
 
 

      www.rkkw.pl      
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter 
1-2/2015 

 



 
 

 

2 | Strona 
 

 

 

Spis treści  

Sukcesy Klientów Kancelarii RKKW ..................................................................................................... 3 

Kancelaria RKKW doradzała przy przejęciu platformy informatycznej ............................................ 3 

Spór o zwrot dywidend wygrany przed SN ......................................................................................... 4 

Seminaria i konferencje ........................................................................................................................ 5 

Warsztaty „Kontrakty menedżerskie jako narzędzie podnoszenia efektywności kadry zarządzającej” 

(4-5.3.2015 r.) ...................................................................................................................................... 5 

Warsztaty „Rozporządzenie MAR - w praktyce Spółek Publicznych” (5.3.2015 r.) .......................... 6 

Warsztaty  „Najnowsze zmiany w obowiązkach informacyjnych” (25-26.3.2015 r.) ........................ 6 

Z życia Kancelarii RKKW ...................................................................................................................... 8 

Awans Anety Pankowskiej na Partnera w Kancelarii RKKW ............................................................ 8 

Dr Kwaśnicki w zestawieniu "Who is who na rynku - Rynek usług prawnych dla biznesu" ............. 8 

Nowy Blog RKKW – prowadzony przez prof. nadzw. dr. hab. Oskara Kowalewskiego ................... 8 

Publikacje współpracowników Kancelarii RKKW ............................................................................. 9 

Z Bloga: PRAWO BIZNESU – Law in Action ..................................................................................... 10 

Zawodowy charakter działalności gospodarczej a zakres odpowiedzialności .................................. 10 

Jak sądy oceniają kredyty w CHF – czy (rzeczywiście) jest przełom ............................................... 10 

2008 – 2012 – Nieudana próba wrogiego przejęcia WZZ HERBAPOL S.A. .................................. 10 

Kto i na jakich zasadach może decydować o obecności lub liczbie głosów akcjonariusza na WZ? . 11 

Sąd o kredycie w CHF – przełom czy status quo? ............................................................................ 11 

Aktualności w prawie ............................................................................................................................ 12 

Zmiany w prawie antymonopolowym ............................................................................................... 12 

SN: Prokurent – sam, z innym prokurentem albo wcale ................................................................... 12 

Rewolucja w przepisach dotyczących umów o pracę ....................................................................... 12 

Nowe uprawnienie Ministra Sprawiedliwości................................................................................... 13 

Nabycie akcji spółki bez PCC ........................................................................................................... 13 

TSUE – wyjątek od obowiązku publikacji prospektu emisyjnego .................................................... 13 

Najnowsze zmiany legislacyjne – „Alert prawny” ................................................................................ 14 

Praktyka ................................................................................................................................................. 16 

Najważniejsze zmiany prawne w zakresie sprzedaży konsumenckiej wprowadzone na mocy ustawy 

o prawach konsumenta. ..................................................................................................................... 16 



 
 

 

3 | Strona 
 

 

 

Sukcesy Klientów Kancelarii RKKW 

Departament Fuzji i Przejęć (M&A) 

Kancelaria RKKW doradzała przy przejęciu platformy informatycznej 

Kancelaria RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy doradzała spółce CUBE.ITG S.A. przy złożonej 

transakcji nabycia udziałów w spółce kapitałowej ITMED sp. z o.o., której głównym aktywem są udziały spółki 

zależnej Data Techno Park sp. z o.o.  

Działalność ITMED związana jest z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalnością 

powiązaną. DTP jest właścicielem centrum przetwarzania danych, częściowo wyposażonego w sprzęt i 

oprogramowanie w zakresie świadczenia usług w obszarze e-zdrowia w modelu SaaS i w obszarze sektora 

klientów komercyjnych. Centrum przetwarzania danych jest jednym z największych obiektów tego typu w 

Europie Środkowej. Jego powierzchnia to 5000 m2, z czego powierzchnia serwerowni wynosi około 1300 m2. 

O transakcji spółka CUBE.ITG S.A. informowała w raporcie bieżącym opublikowanym w dniu 15.12.2014 r. nr 

39/2014. Pisał o niej również Parkiet. 

Transakcja miała charakter trójstronny a udział w niej, poza CUBE.ITG wzięli: spółka ITMED oraz udziałowiec 

ITMED – osoba fizyczna, który zawarł wcześniej umowy sprzedaży udziałów z pozostałymi udziałowcami. 

Ze strony Kancelarii RKKW transakcję nadzorował mec. Krzysztof Wróbel, Partner kierujący Departamentem 

Fuzji i Przejęć (M&A) oraz mec. Krzysztof Brysiewicz. Doradztwo Kancelarii obejmowało cały proces 

transakcyjny począwszy od due dilligence, dokumentów transakcyjnych jak również wsparcia w negocjacjach i 

zamknięcia transakcji. 

Mec. Krzysztof Wróbel komentując udane zamknięcie transakcji wskazał dodatkowo, iż: "Struktura i wysoka 

dynamika transakcji wymagała od nas jako doradców prawnych nie tylko najwyższego poziomu staranności i 

elastyczności, ale też pełnej dyspozycyjności, dlatego tym bardziej jesteśmy zadowoleni, że udało się 

wypracować rozwiązanie optymalne, zarówno bezpieczne, jak i w pełni satysfakcjonujące dla wszystkich stron." 

