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Sukcesy Klientów Kancelarii RKKW 

Departament Fuzji i Przejęć (M&A) oraz Departament Umów Kancelarii RKKW 

Kancelaria RKKW doradzała MAGO przy wielomilionowej transakcji 

Kancelaria RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy doradzała spółce MAGO S.A. z siedzibą w Ruścu 

przy złożonej transakcji podwyższenia jej kapitału zakładowego o kwotę ponad 26,5 mln złotych. MAGO to 

wiodący producent regałów sklepowych w Europie z szeroką siecią dystrybucji w wielu krajach. 

Doradztwo Kancelarii obejmowało cały proces transakcyjny począwszy od due dilligence, przygotowania 

dokumentów transakcyjnych, jak również wsparcie w negocjacjach i zamknięciu transakcji oraz rejestracji w 

KRS. 

Ze strony Kancelarii RKKW transakcję przeprowadzali mec. Damian Dworek - Partner w Kancelarii RKKW, 

mec. Łukasz Sieczka i mec. Piotr Letolc. 

Restrukturyzacja poprzedzona była długotrwałymi negocjacjami i ustaleniami odnośnie optymalnego jej 

charakteru. W pierwszej kolejności wymagała ona uporządkowania struktury kapitałowej podmiotów będących 

przedmiotem akwizycji, następnie zaś przeprowadzenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego MAGO w 

drodze wniesienia do tej spółki wkładów niepieniężnych – wskazują mec. Piotr Letolc z Departamentu Fuzji i 

Przejęć (M&A) Kancelarii RKKW oraz mec. Łukasz Sieczka, szef Departamentu Umów Kancelarii RKKW.  

Mec. Damian Dworek, Partner w Kancelarii RKKW, stojący na czele zespołu transakcyjnego dodaje, że była to 

kolejna w ostatnim czasie restrukturyzacja w ramach dużej grupy kapitałowej przeprowadzona przez RKKW. 

Cała operacja była, jak w wielu tego typu przypadkach, kilkuetapowa. Mimo złożonego charakteru przebiegła 

ona jednak pomyślnie i zakończyła się sukcesem naszego Klienta, który dzięki niej osiągnął wszystkie zakładane 

cele biznesowe.  

Dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający Kancelarii RKKW, wskazuje, że Kancelaria RKKW od wielu 

lat z sukcesem wspiera swoich Klientów w transakcjach M&A, zarówno z udziałem krajowych, jak i 

zagranicznych podmiotów. Doradzamy zarówno przy wielkich, opiewających na setki milionów, operacjach 

biznesowych, jak też i znacznie mniejszych przedsięwzięciach biznesowych. 

 

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

 

http://rkkw.pl/firma/zespol/damian-dworek/
http://rkkw.pl/firma/zespol/lukasz-sieczka/
http://rkkw.pl/firma/zespol/piotr-letolc/
http://rkkw.pl/firma/zespol/piotr-letolc/
http://rkkw.pl/firma/zespol/lukasz-sieczka/
http://rkkw.pl/firma/zespol/damian-dworek/
http://rkkw.pl/firma/zespol/radoslaw-kwasnicki/
http://www.kancelaria.lex.pl/czytaj/-/artykul/rkkw-doradzala-mago-przy-wielomilionowej-transakcji
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Departament Własności Intelektualnej 

SA w Warszawie: sukces RKKW w sporze o nieuczciwą konkurencję 

W stanie faktycznym jednej ze spraw, rozstrzyganych przez Sąd Okręgowy w Warszawie, współpracownicy 

pewnej spółki postanowili założyć przedsięwzięcie konkurencyjne, a przy jego zakładaniu wymieniali między 

sobą pewne informacje dotyczące swojej macierzystej spółki. Były pracodawca zarzucił im, że wykorzystali 

tajemnicę przedsiębiorstwa przy tworzeniu konkurencyjnego podmiotu, ułatwiając mu rynkowy start, a zarazem 

wyrządzając byłemu pracodawcy szkodę (w związku z utratą jednego z kontrahentów). 

Sąd uznał roszczenia powoda za uprawdopodobnione oraz udzielił zabezpieczenia roszczenia majątkowego 

(poprzez zajęcie wierzytelności z kont bankowych).  

W postępowaniu zażaleniowym pozwani (reprezentowani od pewnego momentu przez Kancelarię RKKW) 

podnosili, że Sąd nie ocenił wagi oraz znaczenia wymienianych informacji pod kątem możliwości uznania ich za 

tajemnicę przedsiębiorstwa, a także całkowicie pominął twierdzenia oraz dowody przytaczane przez pozwanych.  

Sąd Apelacyjny postanowieniem z dn. 07.5.2015 (sygn.. akt: VI Acz 15/15) uchylił postanowienie w sprawie 

zabezpieczenia oraz przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd Apelacyjny zarzucił, że Sąd Okręgowy w 

istocie nie dokonał oceny żadnej z przesłanek koniecznych do udzielenia zabezpieczenia, tj. 

uprawdopodobnienia roszczenia oraz interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczeniu. Ponadto nie uwzględnił 

twierdzeń oraz dowodów pozwanych, dając bezkrytyczną wiarę twierdzeniem powoda.  

