
Szczególne środki 
prawne w sprawach 
własności intelektualnej 



W ramach postępowania odrębnego w sprawach własności intelektualnej uregulowano szczególne 
środki prawne, które mają istotnie ułatwić dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem praw 
własności intelektualnej, a mianowicie:

Środki te nie są novum w polskim systemie prawnym, były bowiem dotychczas uregulowane frag-
mentarycznie w innych ustawach np. art. 80 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, Ustawa z 13.02.2020 zmienia brzmienie tego przepisu) 
oraz art. 2861 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 
286, Ustawa z 13.02.2020 zmienia brzmienie tego przepisu), a także stanowią one implementację tzw. 
dyrektywy enforcement (dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwiet-
nia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej). Istotną zmianą, którą przynosi 
Ustawa z 13.02.2020, jest to, że ich zakres zastosowania będzie szerszy niż dotychczas. Środki te 
będą dostępne dla poszkodowanego naruszeniem każdego z praw własności intelektualnej (a więc – 
zgodnie z definicją procesową tych spraw – także w sprawach o zwalczenie i zapobiegnie nieuczciwej 
konkurencji, czy w sprawach dot. komercyjnego wykorzystania dóbr osobistych).

• zabezpieczenie środka dowodowego
• wyjawienie lub wydanie środka dowodowego
• tzw. „roszczenie informacyjne”, wezwanie do udzielenia informacji 

Podobnie jak przy klasycznym zabezpieczeniu (art. 7301 § k.p.c.) – w przypadku wszystkich ww. środ-
ków wyrażona została zasada jak najmniejszej ich uciążliwości dla drugiej strony (obowiązanego, 
pozwanego). Art. 47995 k.p.c. obliguje sąd stosujący ww. środki do uwzględniania interesów obu stron 
w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego lub pozwa-
nego nie obciążać ponad potrzebę. Nadto, sąd został zobowiązany do wzięcia pod uwagę obciążeń 
obowiązanego lub pozwanego, jakie wynikałyby z zastosowanych środków, oraz ochrony tajemnicy 
przedsiębiorstwa.

Regulując ww. środki ustawodawca wprowadził mechanizmy pozwalające w  większym 
zakresie niż pod rządem przepisów dotychczasowych na ochronę tajemnicy przedsiębior-
stwa przez podmiot, przeciwko któremu dany środek jest skierowany. Należy to uznać za 
bardzo pożądaną zmianę, dotychczasowa regulacja była w tym zakresie niewystarczająca. 

Zabezpieczenia środka dowodowego (art. 47997 k.p.c.) można żądać zarówno przed wszczęciem po-
stępowania jak i w jego toku, aż do czasu zakończenia postępowania przed sądem pierwszej instancji. 

Zabezpieczenie środka dowodowego (art. 47996 – art. 479105 k.p.c.)

Postępowanie w sprawie

Kiedy, przeciwko komu i za ile? 

Możliwość żądania zabezpieczenia środka dowodowego



Wniosek o  zabezpieczenie środka dowodowego można skierować przeciwko osobie, która jest we 
władaniu danego środka dowodowego lub osobie, która może umożliwić jego zabezpieczenie (a więc 
nie tylko przeciwko potencjalnemu pozwanemu czy obowiązanemu, art. 47996 k.p.c.).

Wniosek o zabezpieczenie 
środka dowodowego

Osoba która jest we władaniu 
danego środka dowodowego

Osoba która może umożliwić 
zabezpieczenie środka dowodowego

PRZECIWKO

Wniosek o zabezpiecze-
nie środka dowodowego

200 zł

=

Wniosek będzie podlegał stałej opłacie w kwocie 200 zł (nowy art. 26a ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 
2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 785, z późn. zm.). 

Uwzględnienie przez sąd wniosku o zabezpieczenie środka dowodowego uzależnione jest od upraw-
dopodobnienia przez uprawnionego roszczenia oraz interesu prawnego w zabezpieczeniu (przesłanki 
zostały określone analogicznie jak w przypadku wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia – 
art. 7301 k.p.c.). 

