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Sukcesy Klientów Kancelarii RKKW 

Departament Procesowy 

SA we Wrocławiu: nawet gdy dłużnik ma majątek można zabezpieczyć roszczenia wierzyciela 

W prawomocnym postanowieniu z dnia 28.8.2013 r. (sygn. akt I ACz 1583/13) Sąd Apelacyjny we Wrocławiu 

orzekł, że fakt regularnie pogarszającej się sytuacji finansowej dłużnika – choć nie świadczący jeszcze o jego 

niewypłacalności – stanowić może wystarczającą podstawę do udzielenia zabezpieczania roszczenia 

przysługującego wierzycielowi. 

Postanowieniem tym Sąd oddalił zażalenie dłużniczki (spółki) na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia 

roszczenia poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej na jej nieruchomościach. W uzasadnieniu motywów 

swojego rozstrzygnięcia Sąd podniósł - jako główny argument przemawiający za udzieleniem zabezpieczenia - 

regularnie pogarszającą się sytuację majątkową spółki oraz brak rokowań co do możliwości jej poprawy w 

przyszłości (m.in. z uwagi na utratę znaczącego kontraktu oraz brak aktywności a także widoków na pozyskanie 

nowych kontrahentów). Wszystkie te okoliczności zostały wykazane przez powoda, którego reprezentuje 

Kancelaria RKKW. 

Ponadto Sąd zauważył, że - pomimo tego, iż poniesienie straty z działalności nie dowodzi samo w sobie utraty 

wypłacalności - to w powiązaniu z istotnym ograniczeniem działalności operacyjnej, może uzasadniać obawę co 

do poważnych trudności w wykonaniu zapadłego w sprawie orzeczenia. Oceny tej nie zmienia także to, że 

trwałe aktywa pozwanego wystarczają obecnie na pokrycie dochodzonych wobec niego należności. 

„To bardzo ważne orzeczenie dla wszystkich przedsiębiorców borykających się z trudnościami w odzyskaniu 

swoich należności od kontrahentów. Niestety sądy bardzo często niezwykle rygorystycznie podchodzą do kwestii 

złej sytuacji majątkowej dłużnika jako podstawy do udzielenia zabezpieczenia wierzycielowi, utożsamiając ją 

niemal z przesłankami do ogłoszenia upadłości.” – komentuje radca prawny Damian Dworek, szef Departamentu 

Procesowego w Kancelarii RKKW – „W tym postępowaniu Sąd przyjął nieco łagodniejsze kryteria, słusznie 

stwierdzając, że sam fakt posiadania przez pozwaną spółkę aktywów o wartości wystarczającej na pokrycie 

spornej należności nie wyklucza trudności z późniejszą egzekucją orzeczenia. Miejmy nadzieję, że to 

rozstrzygnięcie jest zapowiedzą bardziej trwałego trendu w ocenie tej kwestii” – dodaje radca prawny Aneta 

Pankowska, pełnomocnik powoda w tym sporze. 

O sprawie pisał portal Karieraprawnika.pl 

http://rkkw.pl/firma/zespol/damian-dworek/
http://rkkw.pl/firma/zespol/aneta-pankowska/
http://rkkw.pl/firma/zespol/aneta-pankowska/
http://karieraprawnika.pl/informacje-prasowe/item/1502-sa-we-wroclawiu-nawet-gdy-dluznik-ma-majatek-mozna-zabezpieczyc-roszczenia-wierzyciela
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Seminaria i konferencje 

Letnia szkoła budowania współpracy i nadzoru w Grupie Kapitałowej (26-27.8.2014 r.) 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w dwudniowym seminarium „Letnia szkoła budowania współpracy i 

nadzoru w Grupie Kapitałowej” organizowanym przez Langas Group przy merytorycznym partnerstwie 

Kancelarii RKKW. 

Seminarium poświęcone będzie doskonaleniu organizacji zależności, umacnianiu komunikacji i warunków 

współpracy w grupie spółek kapitałowych. W jaki sposób zorganizować współpracę i prawidłowe 

funkcjonowanie spółek, które pozostają we wzajemnych relacjach kapitałowych? Jak prowadzić działania, aby 

upraszczać i optymalizować funkcjonowanie firm na rynku? 

W seminarium weźmie udział dr Radosław. L. Kwaśnicki. 

Seminarium „Letnia szkoła budowania współpracy i nadzoru w Grupie Kapitałowej” odbędzie się w dniach 26-

27.8.2014 r. w Hotelu Haffner **** w Sopocie. 