Należy mieć nadzieję, że Sąd ponownie rozpoznając sprawę, rzetelnie zbada zaoferowany przez strony materiał 

dowodowy oraz dokona prawidłowej oceny, czy w sprawie w istocie mogło dojść do ujawnienia czy 

wykorzystania tajemnica przedsiębiorstwa. Nie można bowiem zakładać, że przekazanie jakichkolwiek 

informacji o przedsiębiorstwie oznacza automatycznie przekazanie informacji, stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa. - wskazuje mec. Aneta Pankowska, Partner w Kancelarii RKKW, pełnomocnik pozwanych w 

tym sporze. Obowiązku rzetelnej oceny całego materiału dowodowego nie uchyla okoliczność, że mamy do 

czynienia z postępowaniem zabezpieczającym, zwłaszcza w sytuacji, kiedy sąd w ramach zabezpieczenia stosuje 

dotkliwe środki uniemożliwiające, a co najmniej znacznie utrudniające, pozwanym normalne funkcjonowanie. To 

kolejny duży sukces naszej Kancelarii w sporach dotyczących, niekiedy jedynie rzekomej, nieuczciwej 

konkurencji. – dodaje dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW. 

 

Pełny tekst informacji o sukcesie RKKW w sporze o nieuczciwą konkurencję 

 

http://rkkw.pl/firma/zespol/aneta-pankowska/
http://rkkw.pl/firma/zespol/radoslaw-kwasnicki/
http://rkkw.pl/aktualnosci/sa-w-warszawie-sukces-rkkw-w-sporze-o-nieuczciwa-konkurencje/
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Seminaria i konferencje 

VII. Kongres Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG (10-11.6.2015 r.) 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w VII. Kongresie Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych 

Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG). Jest to kolejne cyklicznie planowane wydarzenie organizowane 

w ramach misji edukacyjnej SEG, które będzie okazją do spotkania z przedstawicielami spółek giełdowych 

odpowiedzialnych za relacje z inwestorami oraz kontakty z mediami. Kongres odbędzie się w dniach 10-

11.6.2015 roku w Hotelu OSSA w Ossie, k. Rawy Mazowieckiej. 

Tematem przewodnim tegorocznego Kongresu będzie budowanie przewagi komunikacyjnej.  

Uwieńczeniem pierwszego dnia będzie Wieczorna Gala, podczas której odbędzie się ceremonia wręczenia 

statuetek laureatom VIII edycji Konkursu Złota Strona Emitenta oraz Nagrody Specjalnej Ministra Skarbu 

Państwa.  

Drugiego dnia, jak co roku, odbędą się zajęcia praktyczne poświęcone zagadnieniom podnoszenia jakości relacji 

inwestorskich. Natomiast po warsztatach zapraszamy na dyskusję poświęconą identyfikacji i raportowaniu 

niefinansowych informacji cenotwórczych. 

Wydarzenie gwarantuje wysoki poziom merytoryczny, jak również jest bardzo ważne dla integracji środowiska 

związanego z rynkiem kapitałowym w Polsce. 

Udział w wydarzeniu weźmie m. in. dr Radosław L. Kwaśnicki. 

Więcej na temat VII. Kongresu Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG 

 

Certyfikowany Asystent biura obsługi Zarządu i Rady Nadzorczej (24-25.8.2015 r.)  

Certyfikowane warsztaty dla Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej, organizowane przez Langas Group w 

dniach 24-25.8.2015 r. w Sopocie, skierowane są do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie 

funkcjonowania prawno-organizacyjnego spółki, w ujęciu najnowszych zmian i kluczowych regulacji prawnych. 

W trakcie zajęć omówione zostaną najbardziej istotne zagadnienia związane z działaniem organów spółek i 

zagrożeń, jakie mogą występować, jak również przybliżone zostanie  otoczenie wewnętrzne organizacji m.in. 

pod kątem przepływu dokumentacji, organizacji posiedzeń, procedur bezpiecznego przetwarzania dokumentów, 

czy aktualizowania regulaminów. Przekrojowe zajęcia, prowadzone przez prawników, praktyków w zakresie 

obsługi spółek, prowadzone w ujęciu zgodności prawnej i dobrych praktyk organizacyjnych mają zapewnią 

szereg cennych informacji, które warto wdrażać i stosować wypełniając codzienne obowiązki zawodowe.  

http://rkkw.pl/firma/zespol/radoslaw-kwasnicki/
http://seg.org.pl/pl/vii-kongres-relacji-inwestorskich-spolek-gieldowych-seg
http://www.langas.pl/
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Kluczowe zagadnienia: 

 Uprawnienia zarządu i rady nadzorczej w świetle aktualnego prawa, 

 Zagrożenia w zakresie przekraczania uprawnień zarządczych w spółkach, 

 Wymagania i obowiązki związane z prowadzeniem dokumentacji spółki, 

 Obieg dokumentów w spółce w formie papierowej i elektronicznej, 

 Zabezpieczanie dostępu do dokumentów spółki, 

 Bezpieczeństwo danych osobowych w spółce – nowe regulacje, 

 Regulamin zarządu – regulamin rady nadzorczej, 

 Udzielanie pełnomocnictw w spółce, 

 Przygotowanie posiedzeń organów spółki, 

 Obsługa i protokołowanie posiedzeń zarządu/rady nadzorczej 

 

Jednym z prelegentów będzie dr Radosław L. Kwaśnicki. 

