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DLA BIZNESU  
 

Termin na zgłoszenie danych do CRBR 
przedłużony z powodu niedrożności serwerów 

 

Wczoraj 13 lipca 2020 r. upłynął zapowiadany termin na         
zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do      
Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych    
(CRBR). Niedrożność systemu informatycznego    
spowodowała jednak, że termin ten został przesunięty o        
kilka najbliższych dni, wciąż bez wskazania konkretnej       
daty. Przypominamy, że obowiązek zgłoszenia     
beneficjentów rzeczywistych dotyczy wszystkich spółek,     
które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego       
(KRS) przed 13 października 2019 r. Tych z Państwa         
którzy jeszcze tego nie uczynili poinformujemy      
dodatkowo,  gdy tylko poznamy dokładny termin.  

Zasiłek opiekuńczy przedłużony o kolejne dwa 
tygodnie, do 26 lipca 

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie przedłużony o      
kolejne dwa tygodnie, do 26 lipca – poinformowała        
szefowa MRPiPS Marlena Maląg. Wcześniej minister      
deklarowała, że przedłużenia nie będzie. Zasiłek      
przysługuje m.in. w razie niemożności zapewnienia opieki       
przez żłobek lub przedszkole z powodu COVID-19. Okres,        
na jaki przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy, był       
kilkukrotnie przedłużany. Zgodnie z ostatnim     
rozporządzeniem rodzice mogą z niego korzystać do 12        
lipca. Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień        
sprawowania opieki nad dzieckiem do 8 lat. Przysługuje        
on matce lub ojcu, a wypłacany jest temu z rodziców,          
który o niego wystąpi. O korzystaniu z zasiłku pracownik         
powinien poinformować swojego pracodawcę,    
zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba      
prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio ZUS. 

Ultima Ratio sąd polubowny online - jako szybsza 
alternatywa w sporach gospodarczych  

 
"Ultima RATIO” Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny      
przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej     
w Warszawie to elektroniczny sąd arbitrażowy do       
rozpoznawania przede wszystkim spraw opartych na      
fakturach i dokumentach, w którym arbitrami są       

notariusze, całość postępowania prowadzona jest     
elektronicznie.  

W praktyce jest to niezależna alternatywa środowiska       
notarialnego dla sądów powszechnych - wiążący wyrok       
zapada w czasie nieprzekraczającym 3 tygodni, a       
wszystkie czynności prawne wykonywane są zdalnie. Co       
ważne wyrok Ultima Ratio ma zgodnie z polskim prawem         
taką samą moc prawną jak rozstrzygnięcie przed sądem        
powszechnym. 

Dzięki porozumieniu z Ministerstwem Cyfryzacji, strony      
potwierdzają swoją tożsamość poprzez Profil Zaufany,      
podpis kwalifikowany oraz e-dowód. Arbitrzy kontaktują      
się ze stronami korzystając ze specjalnie dedykowanego       
czatu, natomiast przesłuchanie odbywa się poprzez      
telekonferencję. Dużą zaletą tego rozwiązania, jest prostota       
i przeniesienie rozpoznawania sporu w całości do       
internetu. Według zapewnień twórców system jest      
przyjazny, intuicyjny, czerpie z wzorców informatycznych,      
funkcjonalnych, komunikacyjnych znanych w innych     
branżach np. bankowej, ubezpieczeniowej.  

Przedsiębiorca, który chce złożyć pozew odpowiada na       
kilka lub kilkanaście prostych pytań. Nie pisze więc pozwu         
czy pism procesowych jakie znamy z tradycyjnego sądu.        
Nie drukuje ani nie poświadcza załączników. Nie wysyła        
też niczego listami poleconymi. Przeprowadzany jest za to        
przez kreator, w którym wskazuje okoliczności istotne dla        
sprawy, a wszelkie czynności pozamerytoryczne wykonuje      
już za niego system. Dzięki temu w Ultima Ratio nie ma           
czegoś takiego jak błędy formalne. Są one eliminowane na         
etapie uzupełniania kreatora.  

Jak to działa w praktyce? 