Na jakiej podstawie i w jaki sposób?

Przepisy k.p.c. wyjaśniają, że interes prawny w zabezpieczeniu środka dowodowego istnieje, gdy: 

brak żądanego zabezpieczenia uniemożliwia lub poważnie utrudnia przyto-
czenie lub udowodnienie istotnych faktów (a więc faktów dotyczących na-
ruszenia prawa bądź faktów dotyczących szkody wyrządzonej naruszeniem)

zachodzi ryzyko zniszczenia środka dowodowego
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Sąd jest związany granicami wniosku o zabezpieczenie środka dowodowego i orzekając o nim winien 
uwzględnić materiał zebrany w sprawie (art. 47995 w zw. z art. 738 k.p.c.). 

Nowe przepisy k.p.c. wprowadzają otwarty katalog możliwych sposobów zabezpieczenia środka do-
wodowego. Sąd winien orzec taki sposób, jaki stosownie do okoliczności danej sprawy uzna za odpo-
wiedni i przy uwzględnieniu dyrektyw ogólnych wyrażonych w art. 47995 k.p.c.

Przepis art. 479101 jako przykładowe sposoby zabezpieczenia środka dowodowego wskazuje: 

• odebranie (przez komornika i bez udziału uprawnionego) towarów, materiałów, narzędzi użytych 
do produkcji lub dystrybucji, dokumentów;

• sporządzenie (również przez komornika i bez udziału uprawnionego) szczegółowego opisu tych 
przedmiotów połączone, w razie konieczności, z pobraniem ich próbek. 

W samym postanowieniu o zabezpieczeniu środka dowodowego sąd określa zakres wglądu uprawnio-
nego do zabezpieczonego środka dowodowego oraz szczegółowe zasady korzystania i zapoznawania 
się z nim. Sąd może ograniczyć lub wyłączyć kopiowanie środka dowodowego lub jego utrwalanie 
w inny sposób. 

opóźnienie w uzyskaniu środka dowodowego może uniemożliwić lub poważ-
nie utrudnić osiągnięcie celu postępowania dowodowego

z innych przyczyn zachodzi potrzeba stwierdzenia istniejącego stanu rzeczy
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Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia środka dowodowego sąd doręcza uprawnionemu. Pod-
lega ono wykonaniu natychmiast, z chwilą wydania (art. 479103 k.p.c., chyba że sąd uzależnił jego wy-
konanie od złożenia kaucji przez uprawnionego – art. 479105 k.p.c.), ale uprawniony uzyskuje dostęp 
do zabezpieczonego środka dowodowego dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia w  tym 
przedmiocie. 

Wykonanie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia opisuje art. 743 k.p.c. dot. wy-
konania postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia, który z  kolei odsyła do przepi-
sów o postępowaniu egzekucyjnym w zakresie wykonania postanowienia podlegającego wykonaniu 
w drodze egzekucji. 

Odebrane towary, materiały, narzędzia użyte do produkcji lub dystrybucji, dokumenty czy też proto-
kół ze szczegółowego opisu tych przedmiotów komornik składa w sądzie. Nie podlegają one włącze-
niu do akt do dnia uprawomocnienia się postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego.
Podmiot wykonujący postanowienie (np. komornik) równocześnie z  przystąpieniem do wykonania 
postanowienia dokonuje jego doręczenia obowiązanemu oraz pozwanemu. 

Przewiduje się możliwość udziału biegłego w  wykonaniu postanowienia o  zabezpieczeniu środka 
dowodowego (art. 479101 § 1-4 k.p.c.). 

Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego 



Postępowanie w sprawie

Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia podlega zaskarżeniu zażaleniem. 