Więcej na temat warsztatów oraz formularz zgłoszeniowy 

 

Letnia Szkoła Grup Kapitałowych (24-25.8.2015 r.)  

Zachęcamy do wzięcia udziału w dwudniowym seminarium poświęconym doskonaleniu organizacji i warunków 

współpracy w grupie spółek kapitałowych, organizowanym przez Langas Group w dniach 24-25.8.2015 r., w 

Sopocie. 

Prowadzenie grupy spółek, zarządzanie wielopodmiotowymi strukturami wymaga realizacji złożonych strategii. 

Występujące zależności między spółkami generują dużą liczbę problemów natury komunikacyjnej, 

organizacyjnej i formalnej, które mogą przekładać się na powstawanie konfliktów interesów i spowolnienie 

rozwoju. W trakcie seminarium poruszone zostaną m. in. zagadnienia: 

 Jak organizować sprawą strukturę grupy kapitałowej, 

http://rkkw.pl/firma/zespol/radoslaw-kwasnicki/
http://www.langas.pl/szkolenie/21
http://www.langas.pl/
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 Jakie regulować kwestie związane z dominacją, konfliktami, łączeniem funkcji, zakazami w holdingu, 

 Jaka odpowiedzialność spoczywa na spółkach dominujących, a jaka na zależnych, 

 Jakie są obowiązki i uprawnienia zarządów i rad nadzorczych w grupie kapitałowej, 

 Na czym polegają dobre zapisy w regulaminach zarządów i rad nadzorczych grupy spółek, 

 W jaki sposób przebiega wydawanie i realizacja zaleceń w holdingu, 

 Jakie kompetencje ma Walne Zgromadzenie w grupie kapitałowej, 

 Jak koordynować przebieg Walnych Zgromadzeń, 

 Jak tworzyć umowy holdingowe oraz jak przygotować połączenie/podział spółek w ramach holdingu, 

 Jak prawidłowo realizować politykę informacyjną w grupie spółek oraz jak organizować obieg 

informacji w grupie kapitałowej, 

 Jakie są skutki naruszenia prawa w zakresie obowiązków informacyjnych, 

 Jak postępować z informacjami poufnymi. 

 

Jednym z prelegentów będzie dr Radosław L. Kwaśnicki. 

Więcej na temat szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy 

 

 

 

 

 

 

http://rkkw.pl/firma/zespol/radoslaw-kwasnicki/
http://www.langas.pl/szkolenie/162/letnia_szkola_grup_kapitalowych
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Z życia Kancelarii RKKW 

Mec. Aneta Pankowska w TVN BiŚ mówi co zrobić, gdy ktoś podszywa się pod naszą markę 

Mec. Aneta Pankowska była gościem red. Blajera w programie "Biznes dla ludzi". Mec. Aneta Pankowska 

radziła co zrobić, gdy ktoś wykorzystuje produkty, które wprowadziliśmy na rynek pod określoną marką, w 

określonym opakowaniu (opakowanie "podszywającego się" zawiera pewne nawiązania wizualne). Konsument 

może zostać wprowadzony w błąd co do pochodzenia produktu.  

Mec. Aneta Pankowska, Biznes dla ludzi, z dnia 13.5.2015 r., TVN BiŚ 

 

Nowy współpracownik Kancelarii RKKW 

Jarosław Szewczyk jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie uzyskał dwa tytuły: 

magistra prawa oraz magistra ekonomii międzynarodowej. Ukończył studia LL.M. na Uniwersytecie w Hajfie, 

wcześniej studiując na uniwersytetach w Bolonii, Gandawie oraz Berkeley. Naukowo związany z 

Uniwersytetem Jagiellońskim: laureat wielu nagród i wyróżnień – ostatnio stypendium Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych Doktorantów, finalista konkursu „droga na Harvard”. Doświadczenie 

zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych w Krakowie i Warszawie. Specjalizuje się w zakresie fuzji i 

przejęć (M&A). 

 

Publikacje współpracowników Kancelarii RKKW 

 R. L. Kwaśnicki, Gra o tron na zgromadzeniu, Puls Biznesu z dnia 28.4.2015 r. 

 O. Kowalewski, Będziemy płacić podatek Robin Hooda?, Forbes z dnia 22.4.2015 r. 

 D. Kulgawczuk, Czy na pewno cel uświęca środki? - nowelizacja ustawy o KRS, e-prawnik.pl  

 R. L. Kwaśnicki, Zgromadzenie nie do odwołania, Puls Biznesu z dnia 7.5.2015 r. 

 A. Pankowska, Nieuczciwa konkurencja: tolerowanie naruszenia prawa może prowadzić do jego utraty, 

e-prawnik.pl z dnia 5.5.2015 r. 