Więcej na ten temat  

 

Rola Rad Nadzorczych w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych (9.9.2014 r.) 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach organizowanych przez V Finacial Conferences, które 

poruszać będą m. in. zagadnienia: rola Przewodniczącego Rady Nadzorczej - od organizatora posiedzeń do 

łącznika z zarządem a także "twarzy" nadzoru spółki; rola Sekretarza Rady Nadzorczej - sporządzanie 

dokumentacji, w tym protokołów w praktyce; pozycja Zarządu i Rady Nadzorczej (praktyka ekspercka) oraz 

zakres praw i obowiązków Członków Rady Nadzorczej w SKOK. 

W warsztatach weźmie udział dr Radosław. L. Kwaśnicki 

Warsztaty odbędą się 9.9.2014 r. w Hotelu Mercure Grand, ul. Krucza 28 w Warszawie. 

Więcej informacji na ten temat oraz formularz zgłoszeniowy 

http://www.langas.pl/
http://rkkw.pl/firma/zespol/radoslaw-kwasnicki/
http://www.langas.pl/files/training/gk_sierpie_2014_oferta.pdf
http://www.vfconferences.pl/
http://rkkw.pl/firma/zespol/radoslaw-kwasnicki/
http://www.vfconferences.pl/data/Aktualnosci/Pliki/160_broszura.pdf
http://www.vfconferences.pl/data/Aktualnosci/Pliki/160_formularz.pdf
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Z życia Kancelarii RKKW 

Awans Dariusza Kulgawczuka na Partnera w Kancelarii RKKW 

Radca prawny Dariusz Kulgawczuk w wyniku awansu dołączył do zespołu zarządzającego Kancelarią RKKW. 

Nowy Partner kieruje w Kancelarii RKKW Departamentem Prawa Spółek. 

Specjalizuje się w doradztwie przy transakcjach M&A oraz transakcjach związanych z obrotem 

nieruchomościami. W swej karierze prowadził złożone spory prawne o charakterze korporacyjnym, 

nieruchomościowym, ubezpieczeniowym oraz związane z własnością intelektualną i inwestycjami 

budowlanymi. Dariusz Kulgawczuk posiada bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze spółek, w tym w 

szczególności z branży ubezpieczeniowej oraz budowlanej, jak też spółek z udziałem Skarbu Państwa i 

jednostek samorządu terytorialnego. 

Jest autorem publikacji z zakresu prawa handlowego i procesowego, współautorem pozycji „Orzecznictwo Sądu 

Najwyższego w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych 2006 – 2009” oraz wykładowcą na krajowych i 

międzynarodowych konferencjach i seminariach dotyczących prawa gospodarczego, w szczególności zaś 

poświęconych prawu spółek oraz rozwiązywaniu sporów prawnych. Nowy Partner w RKKW jest Arbitrem Sądu 

Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Uczestniczył w pracach legislacyjnych 

oraz planistycznych poświęconych rozwojowi prawa. Był ekspertem Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo”, w 

ramach której konsultuje projekty związane z prawem gospodarczym. 

Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim. 

O awansie Dariusza Kulgawczuka na Partnera w Kancelarii RKKW pisały m. in. portale Polskiprawnik.pl oraz 

Karieraprawnika.pl 

 

Mec. Damian Dworek członkiem Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego W Investments S.A. 

Mec. Damian Dworek, Partner w Kancelarii RKKW, został powołany na członka Rady Nadzorczej Domu 

Maklerskiego W Investments S.A. 

Więcej na temat W Investments S.A.  oraz skład Rady Nadzorczej 

 

http://rkkw.pl/firma/zespol/dariusz-kulgawczuk/
http://rkkw.pl/oferta/prawo-spolek/
http://rkkw.pl/firma/zespol/dariusz-kulgawczuk/
http://www.kronika-kadrowa.polskiprawnik.pl/partnerski-awans-w-kancelarii-rkkw-kwasnicki-wrobel-partnerzy,2117/
http://karieraprawnika.pl/informacje-prasowe/item/1505-awans-dariusza-kulgawczuka-na-partnera-w-kancelarii-rkkw
http://rkkw.pl/firma/zespol/damian-dworek/
http://www.dm.wi.pl/#!/
http://www.dm.wi.pl/#!/pl/rada-nadzorcza
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Wystartowała nowa strona Kancelarii RKKW 

Mamy zaszczyt poinformować, iż z początkiem sierpnia b.r. wystartowała nowa strona internetowa Kancelarii 

RKKW. 

Zachęcamy do odwiedzenia nowej strony Kancelarii RKKW 

 

W Kancelarii RKKW powstał Departament Spraw Osobistych 

W Kancelarii RKKW powstał Departament Spraw Osobistych. 