Obowiązany lub pozwany może kwestionować podstawy wydania tego postanowienia, jak i może w zaża-
leniu powołać się na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa. W tym ostatnim wypadku sąd drugiej instancji 
może na nowo określić zasady korzystania przez uprawnionego z zabezpieczonego środka, czy też zasady 
zapoznawania się z nim, może też wprowadzić dodatkowe ograniczenia (art. 479100 1 § 7 k.p.c.), jeśli uzna 
powoływanie się przez skarżącego na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa za uzasadnione. 

Obowiązany broniąc się przed wydanym przeciwko niemu postanowieniu w przedmiocie zabezpiecze-
nia środka dowodowego może również żądać uzależnienia wykonania postanowienia od złożenia kaucji.

Koszty postępowania o zabezpieczenie środka dowodowego zostały uregulowane (art. 479105 k.p.c.) po-
przez odesłanie do art. 745 k.p.c., który reguluje koszty klasycznego postępowania zabezpieczającego; 
co do zasady orzeka więc o nich sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie co do meritum. 
 

Zaskarżanie postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego 

Podobnie jak ma to miejsce przy zabezpieczeniu roszczeń – obowiązany, wobec którego skierowano 
postanowienie w  przedmiocie zabezpieczenia środka dowodowego, może w  każdym czasie żądać 
uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia, gdy odpadnie lub zmieni się przyczyna zabez-
pieczenia, a więc gdy roszczenie uprawnionego przestaje być uprawdopodobnione wskutek zmiany 
okoliczności sprawy, bądź uprawniony utracił interes prawny w zabezpieczeniu środka dowodowego 
(art. 479105 w zw. z art. 742 § 1 zd. pierwsze, § 2, § 3 k.p.c.). 

Obowiązanemu przysługują również roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem po-
stanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego w takich samych przypadkach jak ma to miejsce przy 
zabezpieczeniu roszczenia (art. 479105 k.p.c. w zw. z art. 746 k.p.c. – w razie niewniesienia pisma wszczy-
nającego postępowanie w sprawie w wyznaczonym terminie; cofnięcia pozwu lub wniosku; zwrotu bądź 
odrzucenia pozwu lub wniosku; oddalenia powództwa lub wniosku; umorzenia postępowania w sprawie). 

Uchylenie lub zmiana prawomocnego postanowienia, roszczenia odszkodowawcze 

Kolejnym szczególnym środkiem prawnym jest instytucja wyjawienia lub wydania środka dowodowego. 
Jej zakres zastosowania ograniczony jest to spraw o naruszenie prawa własności intelektualnej. 

Wniosek o wyjawienie lub wydanie środka dowodowego można złożyć wyłącznie w toku postępowa-
nia (nie ma przeszkód aby taki wniosek zawrzeć już w pozwie). 

Wyjawienie lub wydanie środka dowodowego (art. 479106 – art. 479111 k.p.c.) 

Kiedy, przeciwko komu? 

Możliwość złożenia wniosku o wyjawienie lub wydanie środka dowodowego

Pozew



Wniosek ten może być skierowany tylko przeciwko pozwanemu/ pozwanym, którzy danym środkiem 
dysponują. 

Wniosek o wyjawienie lub wydanie 
środka dowodowego

Pozwany lub pozwani, którzy 
dysponują środkiem dowodowym

PRZECIWKO

Żądając wyjawienia lub wydania środka dowodowego powód powinien:

Instytucja ta jest więc zbliżona do tej przewidzianej w art. 248 k.p.c. (zobowiązanie do przedstawienia 
dokumentu). Praktyka stosowania tego przepisu w dużej mierze zależeć będzie od tego, jak rozumiany 
będzie wymóg określoności środka dowodowego we wniosku – czy należy wskazać na konkretny śro-
dek (dokument), czy na określoną kategorię/ grupę. W tym drugim przypadku – instytucja ta będzie 
w jakimś sensie namiastką procedury discovery z systemów common law. Istotna z punktu widzenia 
zastosowania tegoż środka będzie również wykładnia pojęcia dysponowania środkiem dowodowym. 