 R. L. Kwaśnicki, Dylematy spójności Kodeksu spółek handlowych z Kodeksem cywilnym oraz Kodeksem 

rodzinnym i opiekuńczym, Monitor Prawniczy, Dodatek nr 7/2015 

 R. L. Kwaśnicki,  Podejrzane uchwały, Puls Biznesu z 15.5.2015 r. 

 P. Wojtysiak, Zakaz konkurencji wygasa z chwilą przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę, e-

prawnik.pl z dnia 6.5.2015 r. 

 K. Szymański, Nowy taryfikator kar dla spółek publicznych, e-prawnik.pl z dnia 12.5.2015 r.  

http://rkkw.pl/firma/zespol/aneta-pankowska/
http://rkkw.pl/firma/zespol/aneta-pankowska/
http://rkkw.pl/aktualnosci/w-tvn-bis-mowimy-co-zrobic-gdy-ktos-podszywa-sie-pod-nasza-marke/
http://rkkw.pl/firma/zespol/jaroslaw-szewczyk/
http://pulsbiznesu.pb.pl/4053237,31121,gra-o-tron-na-zgromadzeniu
http://www.forbes.pl/plany-wprowadzenia-podatku-od-transakcji-finansowych,artykuly,193554,1,1.html
http://e-prawnik.pl/artykuly/prawo-spolek/czy-na-pewno-cel-uswieca-srodki-nowelizacja-ustawy-o-krs-z-dnia-28-11--r-.html
http://rkkw.pl/assets/150507-PULS-BIZNESU-ZGROMADZENIE-NIE-DO-ODWOLANIA-mniejszy.pdf
http://e-prawnik.pl/artykuly/ochrona-konkurencji/nieuczciwa-konkurencja-tolerowanie-naruszenia-prawa-moze-prowadzic-do-jego-utraty.html
http://rkkw.pl/assets/MoP-Dylematy-spojnosci-Kodeksu-spolek-handlowych-z-Kodeksem-cywilnym-oraz-Kodeksem-rodzinnym-i-opiekunczym.pdf
http://rkkw.pl/assets/MoP-Dylematy-spojnosci-Kodeksu-spolek-handlowych-z-Kodeksem-cywilnym-oraz-Kodeksem-rodzinnym-i-opiekunczym.pdf
http://rkkw.pl/assets/150515-PULS-BIZNESU-PODEJRZANE-UCHWALY.pdf
http://e-prawnik.pl/artykuly/ochrona-konkurencji/zakaz-konkurencji-wygasa-z-chwila-przejscia-zakladu-pracy-na-nowego-pracodawce.html
http://e-prawnik.pl/artykuly/prawo-spolek/nowy--taryfikator--kar-dla-spolek-publicznych.html
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Z Bloga: PRAWO BIZNESU – Law in Action oraz 

Prawo@IP 

Nowe prawo restrukturyzacyjne 

W czwartek 9.4.2015 r. Sejm uchwalił nową ustawę – Prawo restrukturyzacyjne, której znaczna większość 

przepisów ma wejść w życie już z dniem 1.1.2016 r. Przyjęta ustawa to zarówno zupełnie nowe prawo 

restrukturyzacyjne, jak i szeroka nowelizacja ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, która ma się stać 

regulacją dotyczącą wyłącznie procesów likwidacyjnych. Przyjęta ustawa zawiera również szereg przepisów 

dostosowujących. 

 

Z uzasadnienia nowej ustawy wynika, iż jej przepisy realizować mają tzw. politykę „nowej szansy”, czyli 

zapewnienie możliwości „nowego startu” przedsiębiorcom, których fiasko przedsięwzięcia gospodarczego 

wynika z niekorzystnej zmiany warunków ekonomicznych. Nowe prawo poprawić ma warunki skutecznej 

restrukturyzacji i szybkiej likwidacji, co z kolei stanowi istotny element dla wzrostu i potencjału gospodarczego 

państwa. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z wpisem Joanny Polakowskiej, aplikantki adwokackiej w Kancelarii RKKW. 

Więcej na ten temat 

 

LIMITO vs. MILITO: Sąd Apelacyjny podziela ocenę Sądu Okręgowego w kwestii podobieństwa i ryzyka 

wprowadzenia odbiorców w błąd 

Ciąg dalszy jednej z naszych spraw: Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie naszego oponenta, w związku z 

postanowieniem o zabezpieczeniu zakazującym używania oznaczenia MILITO w obrocie.  W uzasadnieniu 

rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny w Warszawie wskazał m.in., że Sąd Okręgowy dokonał właściwej oceny 

podobieństwa chronionego słownego wspólnotowego znaku towarowego LIMITO z oznaczeniem MILITO 

używanego przez obowiązanego. W orzeczeniu tym zatem Sąd dał wyraz słusznemu założeniu, że o 

podobieństwie znaków decydują ich elementy zbieżne, dominujące, które dla całościowego wrażenia 

wywieranego na odbiorców przez znak pełnia decydując rolę. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z wpisem mec. Anety Pankowskiej z Kancelarii RKKW. 