Oprócz zapewniania szerokiego wachlarza wsparcia prawnego naszym Klientom biznesowym, wychodzimy 

naprzeciw także wyzwaniom w zakresie spraw życia codziennego. Klienci Kancelarii RKKW oraz członkowie 

ich rodzin mogą liczyć z naszej strony na kompleksowe doradztwo prawne także w obszarze prawa prywatnego i 

rodzinnego. 

Oferta Departamentu Spraw Osobistych Kancelarii RKKW obejmuje m.in.: 

 usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa rodzinnego, w tym w zakresie postępowań rozwodowych 

i separacyjnych oraz w zakresie tworzenia i opiniowania umów majątkowych małżeńskich, a także 

podziałów majątków wspólnych małżonków 

 usługi kompleksowego doradztwa prawnego w zakresie prawa spadkowego – m.in. w zakresie 

sporządzania testamentów oraz spadkobrania, opracowywania planów przekazywania aktywów, w tym 

biznesu, kolejnemu pokoleniu 

 wsparcie w relacjach z instytucjami finansowymi oraz organami administracji publicznej, w tym m.in. 

urzędami skarbowymi oraz doradztwo podatkowe 

 usługi doradztwa prawnego w zakresie – szeroko rozumianego – prawa cywilnego, w tym ochrona dóbr 

osobistych 

Więcej na ten temat 

 

  

  

http://rkkw.pl/
http://rkkw.pl/oferta/sprawy-osobiste/
http://tvn24bis.pl/magazyny,191/biznes-dla-ludzi-22-03,411047.html
http://tvn24bis.pl/magazyny,191/biznes-dla-ludzi-22-03,411047.html
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Z Bloga: PRAWO BIZNESU – Law in Action 

Wygaśnięcie mandatów członków organów spółki z o.o. powołanych na czas nieoznaczony 

Nierzadko członkowie zarządu lub rady nadzorczej spółki z o.o. powoływani są na czas nieoznaczony. Zgodnie 

z dominującymi poglądami, jeśli w umowie spółki brak jest regulacji dotyczących tej kwestii, mandat członka 

organu spółki z o.o. wygasa (już) w momencie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za pierwszy pełny rok 

obrotowy pełnienia przez niego funkcji. Tymczasem, jak pokazuje praktyka, w wielu przypadkach ani zarządcy, 

ani nadzorcy, ani też właściciele spółek z o.o. nie zdają sobie sprawy z tego, że w „ich” spółkach – i to niekiedy 

od wielu lat – panuje „bezkrólewie”, które z kolei może implikować daleko idące skutki prawne zarówno na 

płaszczyźnie prawa materialnego, jak i procesowe. 

Zachęcamy do zapoznania się z wpisem autorstwa Dariusza Kulgawczuka, radcy prawnego, Partnera w 

Kancelarii RKKW oraz Piotra Letolca, adwokata w Kancelarii RKKW. 

Więcej na ten temat 

 

Legitymacja procesowa do zaskarżania uchwał negatywnych – na przykładzie niepowołania nominatów 

pracowniczych do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 

W dniu 13.6.2014 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (sygn. akt I ACa 557/14, Niepubl.) wydał kolejny już wyrok 

w sprawie dotyczącej reprezentacji przedstawicieli pracowników w radzie nadzorczej spółki powstałej w drodze 

komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego. Choć zagadnienia związane ze wspomnianą tematyką ostatnimi 

czasy coraz częściej stają się przedmiotem rozstrzygań judykatury, nadal liczne, szczegółowe problemy prawne 

dotyczące praktycznych aspektów przywołanej instytucji pozostają nieprzesądzone. Z tego względu każde 

kolejne orzeczenie rozpatrujące określoną kwestię odnoszącą się do udziału delegatów załogi w pełnieniu 

nadzoru nad skomercjalizowaną spółką stanowi pouczające źródło poznawcze w szczególności dla praktyków 

zajmujących się omawianą materią. Wniosek powyższy w całej rozciągłości sposobnie odnieść także do 

zagadnienia stanowiącego przedmiot rozważań przedstawionych w uzasadnieniu do wspomnianego na wstępie 

wyroku.  

Autorem wpisu jest Karol Szymański. 