Środkami dowodowymi, które mają zostać wyjawione czy wydane przez pozwanego, mogą być 
w szczególności dokumenty bankowe, finansowe lub handlowe, służące ujawnieniu i udowodnieniu 
faktów (art. 479106 k.p.c.).

Sąd podejmuje decyzję w przedmiocie wniosku o wyjawienie lub wydanie środka dowodowego, nie ex 
parte (jak w przypadku zabezpieczenia roszczenia czy zabezpieczenia środka dowodowego), ale po zapo-
znaniu się ze stanowiskiem pozwanego, któremu ustawa gwarantuje możliwość ustosunkowania się do 
wniosku powoda w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie (art. 479108 k.p.c.). W odpowiedzi pozwany 
może powołać się na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, o czym sąd go poucza (art. 479108 k.p.c.).
 
Sąd, uwzględniając żądanie powoda, określa termin wyjawienia lub wydania środka dowodowego, zasady 
korzystania z niego i zapoznawania się z nim, a także poucza strony o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa. 
Analogicznie – jak w przypadku zabezpieczenia środka dowodowego, w celu ochrony tajemnicy przed-
siębiorstwa pozwanego sąd może określić szczególne zasady korzystania ze środka dowodowego i za-
poznawania się z nim oraz może wprowadzić dodatkowe ograniczenia.

Na jakiej podstawie i w jaki sposób?

• uprawdopodobnić roszczenie dochodzone w sprawie

• określić we wniosku środek dowodowy, którego wyjawienia lub wydania żąda powód

• uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek, w tym te, z których wynika, że 
pozwany dysponuje środkiem dowodowym objętym żądaniem (art. 479107 k.p.c.)



Postępowanie w sprawie

Postanowienie w przedmiocie wyjawienia lub wydania środka dowodowego podlega natychmiasto-
wemu wykonaniu, z chwilą wydania (art. 479109 § 2 k.p.c.). 

W zakresie wykonania obowiązują te same zasady jak przy wykonaniu postanowienia w przedmiocie 
zabezpieczenia – ustawa odsyła do art. 743 k.p.c. 

Na postanowienie w przedmiocie wyjawienia lub wydania środka dowodowego stronom przysługuje 
zażalenie do sądu drugiej instancji (art. 479110 k.p.c.) 

W przypadku gdyby pozwany uchylał się od wykonania postanowienia nakazującego wyjawienie lub 
wydanie środka dowodowego albo dokonał jego celowego zniszczenia w celu nieujawnienia, ustawa 
zastrzega sankcje dla pozwanego w postaci negatywnych konsekwencji dowodowych bądź finanso-
wych. W takiej sytuacji sąd może (art. 479109 § 3 k.p.c.):
• uznać za ustalone fakty, które miały być stwierdzone za pomocą tego środka (chyba że pozwany 

zdoła udowodnić fakty przeciwne), 
• obciążyć pozwanego obowiązkiem zwrotu kosztów postępowania w całości lub części, i to nieza-

leżnie od wyniku sprawy. 

Wykonanie postanowienia, zażalenie, sankcje na wypadek niewykonania 

Kolejnym środkiem prawnym, który doczekał się kompleksowej regulacji w ramach przepisów o po-
stępowaniu odrębnym w sprawach własności intelektualnej, jest tzw. prawo do informacji, czy rosz-
czenie informacyjne, kodeksowo ujęte jako wezwanie do udzielenia informacji. Środek ten służy okre-
śleniu źródła i/ lub zakresu naruszenia praw własności intelektualnej. 

Wezwanie do udzielania informacji 
(roszczenie informacyjne, art. 479112 – art. 479121k.p.c.) 

Kiedy, przeciwko komu? 

Możliwość złożenia wniosku o wezwanie do udzielenia informacji

Wniosek o wezwanie do udzielenia informacji można złożyć jeszcze przed wszczęciem postępowania 
o naruszenie prawa własności intelektualnej bądź w jego toku, aż do zamknięcia rozprawy w pierw-
szej instancji. 