Więcej na ten temat  

http://rkkw.pl/firma/zespol/joanna-polakowska/
http://www.kwasnicki.com.pl/nowe-prawo-restrukturyzacyjne/
http://rkkw.pl/firma/zespol/aneta-pankowska/
http://pankowska.com.pl/limito-vs-milito-sad-apelacyjny-podziela-ocene-sadu-okregowego-w-kwestii-podobienstwa-i-ryzyka-wprowadzenia-odbiorcow-w-blad/
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Aktualności w prawie  

Spółki z o.o. jednak bez udziałów beznominałowych 

W ostatnim czasie wiele kontrowersji wzbudziły postanowienia projektu nowelizacji Kodeksu spółek 

handlowych odnoszące się do wprowadzenia beznominałowych udziałów w spółkach z ograniczoną 

odpowiedzialnością. O wątpliwościach związanych z planowaną zmianą pisaliśmy na naszym Blogu. 

Ostatecznie Ministerstwo Sprawiedliwości oficjalnie zrezygnowało z wprowadzenia kontrowersyjnych zmian, 

choć początkowo możliwość taka nie była nawet brana pod uwagę. Należy jednak uznać, że koniec końców 

przeważył racjonalny głos doktryny wskazujący na to, iż przedmiotowa regulacja - nie mając nic wspólnego z 

dobrem przedsiębiorców - mogłaby w istotny sposób wpłynąć na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. 

Rządowy proces legislacji 

 

SN: Dokument prywatny z podpisem urzędowo poświadczonym 

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 13.5.2015 r., sygn. III CZP 15/15 wydaną wskutek przedstawienia 

zagadnienia prawnego, Sąd ten wskazał, że za dokument prywatny z podpisem urzędowo poświadczonych w 

myśl art. 788 § 1 KPC należy uznać dokument zawierający oświadczenie notariusza o istnieniu podpisów 

notarialnie poświadczonych na oryginale umowy, na podstawie której uprawnienie wierzyciela lub obowiązek 

dłużnika przeszły po powstaniu tytułu egzekucyjnego na inną osobę, złożone na poświadczeniu zgodności 

wyciągu z tej umowy z jej oryginałem. Sąd Najwyższy stwierdził także, że urzędowe poświadczenie podpisu na 

dokumencie wskazanym w art. 788 § 1 KPC może zostać dokonane w innym czasie niż czynność prawna, na 

podstawie której uprawnienie wierzyciela lub obowiązek dłużnika przeszły po powstaniu tytułu egzekucyjnego 

na inną osobę. 

 

Nowelizacja: znacznie surowsze kary dla kierowców 

W dniu 18.5.2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20.3.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz 

niektórych innych ustaw, która wprowadza znacznie surowsze kary dla łamiących przepisy prawa kierowców. 

Wśród najważniejszych zmian wprowadzonych przez nowelizację jest możliwość utraty prawa jazdy na okres 3 

miesięcy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym oraz za przewożenie zbyt dużej 

liczby pasażerów. Prawo jazdy zostanie odebrane przez kontrolującego kierowcę policjanta. Jeżeli kierowca w 

tym czasie zostanie złapany po raz kolejny utraci prawo jazdy na 6 miesięcy. Kolejna „wpadka” w tym czasie 

będzie równoznaczna z utraceniem uprawnień do kierowania pojazdem. Nowelizacja zaostrzyła również kary dla 

http://www.kwasnicki.com.pl/czy-polskie-prawo-spolek-powinno-uczestniczyc-w-europejskim-race-bottom/
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/237400
http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze%20orzeczenia.aspx?ItemID=796&ListID=411c5dda-68cb-4ad8-b865-2705079f8593&el=Izba%20Cywilna
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000541
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000541
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pijanych kierowców. Z 10 do 15 lat wydłużony został okres, na jaki orzekany jest zakaz prowadzenia pojazdów 

oraz wprowadzono obligatoryjną karę grzywny. Dodatkowo prowadzenie bez uprawnień nowe przepisy uczyniły 

przestępstwem (wcześniej było to wykroczenie). Po upływie połowy zakazu prowadzenia pojazdów będzie 

można go zamienić na alkoholową blokadę. Dodatkowo zaostrzone zostały przepisy dot. osób, które posiadają 

prawo jazdy krócej niż 2 lata oraz wprowadzono możliwość obligatoryjnego usunięcia z drogi pojazdu w 

przypadku kiedy m.in. był on prowadzony przez osobę nieposiadającą uprawnień. 