O sprawie pisze m. in. portal Prawnik.pl oraz Lex.pl. 

 

 

 

http://cubeitg.pl/pl/artykul_relacje/710/Raport_biezacy_nr_ESPI_39_2014_z_dnia_2014-12-15
http://cubeitg.pl/pl/artykul_relacje/710/Raport_biezacy_nr_ESPI_39_2014_z_dnia_2014-12-15
http://www.parkiet.com/artykul/7,1402253-Cube-ITG-kupuje-ITMED.html
http://rkkw.pl/firma/zespol/krzysztof-wrobel/
http://rkkw.pl/firma/zespol/krzysztof-brysiewicz/
http://rkkw.pl/firma/zespol/krzysztof-wrobel/
http://www.prawnik.pl/w-kancelariach/artykuly/845022,kancelaria-rkkw-doradzala-przy-przejeciu-platformy-informatycznej.html
http://www.kancelaria.lex.pl/czytaj/-/artykul/kancelaria-rkkw-doradzala-przy-przejeciu-informatycznej-platformy
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Departament Sporów Korporacyjnych 

Spór o zwrot dywidend wygrany przed SN 

Źródłem sporu było działanie zarządu spółki akcyjnej, polegające na wykreśleniu z księgi akcyjnej wieloletniego 

akcjonariusza, któremu przysługuje prawie 20 proc. wszystkich akcji. 

Zarząd w pewnym momencie nieoczekiwanie stwierdził, że nabycie akcji przez akcjonariusza na podstawie 

umów zawartych przed kilkunastu laty nie było skuteczne. Głównym argumentem miały być postanowienia 

statutu, które dopuszczały obrót akcjami jedynie pomiędzy założycielami (a Klient Kancelarii nie należał do ich 

grona). Po wykreśleniu akcjonariusza z księgi akcyjnej, spółka wystąpiła o zwrot rzekomo nienależnie 

pobranych przez pozwanego dywidend w okresie, kiedy był wpisany do księgi akcyjnej. W toku procesu spółka 

wywodziła, że to pozwany powinien wykazać, że w okresie, kiedy był wpisany do księgi akcyjnej przysługiwało 

mu także materialne uprawnienie do akcji spółki. Sądy rozpoznające sprawę w pierwszej i drugiej instancji 

oddaliły powództwo o zwrot dywidend. W uzasadnieniach korzystnych dla Klienta Kancelarii RKKW 

rozstrzygnięć wskazano, że zgodnie z art. 343 § 1 KSH za akcjonariusza uważa się tylko tę osobę, która jest 

wpisana do księgi akcyjnej - oznacza to, że jeśli spółka twierdzi, iż osoba, która figuruje w księdze akcyjnej 

takim akcjonariuszem nie jest, to ją obciąża ciężar dowodu tego faktu zgodnie z art. 6 k.c. Nie może być tak, że 

wykreślenie akcjonariusza z księgi akcyjnej odwraca ciężar dowodu, przerzucając go na akcjonariusza. 

Jednocześnie dowody i twierdzenia przedstawione przez pozwanego akcjonariusza przemawiały za tym, że 

nabycie przez niego akcji spółki było skuteczne. Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej spółki do 

rozpoznania. Wskazał on, że spółka nie udowodniła, aby Klient Kancelarii RKKW nie był jej akcjonariuszem, a 

to na spółce spoczywał ciężar wykazania tej okoliczności. 

"To orzeczenie Sądu Najwyższego pokazuje, że samodzielne i dowolne manipulowanie przez zarząd treścią 

księgi akcyjnej nie jest akceptowane przez sądy. Dodatkowo Sąd Najwyższy wskazał, że przyjęcie skargi 

kasacyjnej do rozpoznania musi być odpowiednio uzasadnione. Nie może być tak, że uzasadnienie "oczywistej 

zasadności" skargi jest jedynie powieleniem oraz powtórzeniem zarzutów kasacyjnych" - wskazuje pełnomocnik 

akcjonariusza, mec. Aneta Pankowska, Partner w Kancelarii RKKW. 

"Rozstrzygnięcie to potwierdza, że rozpoznanie sprawy przez Sąd Najwyższy nie może być traktowane jako 

kolejny etap rozpoznawania sprawy. Merytoryczne zajęcie się sprawą przez Sąd Najwyższy wymaga 

uprzedniego wykazania szczególnych ku temu przesłanek, takich jakich np. oczywista zasadność skargi" - 

dodaje dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW oraz szef Departamentu Sporów 

Korporacyjnych. 

Więcej na ten temat na portalu Lex.pl.   

http://rkkw.pl/firma/zespol/aneta-pankowska/
http://rkkw.pl/firma/zespol/radoslaw-kwasnicki/
http://www.kancelaria.lex.pl/czytaj/-/artykul/rkkw-wygrala-przed-sn-spor-zwrot-dywidend
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Seminaria i konferencje 

Warsztaty „Kontrakty menedżerskie jako narzędzie podnoszenia efektywności kadry zarządzającej” (4-

5.3.2015 r.) 

Zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach organizowanych przez MMC Polska, które odbędą się w dniach 4-

5 marca 2015 r. w Centrum Konferencyjnym GOLDEN FLOOR w budynku Millenium Plaza w Warszawie.  

Kontrakty menedżerskie stają się w obecnych czasach optymalnym narzędziem podnoszenia efektywności kadry 

zarządzającej. Do optymalnego funkcjonowania kontraktu potrzebne jest stworzenie odpowiedniej strategii 

kadrowej umożliwiającej właściwe i  skuteczne zawarcie umów z kierownictwem. Udział w warsztatach pozwoli 

Państwu uzyskać praktyczne wskazówki w najbardziej nurtujących kwestiach związanych z tego typu umowami, 

w szczególności wyjaśnione zostaną problemy związane z formą zawieranej umowy czy wątpliwości związane z 

optymalnym wprowadzeniem zapisów umownych. Brak precyzyjnych regulacji dotyczących kontraktu 

menedżerskiego stwarza wiele problemów zarówno interpretacyjnych jak i technicznych związanych z 

praktycznym zawieraniem kontraktu z menedżerem. Wydarzenie stwarza możliwość poznania dobrych praktyk i 

jest szansą na zdobycie gruntownej wiedzy dotyczącej kontraktu menedżerskiego oraz jego poprawnego 

rozliczania. Uczestnictwo jest doskonałą okazją do debaty z ekspertami, którzy w techniczny sposób omówią 

najbardziej problematyczne aspekty kontraktów. 

W trakcie warsztatów omówione zostaną takie zagadnienia jak: 

• wybór formy zatrudnienia menedżera – optymalny sposób współpracy, 

• zasady zawierania kontraktów menedżerskich, 

• zasady wynagradzania menedżera, 

• sprawny nadzór i zarządzanie przedsiębiorstwem – efektywne zapisy umowne, 

• kontrakt menadżerski w świetle przepisów podatkowych i ubezpieczenia społecznego, 

• optymalne przygotowanie do rozstania z menedżerem. 

Jednym z wykładowców na warsztatach będzie mec. Dariusz Kulgawczuk, radca prawny, Partner w Kancelarii 

RKKW. 

Więcej na ten temat 

 

http://rkkw.pl/firma/zespol/dariusz-kulgawczuk/
http://mmcpolska.pl/event/kontrakty-menedzerskie
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Warsztaty „Rozporządzenie MAR - w praktyce Spółek Publicznych” (5.3.2015 r.) 

Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach Rozporządzenie MAR - w praktyce Spółek Publicznych, które 

organizowane są przez V Financial Conferences, 5 marca 2015 r. w  Mercure Grand Hotel w Warszawie.  

Okres przed wejściem w życie przyjętej regulacji MAR powinien zostać spożytkowany na przygotowanie 

zespołów w spółkach i wewnętrznych procedur pozwalających na sprostanie nowym wymogom raportowania. 

Nowe regulacje zaczną obowiązywać polskich emitentów od połowy 2016 r. 

W trakcie warsztatów omówione zostaną takie zagadnienia jak: 

• informacja poufna w świetle nowych regulacji unijnych MAR i MAD II, 

• praktyczne aspekty dotyczące jej publikowania, ochrony, ujawniania i wykorzystywania w kontekście 

obowiązków nałożonych na spółki publiczne, 

• obowiązki informacyjne po zmianach wynikających z MAR i MAD, 

• zasady przekazywania informacji poufnych do publicznej wiadomości, 

• upublicznianie informacji finansowych poza raportami okresowymi. 

W warsztatach, jako prelegent, weźmie udział Karol Szymański, współpracownik – Of Counsel – Kancelarii 

RKKW. 

Więcej informacji na ten temat oraz formularz zgłoszeniowy 

 

Warsztaty „Najnowsze zmiany w obowiązkach informacyjnych” (25-26.3.2015 r.) 

Zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach Najnowsze zmiany w obowiązkach informacyjnych 

organizowanych przez Certified Global Education we współpracy z Kancelarią RKKW, które odbędą się w 

dniach 25-26 marca 2015 r. w Warszawie.  

W dniu 12 czerwca 2014 r. w dzienniku Urzędowym UE opublikowano Rozporządzenie w sprawie nadużyć na 

rynku („Rozporządzenie MAR”) oraz Dyrektywę w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku („Dyrektywa 

MAD”). Ww. akty prawne weszły w życie w dniu 2 lipca 2014 r. – wówczas rozpoczął się 24-miesięczny okres, 

w którym Komisja Europejska będzie musiała przyjąć środki wykonawcze do Rozporządzenia MAR, a państwa 

członkowskie implementować Dyrektywę MAD do prawa krajowego. Od dnia 3 lipca 2016 r. Rozporządzenie 

MAR stanie się bezpośrednio skuteczne w państwach członkowskich. 

http://www.vfconferences.pl/s,2,O_firmie.html
http://rkkw.pl/firma/zespol/karol-szymanski/
http://www.vfconferences.pl/data/Aktualnosci/Pliki/172_broszura.pdf
http://www.vfconferences.pl/data/Aktualnosci/Pliki/172_formularz.pdf
http://www.certge.pl/o-nas
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Powyższe zmiany spowodują istotne przemodelowanie reżimu dotyczącego obowiązków informacyjnych spółek 

publicznych, choćby poprzez wprowadzenie nowej definicji „informacji poufnej”, a także zmianę zasad 

związanych z obiegiem oraz upublicznianiem tak klasyfikowanych wiadomości dotyczących emitentów. 