Więcej na ten temat 

 

  

http://rkkw.pl/firma/zespol/dariusz-kulgawczuk/
http://rkkw.pl/firma/zespol/piotr-letolc/
http://www.kwasnicki.com.pl/wygasniecie-mandatow-czlonkow-organow-spolkizoo-powolanych-na-czas-nieoznaczony/
http://rkkw.pl/firma/zespol/karol-szymanski/
http://www.kwasnicki.com.pl/legitymacja-procesowa-zaskarzania-uchwal-negatywnych-na-przykladzie-niepowolania-nominatow-pracowniczych-rady-nadzorczej-kghm-polska-miedz-s/
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Spór w Doradcach24 cz. III – czemu ma służyć scalenie akcji 

Zachęcamy do zapoznania się z - trzecim z kolei - wpisem dotyczącym ciekawego sporu w spółce notowanej na 

NewConnect – Doradcach24, dotyczącym tym razem planów dokonania scalenia akcji tej spółki, pomimo jej 

obecnej (stale pogarszającej się) sytuacji. 

Autorem wpisu jest Dariusz Kulgawczuk, radca prawny, Partner w Kancelarii RKKW. 

Więcej na ten temat 

 

Współpraca emitentów z doradcami w zakresie kształtowania relacji inwestorskich a ryzyko ujawnienia 

informacji poufnych 

Z perspektywy działania emitentów giełdowych ważnym zagadnieniem wydaje się być odpowiednie 

przedstawienie informacji rynkowi oraz opinii publicznej. Dlatego też wiele spółek korzysta w tym zakresie z 

usług doradców specjalizujących się w relacjach inwestorskich (z ang. investor relations). Nie ulega bowiem 

wątpliwości , że odpowiedni sposób prezentacji istotnych dla spółki informacji czy nawet dobór czasu ich 

ujawnienia może pozytywnie wpłynąć na wizerunek emitenta, a tym samym bezpośrednio przełożyć się na 

wycenę jego akcji. Jednocześnie z uwagi na szeroki zakres obowiązujących regulacji, a w szczególności w jakim 

odnoszą się one do posługiwania się informacjami poufnymi, takie praktyki mogą prowadzić do wielu 

problemów odnoszących się zarówno do emitentów jak i doradców ds. relacji inwestorskich, którym takie dane 

zostały udostępnione.  

Autorem wpisu jest Damian Staszewski. 

Więcej na ten temat 

 

 

 

 

 

http://rkkw.pl/firma/zespol/dariusz-kulgawczuk/
http://www.kwasnicki.com.pl/spor-w-doradcach24-cz-iii-czemu-ma-sluzyc-scalenie-akcji/
http://rkkw.pl/firma/zespol/damian-staszewski/
http://www.kwasnicki.com.pl/wspolpraca-emitentow-z-doradcami-w-zakresie-ksztaltowania-relacji-inwestorskich-ryzyko-ujawnienia-informacji-poufnych/
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Aktualności w prawie  

KNF wydała Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych 

W dniu 22.7.2014 r. w trakcie 222 posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) wydane zostały 

„Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” („Zasady Ładu Korporacyjnego”), których 

wdrożenie – wedle intencji KNF – ma przyczynić się do zwiększenia przejrzystości działania wspomnianych 

podmiotów, poprawić skuteczność funkcjonowania ich organów, a także zminimalizować ryzyko występowania 

w ich otoczeniu różnego rodzaju konfliktów interesów. Podstawowym jednak motywem opracowania przez 

KNF omawianego dokumentu ma być dążenie do pogłębienie zaufania do rynku finansowego w Polsce.  

Do przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego zobowiązane będą instytucje nadzorowane przez KNF na 

podstawie ustawy z dnia 21.7.2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 1149), z 

wyłączeniem jednak podmiotów, których rodzaj oraz forma prowadzonej działalności nie przystają do 

charakteru reguł wyrażonych w omawianym dokumencie (np. agenci firm inwestycyjnych, agenci 

ubezpieczeniowi, czy brokerzy ubezpieczeniowi). Pewne wątpliwości budzić może zagadnienie związane z 

koniecznością stosowania się do komentowanych zasad przez spółki publiczne, których papiery wartościowe 

zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. („GPW”). Z jednej strony bowiem w przedmiotowym dokumencie stwierdza się, iż „Zasady 

Ładu Korporacyjnego mają również zastosowanie do instytucji nadzorowanych mających status spółki 

publicznej”, z drugiej zaś spostrzec można zastrzeżenie, wedle którego „Zasad określonych Zasadami Ładu 

Korporacyjnego nie stosuje się również do emitentów dokonujących ofert publicznych lub których papiery 

wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, a także do zagranicznych osób prawnych 

prowadzących działalność na podstawie właściwego zezwolenia”. Istota oraz charakter ustanowionego przez 

KNF swoistego kanonu zachowań pożądanych pozwalają jednak wyprowadzić wniosek, że obowiązane do 

przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego będą również te spośród wspomnianych spółek publicznych, które 

dodatkowo prowadzą działalność pozwalającą zakwalifikować je do jednej z kategorii podmiotów 

nadzorowanych wedle wskazanego powyżej aktu normatywnego (np. banki, czy domy maklerskie będące 

emitentami akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW). 

