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Warsztaty dla radców prawnych 

Cel - przedstawienie zagadnień związanych z transgranicznymi postępowaniami sądowymi. 

Uproszczone postępowania ustanowione na poziomie europejskim pozwalają na obniżenie kosztów 

wykonywania postępowania po stronie powoda oraz skracają czas sprawy co jest szczególnie istotne 

w postępowaniach o charakterze transgranicznym. 

Tematyka warsztatów:  

1. Transgraniczne postępowanie sądowe: 

 a. Europejski nakaz zapłaty "European Order for Payment (EPO)" 
 Europejski nakaz zapłaty to postępowanie mające na celu szybkie i skuteczne odzyskiwanie zaległych długów od 

 kontrahentów zagranicznych Opóźnienia w płatnościach stanowią jedną z głównych przyczyn  niewypłacalności – 

 zagrażając przetrwaniu małych, średnich, a nawet dużych firm, powodując  

 w konsekwencji znaczny spadek ilości miejsc pracy. 

 UE podjęła inicjatywę w kierunku uproszczenia i przyspieszenia odzyskiwania niekwestionowanych roszczeń 

pieniężnych w przypadkach transgranicznych poprzez opracowanie postępowania umożliwiającego uzyskanie 

europejskiego nakazu zapłaty. Przedmiotowe postępowanie zostało  ustanowione na mocy rozporządzenia (WE) 

nr 1896/2006 mające na celu szybkie i skuteczne odzyskiwanie zaległych należności od kontrahentów 

zagranicznych.   

 (wykładowca: Lucyna Łuczak - Noworolnik, ILIM) 

 b. Postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - "Small claims procedure" 

(nowelizacja) 
 Postępowanie w sprawie drobnych roszczeń ma na celu usprawnienie i uproszczenie procedur w sprawach 

cywilnych i handlowych, w których wartość roszczenia nie przekracza 2 000 €. Postępowanie to oparte  jest na 

rozporządzeniu (WE) nr 861/2007. 

 (wykładowca: Lucyna Łuczak- Noworolnik,  ILIM) 

 c. Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym "European Account 

Preservation Order (EAPO)" 
 Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym jest nową regulacją UE przyjętą 15 kwietnia2014r.  

przez Parlament Europejski i uregulowaną w rozporządzeniu (UE) nr 655/2014. Rozporządzenie umożliwi 

zabezpieczenie środków na rachunku bankowym dłużnika stanowiąc rozwiązanie alternatywne do rodzimych 

środków zabezpieczających przewidzianych w prawie krajowym wierzyciela. 

 (wykładowca: Lucyna Łuczak -- Noworolnik, ILIM) 

2. E-wymiar sprawiedliwości: 

a. Portal e-Justice  
 Portal e - Justice funkcjonuje od 16 lipca 2010 r. i powstał w ramach działań podejmowanych przez Instytucje UE 

w celu wdrażania technologii informacyjno – komunikacyjnej w dziedzinie prawa. Portal ma w szczególności 

zwiększyć bezpieczeństwo obrotu prawnego oraz podnieść świadomość prawną podmiotów funkcjonujących na 

terytorium UE. 

 (wykładowca: Lucyna Łuczak - Noworolnik, ILIM) 

b. Europejskie postępowanie nakazowe, czy jest możliwa jego elektronizacja? 
 W ramach projektu e-Codex, realizowanego pod auspicjom Komisji Europejskiej, wprowadzane są narzędzia 

informatyczne pozwalające na przeprowadzenie procedury i uzyskanie europejskiego nakazu zapłaty drogą 

elektroniczną. Elektroniczna forma komunikacji nie tylko znacznie przyspieszy i wyeliminuje problemy związane z 

doręczeniami zagranicznymi, ale także pozwoli na zminimalizowanie kosztów całego postępowania zarówno po 

stronie stron, jak również organów wymiaru sprawiedliwości.   

 (wykładowca: Lucyna Łuczak - Noworolnik, ILIM)  

3. Praktyczne aspekty transgranicznej windykacji sądowej i pozasądowej 

 a. Doświadczenia z zakresu transgranicznych postępowań sądowych   
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 Zaplanowanie i przeprowadzenie postępowania o charakterze transgranicznym wymaga wzięcia pod uwagę 

szeregu czynników zarówno związanych z regulacjami prawnymi, jak i nieformalną praktyką sądów wydających 

rozstrzygnięcia.   

 (wykładowca: Andrzej Żurawski, Kancelaria DGŻ Sp. p.) 

 b. Jurysdykcja 
 Podjęcie działań sądowych powinno zostać poprzedzone ustaleniem jurysdykcji sądu danego kraju w konkretnej 

sprawie. Niekiedy przepisy pozwalają na wybór państwa, w jakim może toczyć się postępowanie. Problematykę 

właściwości sądu reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 

2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych  

i handlowych. 

 (wykładowca: Andrzej  Żurawski, Kancelaria DGŻ Sp. p. ) 

c. Zaświadczenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego 
W przypadku uzyskania orzeczenia w jednym z Państw UE a zamiaru jego wykonania w innym pomocna może się 
okazać instytucja Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego. Problematykę Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego 
reguluje Rozporządzenie (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie 
utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych. 

 (wykładowca: Andrzej  Żurawski, Kancelaria DGŻ Sp. p. ) 

d. Wykonywanie transgranicznych tytułów egzekucyjnych  
 Uzyskanie tytułu egzekucyjnego (nakazu lub wyroku) jest jedynie pierwszym krokiem. Aby doprowadzić do 

realizacji przewidzianego w nim obowiązku konieczne jest  podjęcie działań egzekucyjnych w państwie siedziby 

lub zamieszkania strony pozwanej.   
 (wykładowca: Andrzej  Żurawski, Kancelaria DGŻ Sp. p. ) 

 

Wykładowcy: 

Lucyna Łuczak - Noworolnik: radca prawny, pracownik Instytutu Logistyki 

i Magazynowania, w którym realizuje zadania związane z informatyzacją 

administracji publicznej oraz wymiaru sprawiedliwości zarówno na szczeblu 

krajowym, jak również w wymiarze międzynarodowym, czynnie zaangażowana  

w pracę w ramach projektów z grupy tzw. Large Scale Pilot tj.  

e-SENS oraz e – CODEX (wcześniej także epSOS oraz SPOCS), jak również  

w projektach na szczeblu krajowym, w tym w szczególności związanych 

z uruchomieniem pojedynczego punktu kontaktowego (ePK), autor artykułów 

naukowych o tematyce związanej z e – wymiarem sprawiedliwości oraz  

e – administracją, doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu. 

 

Andrzej Żurawski: partner w kancelarii Dawidowicz Grochowski Żurawski Sp. p., 

Członek Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej przy Okręgowej Radzie 

Adwokackiej we Wrocławiu, adwokat o wieloletnim doświadczeniu w problematyce 

postępowań gospodarczych w szczególności postępowań transgranicznych, autor 

artykułów m. in. na temat międzynarodowych procedur windykacyjnych 

realizowanych przy wykorzystaniu instytucji europejskiego nakazu zapłaty, 

prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych odnoszących się do 

zagadnień związanych z transgranicznym dochodzeniem należności pieniężnych. 

 

 