Zmiany dotyczą również spółek notowanych obecnie w alternatywnym systemie obrotu NewConnect – na mocy 

przywołanych wyżej regulacji zostaną one bowiem objęte takimi samymi obowiązkami raportowania jak spółki 

giełdowe. 

Warsztaty poprowadzą: dr. Radosław L. Kwaśnicki, mec. Dariusz Kulgawczuk, mec. Agnieszka Nalazek, 

Joanna Czekaj, Karol Szymański, Damian Staszewski z Kancelarii RKKW. 

Więcej informacji na ten temat oraz formularz zgłoszeniowy 

 

 

http://rkkw.pl/firma/zespol/radoslaw-kwasnicki/
http://rkkw.pl/firma/zespol/dariusz-kulgawczuk/
http://rkkw.pl/firma/zespol/agnieszka-nalazek/
http://rkkw.pl/firma/zespol/joanna-czekaj/
http://rkkw.pl/firma/zespol/karol-szymanski/
http://rkkw.pl/firma/zespol/damian-staszewski/
http://www.certge.pl/najnowsze-zmiany-w-obowiazkach-informacyjnych
http://www.certge.pl/formularz-zgloszeniowy-najnowsze-zmiany-w-obowiazkach-informacyjnych
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Z życia Kancelarii RKKW 

Awans Anety Pankowskiej na Partnera w Kancelarii RKKW 

Do grona Partnerów Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL i Partnerzy dołączyła mec. Aneta 

Pankowska. 

Aneta Pankowska kieruje w Kancelarii RKKW Departamentem Własności Intelektualnej, jak również aktywnie 

uczestniczy w pracach Departamentu Procesowego. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa własności 

intelektualnej oraz sporach sądowych na gruncie prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa własności 

intelektualnej. Ma na koncie liczne sukcesy w tej dziedzinie. 

O awansie mec. Anety Pankowskiej pisały m. in. portale: Lex.pl, Prawnik.pl oraz Polskiprawnik.pl. 

 

Dr Kwaśnicki w zestawieniu "Who is who na rynku - Rynek usług prawnych dla biznesu" 

Zachęcamy do zapoznania się z zestawieniem Gazety Finansowej "Who is who na rynku - Rynek usług 

prawnych dla biznesu", w którym znalazł się dr Radosław L. Kwaśnicki. 

"Who is who na rynku - Rynek usług prawnych dla biznesu", Gazeta Finansowa, 12-18.12 2014 r. 

 

Nowy Blog RKKW – prowadzony przez prof. nadzw. dr. hab. Oskara Kowalewskiego 

Mamy zaszczyt poinformować, iż powstał nowy, autorski Blog – prowadzony przez prof. nadzw. dr. hab. Oskara 

Kowalewskiego stałego współpracownika Kancelarii RKKW. 

Prof. nadz. dr hab. Oskar Kowalewski współpracuje z Kancelarią RKKW jako Of Counsel.  

Zachęcamy do odwiedzania Bloga. 

 

 

 

http://rkkw.pl/firma/zespol/aneta-pankowska/
http://rkkw.pl/firma/zespol/aneta-pankowska/
http://rkkw.pl/firma/zespol/aneta-pankowska/
http://rkkw.pl/firma/zespol/aneta-pankowska/
http://www.kancelaria.lex.pl/czytaj/-/artykul/awans-anety-pankowskiej-na-partnera-w-kancelarii-rkkw
http://www.prawnik.pl/w-kancelariach/artykuly/851479,nowy-partner-w-kancelarii-rkkw.html
http://www.kronika-kadrowa.polskiprawnik.pl/awans-anety-pankowskiej-na-partnera-w-kancelarii-rkkw,2460/
http://rkkw.pl/firma/zespol/radoslaw-kwasnicki/
http://rkkw.pl/pdf/publikacje/141212-18-Gazeta-Finansowa-Rynek-uslug-prawnych-dla-biznesu-who-is-who.pdf
http://rkkw.pl/firma/zespol/oskar-kowalewski/
http://rkkw.pl/firma/zespol/oskar-kowalewski/
http://rkkw.pl/firma/zespol/oskar-kowalewski/
https://okowalewski.wordpress.com/
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Publikacje współpracowników Kancelarii RKKW 

 R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu red. Ksawerego Wardackiego, Prezes w jeden dzień, 

Rzeczpospolita z dnia 9.12.2014 r. 

 R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu: Hutmen, Yawal: Pozew trafił do sądu, Parkiet z dnia 

11.12.2014 r. 

 R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu: Hutmen: Bez zabezpieczenia, Parkiet z dnia 15.12.2014 r. 

 R. L. Kwaśnicki, Komunikacja z rynkiem po nowemu, Puls Biznesu z dnia 17.12.2014 r. 

 R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu Hutmen. Drobni chcą odebrać głos Karkosikowi, Parkiet z dnia 

20.12.2014 r. 