Reguły wyrażone w Zasadach Ładu Korporacyjnego w sposób istotny wykraczają poza zakres norm przyjętych 

w podobnie zatytułowanym dokumencie określającym zasady corporate governance dla spółek funkcjonujących 

w obrocie zorganizowanym. Omawiany dokument zawiera bowiem zbiór szczegółowych sugestii dotyczących 

takich kwestii jak organizacja wewnętrzna instytucji nadzorowanych (ze szczególnym uwzględnieniem 

mechanizmów kontrolnych), a także jej relacje z udziałowcami i klientami. To właśnie ostatnia z wspomnianych 

kategorii podmiotów powinna być traktowana – co wyraźnie akcentuje KNF – z wyjątkową atencją, gdyż „dobre 

http://www.knf.gov.pl/Images/Zasady_ladu_korporacyjnego_dla_instytucji_nadzorowanych_22_07_2014_tcm75-38575.pdf
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relacje instytucji nadzorowanych z klientami budują zaufanie nie tylko do samej instytucji, ale do całego rynku 

finansowego”. Z powyższych względów w ramach Zasad Ładu Korporacyjnego zredefiniowano cel 

funkcjonowania adresatów przedmiotowego dokumentu wskazując, iż „instytucja nadzorowana powinna działać 

w interesie wszystkich udziałowców z poszanowaniem interesu klientów”. 

Z uwagi na liczne kontrowersje dotyczące zarówno treści, jak i samego faktu wydania Zasad Ładu 

Korporacyjnego, szczegółowe problemy dotyczące przedmiotowego dokumentu zostaną omówione w odrębnym 

opracowaniu, które w najbliższym czasie zostanie opublikowane na blogu PRAWO BIZNESU – Law in Action. 

Z komunikatu wydanego przez KNF po wspomnianym na wstępie posiedzeniu wynika, iż organ ten „oczekuje” 

od instytucji nadzorowanych stosowania się do Zasad Ładu Korporacyjnego począwszy od dnia 1.1.2015 r. 

Podporządkowywanie się do powyższej, swoistej sugestii będzie uwzględniane przy ocenie nadzorczej z 

zastosowaniem metodyki BION („badanie i ocena nadzorcza”). Należy również odnotować, iż w odniesieniu do 

Zasad Ładu Korporacyjnego wyraźnie odstąpiono od znanej z obrotu zorganizowanego formuły „comply or 

explain”, stosowanej w kontekście zatytułowanego analogicznie zbioru reguł postępowania właściwych dla 

spółek publicznych. W przypadku materiału wydanego przez KNF „instytucja nadzorowana powinna dążyć do 

stosowania w jak najszerszym zakresie zasad określonych w Zasadach Ładu Korporacyjnego z uwzględnieniem 

zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki tej instytucji”, zaś 

„odstąpienie od stosowania określonych zasad w pełnym zakresie może nastąpić tylko, gdy ich kompleksowe 

wprowadzenie byłoby nadmiernie uciążliwe dla instytucji nadzorowanej”. Powyższe oznacza w praktyce, iż 

wbrew mylącego prima facie nazewnictwa reguły wyrażone w Zasadach Ładu Korporacyjnego z trudem będzie 

można traktować jako zalecenia należące zaledwie do kategorii  tzw. „soft law”. 

Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych 

Ciekawie na ten temat pisze Pan Andrzej Nartowski na swoim Blogu 

 

Łatwiejszy dostęp do Ksiąg Wieczystych 

Z dniem 1.7.2014 r. na mocy przepisów Ustawy z dnia 24.5.2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i 

hipotece wprowadzony został nowy sposób uzyskiwania odpisów z Ksiąg Wieczystych, który umożliwia osobie 

zainteresowanej złożenie wniosku w sposób elektroniczny i otrzymanie odpisu tradycyjną pocztą lub 

udostępnienie go w formie pliku w formacie PDF. Wydrukowany odpis i wyciąg mają moc dokumentu 

urzędowego, dzięki umieszczonej na nim kombinacji cyfr i liter, mającej charakter identyfikatora dokumentu. 

Identyfikator umożliwia również sprawdzenie za pomocą systemu czy odpis lub wyciąg jest nadal aktualny. Przy 

http://www.kwasnicki.com.pl/
http://www.knf.gov.pl/Images/Zasady_ladu_korporacyjnego_dla_instytucji_nadzorowanych_22_07_2014_tcm75-38575.pdf
http://www.andrzejnartowski.pl/stosuj-albo-pozalujesz/
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wyborze opcji „samodzielny wydruk dokumentu” otrzymanie odpisu zwykłego kosztuje 20 zł, odpisu zupełnego 

50 zł, natomiast wyciąg każdego z działów KW to koszt 5 zł.  