 

SN o opłatach komorniczych 

Sąd Najwyższy przyjął w uchwale z dnia 13.5.2015 r., sygn. akt III CZP 14/15, iż w razie połączenia przez 

komornika do łącznego prowadzenia kilku spraw egzekucyjnych, wszczętych przez tego samego wierzyciela 

przeciwko temu samemu dłużnikowi, na podstawie różnych tytułów wykonawczych, komornik pobiera opłatę 

egzekucyjną w każdej połączonej sprawie. Odnośnie wysokości opłaty pobieranej na podstawie art. 49 ust. 1 

ustawy o komornikach Sąd Najwyższy uznał, że w sprawie, w której komornik wyegzekwował świadczenie przy 

zastosowaniu różnych sposobów egzekucji, nie może być ona wyższa niż trzydziestokrotna wysokość 

przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. 

 

Dopuszczalność egzekucji z masy majątkowej powstałej po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej 

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 17.4.2015 r., sygn. akt III CZP 9/15, wierzyciel jednego z 

małżonków po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej może prowadzić egzekucję z udziału tego małżonka 

we własności nieruchomości wchodzącej poprzednio w skład majątku wspólnego. 

 

Cash pooling pod lupą skarbówki 

Jak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30.3.2015 r. (IBPBI/2/423-1569/14/PC) umowę 

o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową w zakresie, w jakim daje podatnikowi prawo do korzystania z 

nadwyżek finansowych innych uczestników, należy kwalifikować jako pożyczkę w rozumieniu Ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych. Jest to stosunkowo nowe podejście (choć spotykane już coraz 

częściej), gdyż wcześniej jednoznacznie przyjmowano, że cash pooling nie stanowi pożyczki w rozumieniu art. 

16 ust. 7b Ustawy o CIT. 

 

http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze%20orzeczenia.aspx?ItemID=795&ListID=411c5dda-68cb-4ad8-b865-2705079f8593&el=Izba%20Cywilna
http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze%20orzeczenia.aspx?ItemID=783&ListID=411c5dda-68cb-4ad8-b865-2705079f8593&el=Izba%20Cywilna
http://www.epodatnik.pl/interpretacje-podatkowe/wykaz.php?id=335767-2015-03-30-dyrektor-izby-skarbowej-w-katowicach-ibpbi-2-423-1569-14-pc
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Rekomendacja związana z uchwałą składu siedmiu sędziów SN o niedopuszczalności prokury łącznej 

niewłaściwej 

W styczniowym numerze Newslettera RKKW wspominaliśmy o uchwale składu siedmiu sędziów SN z dnia 

30.1.2015 r. (III CZP 34/14) przesądzającej, iż niedopuszczalnym jest wpis do rejestru przedsiębiorców w 

Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z 

członkiem zarządu. 

Z niedawno opublikowanego uzasadnienia tej uchwały wynika, że ma ona bezpośrednie i istotne przełożenie na 

praktykę obrotu. Jej podjęcie doprowadzi bowiem zapewne do zmiany praktyki sądów rejestrowych i oddalania 

wniosków o wpis prokury niewłaściwej, lub wpisywania prokury bez zastrzeżenia dotyczącego możliwości 

działania prokurenta tylko łącznie z członkiem zarządu.  

Uchwała ta będzie również wpływała na ocenę skutków dotychczas ustanowionych i wpisanych do rejestru 

prokurentów, uprawnionych do działania wyłącznie z członkiem zarządu. Przedsiębiorcy, którzy udzielili tego 

rodzaju prokury są więc narażeni obecnie na ryzyko tego, że będą one traktowane jako samoistne bądź też jako 

nieskuteczne. Każdy z powyższych poglądów może tworzyć pewne ryzyko dotyczące zakresu umocowania 

prokurenta. Dlatego uzasadnione wydaje się być dokonanie zmiany umocowania dotychczasowych 

prokurentów, którzy byli uprawnieni do działania jedynie z członkiem zarządu.  

 

 

Najnowsze zmiany legislacyjne – „Alert prawny” 

22.4.2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie 

określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym (Dz.U. 2015 poz. 

490). 

 

30.4.2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie 

pomocy publicznej udzielanej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz.U. 2015, poz. 531). 

 

1.5.2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wyłączenia 

niektórych rodzajów porozumień o transferze technologii spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję 

(Dz.U. 2015, poz. 585). 

 

http://rkkw.pl/assets/Uploads/legacy-assets/Newsletter-RKKW-1-2-2015.pdf
http://rkkw.pl/pdf/varia/150130-III-CZP-34-14-niedopuszczalnosc-prokury-lacznej-niewlasciwej.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000490
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000490
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000531
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000531
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000585
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000585
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1.5.2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w 

sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. 2015, poz. 

588). 

 

2.5.2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w 

sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz.U. 2015, poz. 543). 

 

18.5.2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. 2015, poz. 541). 