 R. L. Kwaśnicki, Z kredytem we franku nie jest tak łatwo, Puls Biznesu z dnia 23.12.2014 r. 

 R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu: LSI Software: Dwunastogodzinna bitwa, Parkiet z dnia 

29.12.2014 r.  

 D. Kulgawczuk, O nieważności uchwał zgromadzenia, Puls Biznesu z dnia 21.1.2015 r. 

 K. Szymański, wypowiedź do artykułu: Gant: Inwestorzy mocno zdezorientowani, Parkiet z dnia 

24.1.2015 r. 

 K. Szymański, wypowiedź do artykułu: LSI Software: Emisja na przejęcie McComp zawieszona, Parkiet z 

dnia 4.2.2015 r. 

 K. Szymański, wypowiedź do artykułu: Gant: Sytuacja w giełdowej grupie staje się coraz dziwniejsza, 

Parkiet z dnia 7.2.2015 r. 

 N. Tracichleb, Nieautonomiczny charakter interesu spółki handlowej,  e-prawnik.pl,  22.1.2015 r. 

 Ł. Sieczka, Nowa upadłość konsumencka, e-prawnik.pl,  22.1.2015 r. 

 R. L. Kwaśnicki, Rady giełdowych spółek na celowniku UE, Puls Biznesu z dnia 10.2.2015 r. 

 

 

  

  

http://prawo.rp.pl/artykul/1163348.html
http://rkkw.pl/assets/Uploads/legacy-assets/publikacje/141211-Parkiet-Akcjonariusze-Hutmenu-i-Yawalu-walcza.pdf
http://archiwum.parkiet.com/artykul/763103_Hutmen:_Bez_zabezpieczenia.html
http://www.kwasnicki.com.pl/komunikacja-z-rynkiem-po-nowemu/
http://rkkw.pl/assets/Uploads/legacy-assets/publikacje/141220-Parkiet-Radoslaw-L-Kwasnicki-Hutmen-Drobni-chca-odebrac-glos-Karkosikowi.pdf
http://rkkw.pl/assets/Uploads/legacy-assets/publikacje/141223-Puls-Biznesu-Radoslaw-L-Kwasnicki-Z-kredytem-we-franku-nie-jest-tak-latwo.pdf
http://rkkw.pl/assets/Uploads/legacy-assets/publikacje/141229-Parkiet-Radoslaw-L-Kwasnicki-LSI-Software-dwunastogodzinna-bitwa.pdf
http://pulsbiznesu.pb.pl/3986661,53856,o-niewaznosci-uchwal-zgromadzenia
http://www.parkiet.com/artykul/25,1408367-Gant-odwoluje-NWZ.html
http://www.parkiet.com/artykul/26,1409880-Emisja-na-przejecie-McComp-zawieszona.html
http://www.parkiet.com/artykul/7,1410370-Gant--kto-zarzadza-spolka-.html
http://e-prawnik.pl/artykuly/dzialalnosc-gospodarcza/nieautonomiczny-charakter-interesu-spolki-handlowej-.html
http://e-prawnik.pl/artykuly/prawo-upadlosciowe-i-naprawcze/nowa-upadlosc-konsumencka.html
http://rkkw.pl/assets/150210-PULS-BIZNESU-Rady-gieldowych-spolek-na-celowniku-UE.pdf
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 

Zawodowy charakter działalności gospodarczej a zakres odpowiedzialności 

Zarówno w orzecznictwie jak i w doktrynie stwierdzenie, iż zawodowy charakter działalności pociąga za sobą 

zwiększony zakres wymagań, nie budzi żadnych wątpliwości. Takie stanowisko uzasadnione jest 

doświadczeniem profesjonalisty, jego kwalifikacjami, a także posiadaną przez niego fachową wiedzą. 

Rozbieżności pojawiają się jednak podczas próby wskazania granic tej odpowiedzialności. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z wpisem Katarzyny Sawickiej z Kancelarii RKKW. 

Więcej na ten temat 

 

Jak sądy oceniają kredyty w CHF – czy (rzeczywiście) jest przełom 

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 7.11.2014 r. w sprawie o sygnaturze I C 544/14 zyskał rozgłos w 

środkach masowego przekazu ze względu na atypowość podjętego rozstrzygnięcia. Sugerowano, iż nastąpił 

przełom w kwestii kredytów waloryzowanych poprzez obcą walutę – w niniejszej sprawie poprzez franka 

szwajcarskiego - a media rozpisywały się o możliwości spłaty rat kredytowych na korzystniejszych warunkach. 

Autorką wpisu jest Katarzyna Barszczewska z Kancelarii RKKW. 

Więcej na ten temat 

 

2008 – 2012 – Nieudana próba wrogiego przejęcia WZZ HERBAPOL S.A. 