Treść ustawy 

 

„Program polskiej energetyki jądrowej” 

W dniu 24.6.2014 r. (M.P. poz. 502) W Monitorze Polskim opublikowano uchwałę Rady Ministrów nr 15/2014 

z dnia 28.1.2014 r. w sprawie programu wieloletniego pod nazwą „Program polskiej energetyki jądrowej” wraz z 

załącznikiem stanowiącym treść Programu. Ww. uchwała ustala okres realizacji PPEJ na lata 2014-2030. 

Realizacja Programu została powierzona ministrowi właściwemu do spraw gospodarki. 

Link do uchwały Rady Ministrów 

 

Nadchodzą znaczące zmiany w umowach dożywocia 

Ministerstwo Gospodarki przedstawiło projekt ustawy o dożywotnim świadczeniu pieniężnym, który przewiduje 

znaczące zmiany w umowie dożywocia, regulowanej aktualnie przez Kodeks cywilny. Projekt przewiduje 

przede wszystkim silniejszą ochronę świadczeniobiorcy, którym są często osoby starsze, poprzez m.in. 

zabezpieczenie wypłaty świadczeń hipoteką na nieruchomości, zadbanie o rzetelne poinformowanie 

świadczeniobiorcy o jego prawach i obowiązkach oraz o prognozowanej wartości nieruchomości i wysokości 

należnych mu okresowych świadczeń pieniężnych, a także poprzez wprowadzenie rygorystycznych wymogów 

wobec podmiotów, które mogą oferować dożywotnie świadczenie pieniężne. Regulacja dot. umowy dożywocia 

nie zniknie z Kodeksu cywilnego, jednakże będzie miała zastosowanie tylko do umów zawieranych pomiędzy 

osobami bliskimi.  

Projekt ustawy 

 

Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać nie wychodząc z domu 

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.6.2014 r. w sprawie trybu udzielania z Krajowego 

Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego (Dz.U. 2014 poz. 841) od 1.7.2014 r. każdy obywatel, a także instytucja, mogą złożyć 

zapytanie do Krajowego Rejestru Karnego przez Internet. W tym celu konieczne będzie założenie konta na 

specjalnej platformie stworzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości (ekrk.ms.gov.pl / ems.ms.gov.pl) oraz 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000941
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20140000502
http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/227241/katalog/227250
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posiadanie profilu zaufanego na ePUAP lub bezpiecznego podpisu kwalifikowanego. Biuro obsługi KRK wysyła 

zaświadczenie na konto osoby zainteresowanej w postaci pliku (XML), który stanowi dokument elektroniczny, 

jednakże odtworzyć w postaci pliku PDF można go jedynie na platformie MS. Ponadto osoba zainteresowana 

otrzymuje od biura KRK link do zaświadczenia, który może przesłać dalej, jednakże wydruk zaświadczenia nie 

ma mocy dokumentu urzędowego. Koszt wniosku złożonego przez Internet to 20 zł. 

Treść Rozporządzenia 

 

Najnowsze zmiany legislacyjne – „Alert prawny” 

Od 12.7.2014 r. obowiązuje Ustawa z dnia 5.6.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne 

oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2014 poz. 897). Nowela wprowadza m.in. 

obowiązek uwzględnienia w postanowieniu w sprawie wykonania zastępczego w egzekucji w administracji 

przybliżonej kwoty kosztów jej realizacji. 

 

12.7.2014 r. weszła w życie Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 850). 

 

18.7.2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.6.2014 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym 

(Dz. U. 2014 poz. 894). Nowelizacja wprowadza m.in. nowy wzór powtórnego zawiadomienia o przesyłce z 

sądu, wprowadzając pouczenie o następującej treści: "Doręczenie może powodować rozpoczęcie biegu terminów 

procesowych".  

 

W dniu 1.7.2014 r. weszła w życie Ustawa z dnia 23.10.2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013 poz. 1446), z wyjątkiem:  

art. 2, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;  

art. 3, który wchodzi w życie z dniem 1.9.2014 r.;  

art. 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 4.1.2016 r.  