Krok 1 W umowie z kontrahentem należy zapisać:        
"Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, lub w        
związku z nią, będą rozstrzygane przez "Ultima Ratio"        
Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy     
Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w     
Warszawie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu tego      
Sądu, obowiązującymi w dniu wszczęcia postępowania". 

Kiedy podpiszesz umowę z tą klauzulą, wynikłe z niej         
spory rozpozna Ultima Ratio. Żadna ze stron nie będzie się          
mogła odtąd z arbitrażu wycofać. Zapis arbitrażowy jest w         
tym wypadku traktowany tak samo, jak inne, istotne zapisy         
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- na przykład dotyczące ilości zamówionego towaru albo        
ceny. 

Jeżeli nie podpisujesz z klientami pisemnych umów, a        
transakcji dokonujesz w drodze ofert i zamówień       
mailowych, zapis arbitrażowy możesz zamieścić w      
ogólnych warunkach sprzedaży na swojej stronie      
internetowej. 

Krok 2 W razie sporu, zamiast do sądu powszechnego,         
pozew składasz w serwisie elektronicznym Ultima Ratio.       
Wypełniasz prosty formularz, dołączasz dowody i      
opłacasz. Jeżeli pozwany zamierza wnieść odpowiedź,      
podlega ona opłacie arbitrażowej w takiej samej wysokości        
jak pozew.  

Należy pamiętać, że sprawę z zapisem arbitrażowym na        
Ultima Ratio można złożyć tylko do Ultima Ratio. Artykuł         
1165 §1 K.p.c. nie pozwala na skierowanie jej do sądu          
powszechnego. Procedura jest wiążąca dla obydwu stron i        
pozwany - chociażby po drodze zmienił zdanie - również         
nie może żądać "przeniesienia sprawy" do sądu       
państwowego. 

Krok 3 Sąd arbitrażowy prowadzi postępowanie      
niezależnie od tego, czy pozwany decyduje się brać w nim          
udział, czy nie. Kiedy zapadnie korzystny dla Ciebie        
wyrok, w tej samej chwili zobaczysz go w systemie, a za           
kilka dni - otrzymasz pocztą. 

Składasz wtedy do sądu apelacyjnego wniosek o klauzulę        
wykonalności. Sąd rozpoznaje wniosek na posiedzeniu      
niejawnym. Może go oddalić jedynie w przypadku       
rażącego naruszenia prawa. Statystyki mówią, że ma to        
miejsce w mniej, niż 5% przypadków i powoduje, że         
sprawa trafia z powrotem do arbitrażu w celu        
skorygowania błędów i wydania prawidłowego wyroku. 

Zgodnie z art. 1212 K.p.c. wyrok sądu arbitrażowego ma         
moc prawną wyroku sądu państwowego po nadaniu mu        
klauzuli wykonalności. Dlatego po otrzymaniu wyroku z       
klauzulą wykonalności, sprawę możesz oddać do      
komornika. 

Ile trwa nadanie klauzuli wykonalności? 

Postępowanie w sprawie nadania klauzuli nie jest       
skomplikowane. Klauzulę wykonalności nadaje sąd     

jednoosobowo na wniosek wierzyciela. Przepisy prawa      
przewidują, że klauzulę taką sąd powinien nadać       
bezzwłocznie, nie później jednak niż w kilka dni od         
złożenia wniosku. Oczywiście, praktyka bywa różna, ale       
zasadniczo sądy robią to sprawnie. 

Funkcje platformy 

Dla obu stron i arbitra dostępny jest czat. To narzędzie          
mniej formalnej komunikacji w danej sprawie. Ma taką        
samą funkcję jak rozmowa stron i sędziego podczas        
tradycyjnej rozprawy. Za jego pośrednictwem można      
zapytać arbitra jakie są dalsze plany co do czynności         
sądowych w sprawie, czego jeszcze arbiter od strony        
oczekuje oraz kiedy można spodziewać się orzeczenia. Na        
czacie można też porozmawiać z przeciwnikiem, być może        
uzgodnić warunki ugodowego załatwienia sprawy.     
Wszystko po to, by strona była w kontakcie, posiadała         
informację zwrotną, wiedziała na czym stoi.  