Wniosek o wezwanie 
do udzielenia informacji

Każdy, kto posiada informacje 
o pochodzeniu i sieciach dystrybucji 

towarów lub usług lub dostęp do nich

PRZECIWKO



Ten środek ma szeroki zakres podmiotowy, można bowiem skierować go nie tylko przeciwko obo-
wiązanemu czy pozwanemu, ale przeciwko każdej osobie, która posiada informacje o pochodzeniu 
i sieciach dystrybucji towarów lub usług lub dostęp do nich. Może więc chodzić o podmiot, który 
uczestniczył w szeroko rozumianym procesie powstawania towarów lub usług z naruszeniem prawa 
własności intelektualnej lub takie towary posiada. 

Przepis art. 479114 k.p.c. wskazuje, że może to być podmiot, który:

lub

lub

lub

posiada w ilości świadczącej o faktycznym prowadzeniu działalności gospo-
darczej towary, przy których zaprojektowaniu, wytworzeniu lub wprowadze-
niu do obrotu nastąpiło naruszenie prawa własności intelektualnej lub któ-
rych cechy estetyczne lub funkcjonalne naruszają te prawa

dostarcza, w rozmiarze świadczącym o faktycznym prowadzeniu działalności 
gospodarczej, usługi osobie, która narusza prawa własności intelektualnej

wykonuje, w rozmiarze świadczącym o faktycznym prowadzeniu działalności 
gospodarczej, usługi z naruszeniem prawa własności intelektualnej

został przez osobę, o której mowa w pkt 1, 2 lub 3, wskazany jako wytwórca 
lub uczestnik procesu wprowadzenia do obrotu takich towarów, odbiorca ta-
kich usług lub podmiot, który je świadczy
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Wniosek o wezwanie do udzielenia informacji może odnosić się do informacji o pochodzeniu i sieciach 
dystrybucji towarów i usług; art. 479115 § 1 k.p.c. precyzuje zakresy tych informacji, wskazując, że 
może chodzić wyłącznie o:

Co do jakiego zakresu informacji i na jakiej podstawie? 

informacje o firmie, miejscu zamieszkania lub siedzibie i adresie producen-
tów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posia-
daczy, od których lub na rzecz których nastąpiło nabycie lub zbycie towarów, 
korzystanie z usług lub ich świadczenie, jak również przewidywanych hur-
towników i detalistów tych towarów lub usług

informacje o  ilości wyprodukowanych, wytworzonych, wysłanych, otrzyma-
nych lub zamówionych towarów lub świadczonych usług, jak również cenach 
otrzymanych w zamian za towary lub usługi

inne informacje, które są niezbędne do wykazania wysokości roszczenia, 
w szczególnie uzasadnionych okolicznościach
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Uwzględnienie wniosku o wezwanie do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji 
towarów lub usług zależy od spełnienia dwóch przesłanek: 
• wykazania przez uprawnionego w sposób wiarygodny okoliczności wskazujących na naruszenie 

prawa własności intelektualnej; 
• niezbędności uzyskania żądanych informacji dla dochodzenia roszczeń.

We wniosku o udzielenie informacji należy (art. 479116 k.p.c.):

Sąd rozpoznając wniosek jest związany jego granicami i winien uwzględnić całość materiału w spra-
wie, a więc także stanowisko naruszającego (obowiązanego), któremu sąd doręcza wniosek i umożli-
wia wniesienie odpowiedzi w terminie nie krótszym niż 2 tygodnie. 

Sąd, uwzględniając wniosek, określa termin udzielenia informacji, ich rodzaj i zakres, a także zasady 
zapoznania się z nimi przez uprawnionego. 