Spory korporacyjne, w szczególności wokół tzw. wrogich przejęć, to nie tylko spory korporacyjne w spółkach 

publicznych, ale także w spółkach prywatnych.  Szczególną „grupę ryzyka” stanowią tu tzw. spółki pracownicze 

(bez względu na ich formę prawną spółki akcyjnej czy z o.o.). Jest tak z uwagi na rozproszenie właścicielskie 

tych spółek. Zamiast jednego właściciela ekonomicznego występuje bowiem ich grupa, o często rozbieżnych 

interesach. Takie spółki stają się celem tzw. wrogich przejęć też przez zwykłą demografię – w miarę upływu lat 

grono pracowników – akcjonariuszy założycieli ulega zmniejszeniu na rzecz akcjonariuszy niezainteresowanych 

dalszym rozwojem spółki: np. emerytów, a następnie ich spadkobierców, często koncentrujących swoją 

aktywność życiową poza spółką.  Przeciwdziałanie wyżej opisanym konfliktom i procesom w celu utrzymania 

pracowniczego charakteru wskazanych spółek wymaga mądrego planowania i dobrych regulacji statutowych już 

od samego początku funkcjonowania takich spółek.  

http://www.kwasnicki.com.pl/zawodowy-charakter-dzialalnosci-gospodarczej-zakres-odpowiedzialnosci/
http://www.kwasnicki.com.pl/jak-sady-oceniaja-kredyty-w-chf-czy-rzeczywiscie-jest-przelom/
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Autor w ciekawy sposób odniósł się do istoty sporów korporacyjnych na przykładzie sytuacji w spółce 

Wrocławskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A. 

Autorem wpisu jest Dariusz Kulgawczuk, Partner w Kancelarii RKKW. 

Więcej na ten temat 

 

Kto i na jakich zasadach może decydować o obecności lub liczbie głosów akcjonariusza na WZ? 

We wpisie z dnia 17.9.2013 r. informowaliśmy o udziale dr. Radosława L. Kwaśnickiego w zorganizowanym 

przez Polski Instytut Dyrektorów w dniu 10.9.2013 r. seminarium pt. „Kto i na jakich zasadach może decydować 

o obecności lub liczbie głosów akcjonariusza na WZ?”. 

W nawiązaniu do tego wpisu informujemy, że na prowadzonej przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. stronie, poświęconej tematyce ładu korporacyjnego, dostępny jest pełen zapis przeprowadzonej 

w trakcie tego seminarium dyskusji. 

Więcej na ten temat 

 

Sąd o kredycie w CHF – przełom czy status quo? 

Zachowanie zdrowego rozsądku i krytycznego podejścia w sytuacji, gdy media bombardują newsami o końcu 

trosk „frankowiczów”, nie jest łatwe. Warto jednak tę próbę podjąć, tym bardziej, że propozycje rozwiązania 

problemu przedstawiane przez stronę rządową oraz wypowiedzi Komisji Nadzoru Finansowego i Związku 

Banków Polskich nie dają – na chwilę obecną – powodów do uspokojenia. 

Autorem wpisu jest dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW. 

Więcej na ten temat 

 

http://rkkw.pl/firma/zespol/dariusz-kulgawczuk/
http://www.kwasnicki.com.pl/2008-2012-nieudana-proba-wrogiego-przejecia-wzz-herbapol-s/
http://www.kwasnicki.com.pl/podziekowania-od-polskiego-instytutu-dyrektorow/
http://corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/publikacje/2013/pcg35_dyskusjaprzegladuprawo_z_glosu_na_wz.pdf
http://www.kwasnicki.com.pl/pelen-zapis-z-przebiegu-dyskusji-na-temat-kto-na-jakich-zasadach-moze-decydowac-o-obecnosci-lub-liczbie-glosow-akcjonariusza-na-wz-dostepny-online/
http://rkkw.pl/firma/zespol/radoslaw-kwasnicki/
http://www.kwasnicki.com.pl/sad-o-kredycie-w-chf-przelom-czy-status-quo/
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Aktualności w prawie  

Zmiany w prawie antymonopolowym 

W dniu 18.1.2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji 

i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, która m.in. wydłużyła okres przedawnienia 

praktyk ograniczających konkurencję z 1 roku do 5 lat liczonych od końca roku, w którym zaprzestano 

stosowania niedozwolonych praktyk, jak i termin na wniesienie odwołania od decyzji Prezesa UOKiK do 

SOKiK – do 1 miesiąca od jej doręczenia. Wskazana ustawa wprowadziła także do prawa antymonopolowego 

procedurę dobrowolnego poddania się karze pieniężnej, która może zostać wszczęta przed zakończeniem 

postępowania zarówno z urzędu, jak i na wniosek strony. Ww. procedura daje możliwość obniżenia kary 

pieniężnej o 10% w stosunku do jej wysokości, która zostałaby nałożona, gdyby strona nie poddała się karze 

dobrowolnie. 

 

SN: Prokurent – sam, z innym prokurentem albo wcale 

W dniu 30.1.2015 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę, na mocy której ostatecznie 

przesądził, iż: niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego 

prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu (III CZP 34/14), zabraniając 

tym samym stosowania - powszechnej w praktyce - tzw. prokury łącznej niewłaściwej. Polega ona na tym, że 

prokurent uprawniony jest do działania w imieniu mocodawcy wyłącznie razem z członkiem zarządu. 

Wątpliwości na tym gruncie powstały ponieważ ustawa nie reguluje tej kwestii w sposób jednoznaczny. Co 

więcej ustanowienie prokury łącznej niewłaściwej Sąd Najwyższy dopuścił w wydanej w dniu 27.4.2001 r. 

uchwale (III CZP 6/01), w której stwierdził, że dopuszczalne jest udzielenie prokury jednej osobie z 

zastrzeżeniem, że może ona działać tylko łącznie z członkiem zarządu spółki lub wspólnikiem. Uchwała z 

30.1.2015 r. rozwiewa wszelkie dotychczasowe wątpliwości dotyczące prokury łącznej niewłaściwej. Jej 

uzasadnienie nie zostało jeszcze opublikowane. 