Cały materiał dowodowy – w formie np. zdjęć, skanów         
dokumentów, filmików czy nagrań mp3 można przesyłać       
za pośrednictwem bezpiecznych łącz, a obie strony na        
bieżąco mogą się do niego odnosić. 

Sąd ma także podpisaną umowę z Polskim       
Stowarzyszeniem Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych     
w Warszawie. W razie potrzeby opinie z pięciu najbardziej         
popularnych specjalności mamy otrzymywać w terminie      
10 dniach od daty zlecenia. Biegły będzie użytkownikiem        
systemu, więc swoją opinię zamieści online na profilu        
sprawy. Poprzez czat lub w drodze telekonferencji biegły        
może odpowiedzieć na zarzuty stron. 

Koszty 

Opłaty arbitrażowe zaczynają się od 300 zł i zależą od          
wartości przedmiotu sporu. Według twórców     
udogodnieniem jest brak kosztów dojazdów do sądu.       
Strony nie tracą też czasu na uczestnictwo w rozprawach.         
Nie ma zaliczek na stawiennictwo świadków, ani opłaty od         
apelacji. Pozwany również płaci opłatę arbitrażowa od       
odpowiedzi na pozew. To rozwiązanie znane w       
międzynarodowym arbitrażu, ma ograniczyć celową     
przewlekłość postępowania. Jeżeli pozwany zdecyduje się      
zapłacić opłatę arbitrażową od odpowiedzi na pozew to        
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znaczy, że rzeczywiście wierzy w siłę swoich       
argumentów.  

Na tę chwilę w Ultima Ratio z siedzibą w Warszawie          
rozpoznano ponad 100 spraw. Średnia wartość pozwów       
złożonych przez firmy wyniosła 18 tysięcy złotych, a        
wyrok zapadał średnio w 11 dni od złożenia pozwu.  

UWAGA! W ubiegłym tygodniu Urząd Ochrony      
Konkurencji i Konsumentów wpisał także Ultima Ratio na        
listę podmiotów uprawnionych do rozpoznawania tzw.      
sporów konsumenckich. Jako pierwszy polubowny sąd      
online, będzie mógł wydawać prawomocne wyroki w       
sprawach dotyczących niedotrzymania warunków umów     
pomiędzy konsumentami, a takimi firmami, jak chociażby       
firmy pożyczkowe, operatorzy telefonii komórkowej i      
telewizji kablowej, dostawcy mediów czy ubezpieczyciele.  

Wyrokom nadawana będzie klauzula wykonalności, a w       
przypadku niewykonania orzeczenia sądu możliwa będzie      
skierowanie roszczenia do komornika. W przypadku      
innych sądów arbitrażowych, uprawnionych przez UOKiK      
do rozpatrywania tzw. sporów konsumenckich - na       
przykład sądu arbitrażowego działającego przy Rzeczniku      
Finansowym albo przy prezesie Urzędu Komunikacji      
Elektronicznej - wyroki nie mają charakteru      
prawomocnego, strony mogą, ale nie muszą brać ich pod         
uwagę. 

Nasza Opinia 

Jako A.M.Jesiołowscy-Finanse z dużym zainteresowaniem     
spoglądamy na Ultima Ratio. Najbliższe miesiące powinny       
ostatecznie pokazać czy tego typu instytucja sprawdza się        
w warunkach polskich. W naszej opinii pomysł może        
sprawdzić się szczególnie przy prostych kontraktach, gdzie       
istnieje duże ryzyko braku płatności ze strony kontrahenta.        
Konstrukcja i sposób działania sądu arbitrażowego przy       
Stowarzyszeniu Notariuszy Polskich pozwoli nam w razie       
problemów w krótkim czasie uzyskać prawomocny wyrok       
i szybko rozpocząć egzekucję komorniczą. Każdego      
zainteresowanego zachęcamy do odwiedzenia strony     
ultimaratio.pl 

 

Źródło: ultimaratio.pl, gov.pl, prawo.pl 
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