 

 

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000588
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000588
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000588
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000543
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000543
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000541
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000541
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Praktyka 

Katarzyna Sawicka, asystent prawny w Kancelarii RKKW 

 

Szczególna reprezentacja spółki kapitałowej – powołanie pełnomocnika przez zgromadzenie 

wspólników/walne zgromadzenie 

Zgodnie z ogólnymi zasadami reprezentacji spółka 

kapitałowa reprezentowana jest przez zarząd, 

którego członkowie wybierani są z grona 

akcjonariuszy lub spoza niego przez Radę 

Nadzorczą (,,RN”). Ustawodawca przewidział 

jednak sytuacje, w których może dojść do konfliktu 

interesów spółki i członka jej zarządu. 

Odpowiedzią na wskazany konflikt jest art. 210 

Kodeksu spółek handlowych (,,KSH”) oraz art. 379 

KSH (odpowiednio dla spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej). Oba 

wskazane powyżej przepisy wprowadzają 

szczególne zasady reprezentacji spółki kapitałowej 

stanowiąc, iż w umowach i sporach, w których 

stroną jest zarówno spółka, jak i członek zarządu, 

spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub 

pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia 

wspólników/walnego zgromadzenia. Zarówno 

sposób reprezentowania spółki przez Radę 

Nadzorczą, jak i powołanie pełnomocnika budzą w 

doktrynie wiele kontrowersji. Także praktyka nie 

wypracowała jednego, właściwego postępowania 

we wskazanej sytuacji.  

Celem niniejszego opracowania jest 

zaprezentowanie możliwych wyborów 

zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia 

w przypadku konieczności powołania 

pełnomocnika spółki w sytuacjach wskazanych w 

art. 210 KSH (art. 379 KSH) oraz ukazanie 

praktycznych aspektów dokonanych wyborów. 

Należy wskazać, że wśród przedstawicieli doktryny 

wątpliwości budzi zarówno wskazanie właściwego 

rodzaju udzielanego pełnomocnictwa, jak i sama 

osoba pełnomocnika spółki. Rozważając drugą ze 

wskazanych kwestii, wyróżnić można trzy możliwe 

rozwiązania, tj. umocowanie: członka zarządu 

będącego stroną umowy/sporu, członka zarządu 

niebędącego stroną umowy/sporu oraz osoby 

trzeciej, spoza grona zarządu.  

Pierwsze ze wskazanych rozwiązań nie znajduje w 

doktrynie wielu zwolenników, niemniej jednak, 

można spotkać autorów, którzy dopuszczają taką 

możliwość.
1
 Pogląd ten stanowi najbardziej 

liberalny ze wskazanych powyżej, a jego 

zastosowanie stwarza wysokie 

prawdopodobieństwo narażenia się na sankcję 

nieważności. Biorąc pod uwagę, iż art. 210 KSH 

jest przepisem bezwzględnie obowiązującym, 

należy przyjąć, że wybór wskazanego rozwiązania 

może zostać uznany za jego naruszenie.  

Zarówno orzecznictwo jak i doktryna dopuszczają 

jednak sytuację, w której pełnomocnikiem spółki 

zostaje członek zarządu, który nie jest stroną 

zawieranej umowy/sporu
2
 (tak Sąd Najwyższy w 

wyroku z dnia 12 sierpnia 1998 r., II UKN 82/98). 

Pogląd ten można określić jako umiarkowany. 

Należy jednak rozważyć, czy takie rozwiązanie nie 

narusza ratio legis art. 210 KSH (art. 379 KSH). 

Jak wskazuje Sąd Apelacyjny w Białymstoku w 

wyroku z dnia 5 grudnia 2013 r., I ACa 559/13 ww. 

przepisy KSH służą ochronie przed nadużyciami ze 

strony członka zarządu, polegającymi na 

kierowaniu się interesem własnym pozostającym 

(nawet tylko potencjalnie) w sprzeczności z 

interesem spółki.  

                                                           
1 patrz Z. Kuniewicz, Wybrane zagadnienia dotyczące 

pełnomocnictwa do reprezentowania spółki kapitałowej 

w umowach z członkami zarządu, Rejent, nr 7-8, 2006, 

str. 78-79. 
2 tak A. Rachwał [w:] S. Włodyka, System Prawa 

Prywatnego, Tom 2, Prawo spółek handlowych, wyd. 2, 

C. H. BECK, Warszawa 2012, str. 802. 

http://rkkw.pl/firma/zespol/katarzyna-sawicka/
http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza%20orzecze%c5%84.aspx?Sygnatura=%22II%20UKN%2082/98%22
http://orzeczenia.bialystok.sa.gov.pl/search/simple/$N/I$0020ACa$0020559$002f13/$N/$N/1
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Zwracając uwagę na konsekwencje, jakie niesie za 