Zagadnienie prawne 

 

Rewolucja w przepisach dotyczących umów o pracę 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji Kodeksu pracy, której głównym 

celem jest zminimalizowanie zjawiska nieuzasadnionego wykorzystywania umów o pracę na czas określony. 

Wśród najważniejszych zmian, jakie przewiduje przedstawiony projekt znalazła się m.in. likwidacja umowy na 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000945
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000945
http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/Zagadnienia%20prawne.aspx?ItemID=658&ListID=411c5dda-68cb-4ad8-b865-2705079f8593&el=1
http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/prawo-pracy/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy---kodeks-pracy-oraz-niektorych-innych-ustaw-1/
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czas wykonywania określonej pracy, a co za tym idzie zredukowanie rodzajów umów o pracę do trzech, tj. na 

okres próbny, na czas określony oraz na czas nieokreślony. Nowelizacja zakłada również m.in. ograniczenie 

czasu trwania zatrudnienia w ramach następujących po sobie umów o pracę na czas określony do maksymalnie 

33 miesięcy oraz wprowadzenie analogicznych jak przy umowach na czas nieokreślony okresów wypowiedzenia 

również przy umowach na czas określony. Zmiany mają wejść w życie w roku 2015. 

 

Nowe uprawnienie Ministra Sprawiedliwości 

Od 27.11.2014 r. Minister Sprawiedliwości może składać kasacje w sprawach karnych. Uprawnienie do zostało 

mu przyznane w związku z nowelizacją procedury karnej, dokonaną na mocy ustawy z dnia 10.10.2014 r. o 

zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 1556). 

 

Nabycie akcji spółki bez PCC 

Jak wynika z Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 16.9.2014 r., IPTPB2/436-

87/14-3/KK, nabycie przez podatnika akcji spółki za pośrednictwem domu maklerskiego jest zwolnione z 

podatku od czynności cywilnoprawnych. W przedmiotowej Interpretacji Fiskus przyjął argumentację podatnika, 

który powołał się na art. 9 pkt 9 lit. b ustawy o PCC, zgodnie z którym zwalnia się od podatku sprzedaż praw 

majątkowych, będących instrumentami finansowymi, dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych. 

 

TSUE – wyjątek od obowiązku publikacji prospektu emisyjnego 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Wyroku wydanym w dniu 17.9.2014 r. orzekł, że obowiązek 

publikacji prospektu emisyjnego przed jakąkolwiek publiczną ofertą papierów wartościowych - o którym mowa 

w artykule 3 ust. 1 dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4.11.2003 r. w sprawie 

prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów 

wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/ WE, zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 

2008/11/WE z dnia 11.3.2008 r. -  nie podlega zastosowaniu w odniesieniu do licytacji przymusowej papierów 

wartościowych. 

 

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001556
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001556
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001556
http://www.epodatnik.pl/interpretacje-podatkowe/wykaz.php?id=318919-2014-09-16-dyrektor-izby-skarbowej-w-lodzi-iptpb2-436-87-14-3-kk
http://www.epodatnik.pl/interpretacje-podatkowe/wykaz.php?id=318919-2014-09-16-dyrektor-izby-skarbowej-w-lodzi-iptpb2-436-87-14-3-kk
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.421.01.0004.01.POL
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Najnowsze zmiany legislacyjne – „Alert prawny” 

25.12.2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia 

na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. 2014 poz. 1755). 

 

25.12.2014 r. weszła w życie Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). 

 

1.1.2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie 

maksymalnego procentowego udziału składników pochodzenia zagranicznego w przychodzie netto z realizacji 

kontraktu eksportowego oraz rodzaju dowodów, na podstawie których ustala się pochodzenie produktu lub 

usługi (Dz.U. 2014 poz. 1978). 

 

1.1.2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 grudnia 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie interoperacyjności systemu kolei (Dz.U. 2014 poz. 1976). 

 

1.1.2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów 

odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. 2014 poz. 

1974). 

 

6.1.2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach 

ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 1854). 

 

7.1.2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz.U. 2014 poz. 1885). 

 

8.1.2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. 

2015 poz. 18). 

 

10.1.2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania 

cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2015 poz. 2). 

 

 

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001755
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001755
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001755
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000827
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001978
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001978
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001978
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001978
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001976
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001976
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001974
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001974
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001854
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001854
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001885
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001885
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000018
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000002
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000002
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13.1.2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2014 r. w 

sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i 

bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych (Dz.U. 

2015 poz. 46). 

 

15.1.2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 4). 

 

18.1.2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zgłoszenia 

zamiaru koncentracji przedsiębiorców (Dz.U. 2015 poz. 80). 

 

18.1.2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu 

obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji (Dz.U. 2015 poz. 79). 

 

18.1.2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2014 poz. 945). 

 

23.1.2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych 

(Dz.U. 2015 poz. 25). 

 

29.1.2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zaniechania 

poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i 

podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2015 poz. 57). 

