

degradacji krajobrazu i zapewnienie 

jego zachowania. Ustawą wprowadza 

się możliwość przyjęcia przez radę 

gminy uchwały, stanowiącej akt prawa 

miejscowego, w sprawie zasad i 

warunków sytuowania m.in. tablic i 

urządzeń reklamowych (z wyłączeniem 

szyldów), w tym standardów 

jakościowych ich wykonania, a nawet 

całkowitego zakazu ich umieszczania. 

W razie niestosowania ww. przepisów 

nakładana będzie kara, w drodze 

decyzji przez wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta).  

 

Ustawa przewiduje też konieczność 

regularnego audytu krajobrazowego, a 

także możliwość wprowadzenia przez 

radę gminy nowej opłaty lokalnej, tzw. 

opłaty reklamowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landscape: a picture of the country 

 

When analysed etymologically, the 

word “landscape” means “a picture of a 

land/country”, thus referring to the 

visible features of an area. In our April 

edition, we discussed the bill amending 

certain Acts in order to enhance the 

tools for landscape protection, i.e. the 

Landscape Protection Act.  

 

The Act took effect on 11 September 

2015. It is intended as a legal measure 

taken in order to prevent landscape 

degradation and ensure its 

preservation. The Act enables 

commune councils to adopt a 

resolution, in the form of a local act of 

law, laying down the rules and 

conditions for displaying e.g. advertising 

boards and other devices (except for 

signboards), including the quality 

standards applicable to them, or even 

prohibiting their display. If the said 

regulations are not complied with, a 

penalty will be imposed by way of a 

decision of the head of the commune 

(mayor or president of a town/city).  

 

The Act also introduces an obligation to 

perform regular landscape audits and 

the possibility for commune councils to 

implement a new local charge known as 

the “advertising charge”. 
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Piotr Pruś, partner 
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Jacek Olszewski, assistant 

jacek.olszewski@ecovis.com 

 

 

 

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 
● 359,7milionów USD – łączna 
wartość obrotu firm tworzących sieć, 
oraz28 %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, GreatBritain, 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, SlovakRepublic, 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 
prawnicyw: 

 
 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, wMacedonii, 
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 weWłoszech 
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