sobą naruszenie art. 210 KSH (art. 379 KSH), 

przepisu o charakterze iuris cogentis, należy 

przyjąć, że najbezpieczniejszym i 

rekomendowanym rozwiązaniem co do wyboru 

osoby pełnomocnika spółki, jest umocowanie osoby 

trzeciej. Przyjęcie wskazanego stanowiska nie 

wymaga bowiem badania interesów własnych 

umocowanego pełnomocnika, jak również nie rodzi 

skutku w postaci nieważności w wypadku 

naruszenia bezwzględnie obowiązującej regulacji 

prawnej. W praktyce często dochodzi do sytuacji, 

gdy pełnomocnikiem powołanym przez 

zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie 

zostaje przewodniczący RN. Wówczas ma miejsce 

przerzucenie ciężaru odpowiedzialności z członka 

RN na zgromadzenie wspólników/walne 

zgromadzenie. Jako pełnomocnik nie odpowiada on 

bowiem na normalnych zasadach wynikających z 

art. 293 § 1 KSH (art. 483 KSH). Zawsze istnieje 

jednak możliwość zaskarżenia uchwały 

powołującej go na pełnomocnika lub dochodzenia 

roszczeń w związku z naruszeniem przepisów o 

pełnomocnictwie. 

Uwagi wymaga także charakter dyspozycji 

zawartych w omawianych artykułach, które jako 

bezwzględnie obowiązujące i szczególne należy 

interpretować zawężająco. Skoro ustawodawca 

przyjął, iż uprawnienia reprezentacyjne zarządu 

zostają w umowach/sporach z członkami zarządu 

wyłączone, powołanie na pełnomocnika członka 

zarządu może zostać uznane za naruszenie art. 58 § 

1 KC (patrz Sąd Apelacyjny w Białymstoku w 

wyroku z dnia 5 grudnia 2013 r., I ACa 559/13), 

choć w doktrynie pojawiają się także głosy 

alternatywne wskazujące na to, iż wskazane 

działanie stanowi naruszenie art. 39 KC. Należy 

jednak przyjąć, że czynność prawna podjęta z 

naruszeniem omawianych przepisów nie może 

zostać konwalidowana na podstawie art. 103 KC 

(tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 lipca 2012 

r., II CSK 744/11).  

Powracając do zasygnalizowanej wcześniej kwestii 

wymaganego rodzaju pełnomocnictwa, należy 

wskazać, iż doktrynie istnieje spór, co do tego, czy 

dopuszczalne jest wyłącznie udzielenie 

pełnomocnictwa do poszczególnej czynności czy 

można także dopuścić udzielenie pełnomocnictwa 

gatunkowego. Swoich zwolenników znajduje 

zarówno pierwszy
3
, jak i drugi.

4
 

Można uznać, że opinię pośrednią, choć bardziej 

skłaniającą się ku pierwszej z nich, prezentuje A. 

Szumański.
5
 Autor przyjmuje, że udzielenie 

pełnomocnictwa rodzajowego może znaleźć 

zastosowanie względem spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością nieposiadającej RN. W 

przypadku spółki akcyjnej, w której RN jest 

organem obligatoryjnym, rozwiązanie to nie jest 

jednak zalecane. Udzielenie pełnomocnictwa 

gatunkowego może bowiem prowadzić do 

utworzenia quasi-organu spółki i ograniczenia 

kompetencji RN.    

Podsumowując powyższe rozważania wskazać 

można, że rekomendowanym dla spółek 

rozwiązaniem jest powołanie pełnomocnika spoza 

grona zarządu (może być nim także 

przewodniczący RN). Optymalnym wyjściem 

wydaje się także udzielenie pełnomocnictwa 

gatunkowego, do zawierania umów określonego 

rodzaju, gdyż rozwiązanie takie nie narusza ratio 

legis art. 210 KSH (art. 379 KSH), a przy tym jest 

dla praktyki mniej uciążliwe. 

                                                           
3 A. Rachwał, [w:] S. Włodyka, System Prawa 

Prywatnego, Tom 2, Prawo spółek handlowych, wyd. 2, 

C. H. BECK, Warszawa 2012, str. 801, który stanowczo 

odrzuca dopuszczalność stosowania obu rodzajów 

pełnomocnictw. 
4 J. P. Naworski, [w:] T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, 

Kodeks spółek handlowych, Komentarz, Tytuł III. Spółki 

kapitałowe, Dział I. Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością , tom 2, wyd. 1, Lexis Nexis, 

Warszawa 2011, str. 347-348; M. Rodzynkiewicz, 

Kodeks spółek handlowych Komentarz, wyd. 3, Lexis 

Nexis, Warszawa 2009, str.384. 
5 A. Szumański, [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. 

Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, Tom 

III, Komentarz do artykułów 301-458, wyd. 2, C. H. 

BECK, Warszawa 2008, str. 715-716. 

http://orzeczenia.bialystok.sa.gov.pl/search/simple/$N/I$0020ACa$0020559$002f13/$N/$N/1
http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza%20orzecze%c5%84.aspx?Sygnatura=%22II%20CSK%20744/11%22
http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza%20orzecze%c5%84.aspx?Sygnatura=%22II%20CSK%20744/11%22
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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.pl/subskrypcja-newsletter/. 

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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