 

30.1.2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 73). 

 

6.2.2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 122). 

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000046
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000046
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000046
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000004
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000004
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000080
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000080
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000079
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000079
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000945
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000945
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000025
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000025
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000057
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000057
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000057
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000073
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000073
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000122
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000122
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Praktyka 

Anna Paszek, adwokat w Kancelarii RKKW 

 

Najważniejsze zmiany prawne w zakresie sprzedaży konsumenckiej wprowadzone na mocy ustawy o 

prawach konsumenta. 

 

I. Zmiany 

1. W dn. 25.12.2014 r. weszła w życie ustawa o 

prawach konsumenta z dn. 30.5.2014 r. (dalej 

jako: „PrKonsU”). Nowa ustawa zastąpiła 

dotychczas obowiązującą ustawę z dn. 

2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw 

konsumentów oraz o odpowiedzialności za 

szkodę wyrządzoną przez produkt 

niebezpieczny (dalej jako: „OchrNPKU”) oraz 

ustawę z dn. 27.7.2002 r. o szczególnych 

warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o 

zmianie Kodeksu cywilnego (dalej jako: 

„SprzKonsU”). 

2. Powyższa regulacja w sposób istotny zmieniła 

dotychczasowe ramy prawne w zakresie umów 

sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami a 

konsumentami, zarówno tych zawieranych poza 

lokalem przedsiębiorstwa oraz za pomocą 

środków porozumiewania się na odległość, jak i 

w lokalu przedsiębiorstwa. Nowe przepisy mają 

zastosowanie wyłącznie do umów zawartych 

pomiędzy ww. podmiotami po dniu jej wejścia 

w życie, tj. po 25.12.2014 r., natomiast w 

odniesieniu do umów zawartych przed tym 

dniem stosować należy dotychczas 

obowiązujące regulacje, tj. OchrNPKU oraz 

SprzKonsU. 

 

II. Szczegóły nowelizacji 

1. Nowa regulacja prawa konsumenckiego wnosi 

szereg istotnych zmian do porządku prawnego. 

Na szczególne wyróżnienie zasługują co 

najmniej cztery obszary zmian, których 

praktyka stosowania przynieść ma 

(przynajmniej w założeniu) ujednolicenie oraz 

większą przejrzystość w stosunkach umownych 

pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem. 

2. Po pierwsze zmiany dotyczą rozszerzenia 

katalogu obowiązków informacyjnych 

spoczywających na przedsiębiorcy – 

ustawodawca zmodyfikował przepisy dotyczące 

czasu i sposobu wykonania wspomnianych 

obowiązków informacyjnych, wprowadził nowe 

sankcje prawne za ich niedochowanie lub 

nienależyte wykonanie. 

3. Po drugie, zmianie ulegają zasady odstępowania 

konsumenta od umowy – zarówno w zakresie 

terminów, kosztów, jak i odpowiedzialności za 

używanie rzeczy w okresie przysługującego 

konsumentowi prawa do odstąpienia. 

4. Po trzecie, przepisy PrKonsU znoszą zakaz 

przedpłaty za towar lub usługę, co stanowiło 

realny problem w transakcjach B2C 

zawieranych szczególnie za pośrednictwem 

Internetu, przenosząc to ryzyko na 

przedsiębiorcę. 

5. Po czwarte, zmianie uległa definicja 

konsumenta w Kodeksie cywilnym. 

 

III.Podsumowanie 

1. Większość zmian w PrKonsU to rozwiązania 

niewątpliwie korzystne dla konsumentów, 

natomiast część z nich również dla 

przedsiębiorców, zwłaszcza w kontekście 

ułatwień dotyczących potwierdzania warunków 

umowy drogą elektroniczną, czy też zniesienia 
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zakazu przedpłaty, jak również 

odpowiedzialności konsumenta za 

zmniejszenie wartości rzeczy w trakcie 

pierwszych 14 dni od daty sprzedaży, tj. okresu 

umożliwiającego odstąpienie od umowy. 

2. Niewątpliwym plusem nowelizacji jest 

ujednolicenie zasad odpowiedzialności 

sprzedawcy z tytułu, tzw. niezgodności towaru 

z umową i zastąpienie ww. instytucji rękojmią. 

Istotnym utrudnieniem dla przedsiębiorców 

może być konieczność spełnienia kazuistycznie 

określonego i bardzo szerokiego katalogu 

obowiązków informacyjnych, jak również 

konieczność równoległego stosowana przez 

pewien okres po wejściu w życie ustawy 

dwóch regulaminów, wzorców umów 

zgodnych z dotychczas obowiązującym stanem 

prawnym, jak i PrKonsU. 

 



 

18 | Strona 
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Ul. Wilcza 46 (II. Piętro) 
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tel.: +48 22 41 70 80 

fax: +48 22 213 30 07 

e-mail: office@rkkw.pl 

web: www.rkkw.pl 

Facebook: www.rkkw.pl/fb 

LinkedIn: www.rkkw.pl/linkedin 

 Twitter: https://twitter.com/KancelariaRKKW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, LinkedIn oraz Twitterze – pozwoli to Państwu być 

na bieżąco z najnowszymi publikacjami naszego Zespołu, informacjami o szkoleniach oraz o konferencjach. 
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