• wykazać w sposób wiarygodny okoliczności wskazujące na naruszenie prawa własności 
intelektualnej

• wskazać okoliczności, z których może wynikać, że obowiązany dysponuje informacjami 
objętymi wnioskiem

• określić informacje, objęte zakresem wezwania

• wykazać, że informacje są konieczne do określenia źródła lub zakresu naruszenia prawa  

Wykonanie, zaskarżenie postanowienia w przedmiocie udzielenia informacji 

Obowiązany może odmówić udzielania informacji – w takich przypadkach, w których świadek może 
odmówić składania zeznań – art. 261 k.p.c. Obowiązany nie może jednak odmówić udzielenia infor-
macji z tego powodu, że ich udzielenie mogłoby narazić jego lub jego bliskich, o których mowa w art. 
261 § 1 k.p.c., na dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową.

Postanowienie nakazujące udzielenie informacji podlega wykonaniu z chwilą jego wydania. W zakre-
sie jego wykonania przepis odsyła do art. 743 k.p.c. 

Obowiązek udzielenia informacji podlega wykonaniu w formie pisemnej albo w postaci elektronicz-
nej (art. 479118 § 4 k.p.c.). 

Istotną nowością jest to, że udzielenie informacji w wykonaniu postanowienia sądu jest obwarowane 
rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 479118 § 2 k.p.c.). 

Na postanowienie w przedmiocie udzielenia informacji stronom służy zażalenie do sądu drugiej instancji.

Na żądanie obowiązanego lub pozwanego uprawniony jest obowiązany zwrócić koszty i wydatki ce-
lowe poniesione w związku z udzieleniem informacji (art. 479121 k.p.c.). 

Możliwe jest też wyznaczenie posiedzenia niejawnego na wniosek uprawnionego – w fazie wyko-
nania postanowienia o wezwaniu do udzielenia informacji w celu ustnego wyjaśnienia udzielonych 
informacji (art. 479120 k.p.c.). 

O kosztach postępowania wpadkowego związanego z tym środkiem sąd orzeka w orzeczeniu kończą-
cym postępowanie w sprawie (art. 479113 § 6 k.p.c. w zw. z art. 745 k.p.c.). 



W przypadku tego środka w przepisach postępowania odrębnego uregulowano roszczenia odszko-
dowawcze. Obowiązanemu przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem 
obowiązku udzielenia informacji: 
• w razie niewniesienia przez uprawnionego pisma wszczynającego postępowanie w terminie wy-

znaczonym przez sąd (na co uprawniony zasadniczo ma miesiąc), bądź też w razie negatywnego 
wyniku postępowania dla uprawnionego, art. 479113 § 3 i 4 k.p.c.); 

• w razie wykorzystania przez uprawnionego udzielonych informacji dla celów innych niż docho-
dzenie przez uprawnionego roszczenia (art. 479113 § 5 k.p.c.). 

Nadto, obowiązany może żądać zmiany lub uchylenia prawomocnego postanowienia, którym wezwa-
no go do udzielenia informacji, gdy odpadanie lub zmieni się podstawa do jego wydania (np. narusze-
nie prawa własności przemysłowej przestanie być wiarygodne – z uwagi na zarzut wygaśnięcia czy 
nieważności prawa, bądź żądne informacje przestaną być niezbędne do dochodzenia roszczeń; art. 
479113 § 6 w zw. z art. 742 k.p.c.). 

Roszczenia odszkodowawcze, wniosek w trybie art. 742 k.p.c. 

Dokument ma charakter wyłącznie informacyjny, abstrakcyjny i ogólny, nie stanowi opinii prawnej lub porady ani nie może być traktowany 
jako świadczenie pomocy prawnej w jakiejkolwiek formie. Materiały zawarte w niniejszym dokumencie nie mogą stanowić podstawy jakiej-
kolwiek odpowiedzialności Kancelarii lub autora dokumentu w stosunku do osób trzecich. Kancelaria „Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. 
p.” sp. k. może udzielić porady prawnej lub sporządzić opinię wyłącznie i dopiero po zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. 
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy prawnej skontaktuj się z naszym prawnikiem.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Agnieszka Trzaska | adwokat, partner w Kubas Kos Gałkowski | agnieszka.trzaska@kkg.pl