 

1.7.2014 r. obowiązywać zaczęła Ustawa z 4.4.2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w 

razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz.U. 2014 poz. 616). 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000841
http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2014/pozycja/897
http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2014/pozycja/897
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000850
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000850
http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2014/pozycja/894
http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2014/pozycja/894
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001446
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001446
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000616
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000616
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Praktyka 

Anna Paszek, adwokat w Kancelarii RKKW oraz Aneta Pankowska, radca prawny w Kancelarii RKKW  

Dopuszczalność korzystania z renomy cudzego znaku towarowego. Wyrok Europejskiego Trybunału 

Sprawiedliwości z dnia 6.2.2014 r. w sprawie C-65/12 

Ochrona praw właściciela renomowanego znaku towarowego nie ma charakteru bezwzględnego. 

I. Stan faktyczny 

1. Stronami sporu były spółki Leidseplein Beheer 

BV i Hendrikus de Vries („De Vries”) oraz Red 

Bull GmbH i Red Bull Nederland BV („Red 

Bull”). Red Bull jest w państwach Beneluksu 

właścicielem m.in. znaku towarowego Red Bull 

Krating-Daeng. Z kolei De Vries jest 

właścicielem m.in. słowno-graficznego znaku 

towarowego: „The Bulldog”. 

2. Zanim Red Bull dokonał zgłoszenia znaku, De 

Vries używało oznaczenia „The Bulldog” m.in. 

dla usług obejmujących sprzedaż napojów. 

Okolicznością bezsporną jest, że znak towarowy 

Red Bull Krating-Daeng cieszy się renomą na 

terytorium Beneluksu. Red Bull uznał, że 

używanie przez De Vries ww. oznaczenia 

zawierającego słowo „Bull”, działało na szkodę 

znaku Red Bull Krating-Daeng. W związku z 

tym wniósł o nakazanie De Vries zaniechania 

produkcji i sprzedaży napojów w opakowaniach 

oznaczonych znakiem „Bull Dog”. 

II. Komentarz 

1. Art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 w sprawie 

znaków towarowych stanowi, że każde Państwo 

Członkowskie może postanowić, iż właściciel 

jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom 

trzecim, które nie posiadają jego zgody, 

używania w obrocie handlowym: oznaczenia 

identycznego lub podobnego do wspólnotowego 

znaku towarowego w odniesieniu do towarów 

lub usług, które nie są podobne do tych, dla 

których zarejestrowano wspólnotowy znak 

towarowy, w przypadku gdy cieszy się on 

renomą we Wspólnocie i gdy używanie tego 

oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny 

powoduje nienależną korzyść lub jest szkodliwe 

dla odróżniającego charakteru lub renomy 

wspólnotowego znaku towarowego. Zatem 

ocena tego, czy doszło do używania 

renomowanego oznaczenia Red Bull’a bez 

„uzasadnionej przyczyny” miało kluczowe 

znaczenie w sprawie. Wykazanie istnienia ww. 

przesłanki (sama okoliczność czerpania 

korzyści wynikających z renomy znaku nie jest 

taką przyczyną), powoduje, że takie używanie 

może zostać zakazane przez właściciela znaku. 

2. De Vries używało oznaczenia „The Bulldog”, 

zanim renomowany znak towarowy Red Bull’a 

został zarejestrowany. W związku z tym 

sprzedaż napojów w opakowaniach opatrzonych 

tym oznaczeniem nie mogła być, zdaniem ETS, 

postrzegana jako próba czerpania korzyści z 

renomy późniejszego znaku towarowego, lecz 

jako rzeczywiste rozszerzenie gamy towarów 

oferowanych przez De Vries. Powyższe 

używanie nie naruszało zatem praw Red Bull’a. 

III.Wnioski dla praktyki 

Ochrona praw właściciela renomowanego 

znaku towarowego nie ma charakteru 

bezwzględnego. Za „uzasadnioną przyczynę” 

traktuje się również przypadki 

wykorzystywania cudzego renomowanego 

znaku towarowego w reklamie porównawczej 

bądź wyłącznie w celach informacyjnych (tj. 

poza funkcją znaku towarowego), o ile takie 

używanie nie powoduje mylnego wrażenia, że 

między uprawnionym z rejestracji a osobą 

trzecią istnieją jakiekolwiek więzi handlowe 

(zob. wyrok TSWE z 18.6.2009 r. w sprawie C 

487/07, L’Oréal S.A.). 

http://rkkw.pl/firma/zespol/anna-paszek/
http://rkkw.pl/firma/zespol/aneta-pankowska/
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Krzysztof Brysiewicz, radca prawny w Kancelarii RKKW  

Umowne a ustawowe prawo odstąpienia. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11.7.2013 r. (V 

ACa 235/13, Lex nr 1349928) 

To, że strony zastrzegając w umowie prawo odstąpienia od umowy, połączyły go z określonym zdarzeniem, nie 

oznacza, że w grę wchodzi art. 492 KC, tj. ustawowa podstawa odstąpienia. 

I. Stan faktyczny 

1. Powódka zawarła ze spółką akcyjną 

(„Pozwana”) przedwstępną umowę sprzedaży 

prawa użytkowania wieczystego działki. Strony 

ustaliły m.in., że jeżeli Pozwana nie uzyska 

ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy w 

terminie 90 dni od daty podpisania umowy, to 

powódka będzie uprawniona od umowy 

odstąpić, a Pozwana będzie zobowiązana do 

zwrotu zadatku. Prawo to mogła zrealizować do 

dnia 31.12.2008 r. 

2. W związku z nieuzyskaniem ww. decyzji, 

powódka odstąpiła od umowy. Pozwana nie 

zwróciła zadatku, w związku z czym powódka 

wystąpiła do sądu o nadanie klauzuli 

wykonalności łączącej strony umowie w 

zakresie oświadczenia Pozwanej o poddaniu się 

egzekucji. Sąd Okręgowy uznał powództwo za 

zasadne. Pozwana wniosła jednak apelację, 

zarzucając naruszenie m.in. art. 491 § 1 oraz art. 

492 Kodeksu cywilnego („KC”), która została 

oddalona. 

II. Komentarz 

1. Ustawowe prawo odstąpienia (art. 492 KC) jest 

uzależnione od: (i) niewykonania zobowiązania 

w ściśle określonym terminie oraz (ii) zwłoki 

drugiej strony (kwalifikowane opóźnienie, 

zawinione przez stronę). W tym przypadku nie 

jest konieczne wyznaczanie dodatkowego 

terminu dla wykonania zobowiązania. W tym 

kontekście warto zwrócić uwagę na wyrok Sądu 

Najwyższego z dnia 30.1.1998 r., sygn. akt III 

CKN 279/97, który wskazał, że „ustawowe 

prawo odstąpienia uzasadnia zwłoka lub 

niemożność wykonania zobowiązania wskutek 

okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność 

strona zobowiązana. Natomiast umowne prawo 

odstąpienia niezależne jest od wykonania lub 

nienależnego wykonania zobowiązania”. 

2. Sąd Apelacyjny wskazał, że przepis art. 395 KC 

pozwala na zastrzeżenie w umowie możliwości 

jednostronnego jej rozwiązania, określając 

jednocześnie wymogi, jakie niezbędne są dla 

uznania takiego zastrzeżenia za skuteczne.  

Są nimi: termin, w ramach którego będzie 

możliwe skorzystanie z prawa odstąpienia oraz 

wskazanie, której stronie będzie ono 

przysługiwać. Przesłanki te są jedynymi 

warunkami skuteczności ww. prawa.  

W przypadku umownego prawa odstąpienia nie 

ma bowiem znaczenia przyczyna odstąpienia. 

III.Wnioski dla praktyki 

Przy ocenie, czy dane zastrzeżenie umowne 

odnosi się do umownego, czy ustawowego 

prawa odstąpienia, istotne jest, czy w umowie 

zastrzeżono określony termin, w którym prawo 

do odstąpienia może być zrealizowane – jeżeli 

tak, to uprawnienie takie ma charakter 

umowny. Zatem jeżeli prawo odstąpienia ma 

umożliwić stronie „wyjście” z umowy, to 

należy wyraźnie zastrzec termin, albowiem 

brak oznaczenia ww. terminu spowoduje, że 

odstąpienie będzie oceniane według przepisów 

o ustawowym prawie odstąpienia, a druga 

strona będzie mogła wówczas wykazać jego 

nieskuteczność wskazując np. na brak winy w 

przekroczeniu terminu wykonania 

zobowiązania.  

http://rkkw.pl/firma/zespol/krzysztof-brysiewicz/
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Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią świadczenia 
pomocy prawnej w rozumieniu właściwych przepisów. Jeżeli są Państwo zainteresowani pogłębioną analizą lub 
wyjaśnieniem zagadnień przedstawionych w Newsletterze, prosimy o kontakt z Kancelarią RKKW. 

W celu otrzymywania bezpłatnego Newslettera Kancelarii RKKW należy wpisać się na 

http://rkkw.sadkosoft.com.pl/newsletter.php. 

Zachęcamy do śledzenia Kancelarii RKKW na Facebooku oraz LinkedIn – pozwoli to Państwu być na bieżąco    

z najnowszymi publikacjami naszego Zespołu, informacjami o szkoleniach oraz o konferencjach. 
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http://www.rkkw.pl/
http://www.rkkw.pl/fb
http://www.rkkw.pl/linkedin
http://rkkw.sadkosoft.com.pl/newsletter.php
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