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Sukcesy Klientów Kancelarii RKKW 

Departament Prawa Spółek oraz Departament Postępowań Sądowych 

SA w Warszawie: PGE Dystrybucja wygrywa w sporze budowlanym 

Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 26.5.2014 r. (w sprawie o sygn. akt: I ACa 1547/13) wydał wyrok w 

sporze, w którym Kancelaria RKKW reprezentowała spółkę PGE Dystrybucja S.A. przeciwko przedsiębiorstwu 

budowlanemu, które domagało się zapłaty wynagrodzenia z tytułu rzekomych prac dodatkowych i zamiennych. 

 

Na mocy powyższego wyroku Sąd Apelacyjny w Warszawie oddali apelację przedsiębiorstwa budowlanego od 

wyroku Sądu Okręgowego. Sądy obu instancji uznały bowiem, że powód nie wykazał wykonania jakichkolwiek 

prac dodatkowych lub zamiennych, co było szczególnie istotne mając na względzie to, iż między stronami nie 

doszło do podpisania żadnego aneksu w tym przedmiocie. W sporze przedsiębiorstwo energetyczne było 

reprezentowane przez mec. Dariusza Kulgawczuka, Partnera w Kancelarii RKKW, który po wyroku Sądu 

Apelacyjnego stwierdził, że: „To kolejne orzeczenie w prowadzonych przez Kancelarię sprawach, które 

jednoznacznie potwierdza, jak istotne jest negocjowanie umów przy udziale prawnika. W niniejszej sprawie 

powód występując o zapłatę w istocie chciał bowiem doprowadzić do wymuszenia na pozwanym zapłaty 

dodatkowego wynagrodzenia, nienależnego - w związku z treścią zawartej przez strony umowy”. „Wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Warszawie stanowi potwierdzenie tego, iż sprawę sądową z zakresu prawa budowlanego należy 

zawsze bardzo starannie przygotować zanim się ją wniesie do sądu, gdyż ten nie ustala stanu faktycznego i nie 

przeprowadza dowodów z urzędu” – komentuje mec. Damian Dworek, Partner stojący na czele Departamentu 

Postępowań Sądowych Kancelarii RKKW. 

O sprawie pisał portal Karieraprawnika.pl 

http://rkkw.pl/firma/zespol/dariusz-kulgawczuk/
http://rkkw.pl/firma/zespol/damian-dworek/
http://karieraprawnika.pl/informacje-prasowe/item/1515-sa-w-warszawie-pge-dystrybucja-wygrywa-w-sporze-budowlanym
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Seminaria i konferencje 

Certyfikowany Corporate Governance Manager (13-14.11.2014 r.) 

Zapraszamy do uczestnictwa w kursie Certyfikowany Corporate Governance Manager, który poprowadzą 

wybitni eksperci, praktycy, prawnicy. Partnerem kursu jest Akademia Leona Koźmińskiego. Kurs 

ukierunkowany jest w szczególności dla obecnych i przyszłych członków zarządu i rad nadzorczych. Udział w 

grupie składających się z osób pochodzących z różnych spółek pozwala zapoznać się z funkcjonowaniem 

organów w różnych spółkach. W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się z najnowszymi trendami w zakresie 

wewnętrznego funkcjonowania zarządów, rad nadzorczych oraz ogólnych stosunków między organami spółki. 

Celem kursu jest zapoznanie uczestników jak można wzmocnić odpowiedzialność i wydajność organów, a 

jednocześnie poprawiając swoją zdolność do przyczynienia się znacząco do działań korporacyjnych nadzoru. Po 

ukończeniu kursu uczestniczy nabędą wiedze i narzędzia, które powinny ich wspomagać w działaniach 

mających na celu zapewnienia większego nadzoru korporacyjnego. 

Uczestnicy kursu otrzymają certyfikat wydany przez Akademię Leona Koźmińskiego i CGE. 

W kursie, jako prelegenci, wezmą udział dr Radosław. L. Kwaśnicki oraz prof. dr hab. Oskar Kowalewski. 

Więcej na temat kursu 

 

http://rkkw.pl/firma/zespol/radoslaw-kwasnicki/
http://rkkw.pl/firma/zespol/oskar-kowalewski/
http://www.certge.pl/certyfikowany-corporate-governance-manager
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Z życia Kancelarii RKKW 

Kancelaria RKKW została Autoryzowanym Doradcą na NewConnect i Catalyst 

Z przyjemnością informujemy, iż na mocy decyzji z dnia 2.9.2014 r., Dyrektora Działu Rynku Kasowego Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Kancelaria RKKW została wpisana na listę Autoryzowanych 

Doradców Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect i Catalyst.  Umożliwia nam to poszerzenie spektrum 

świadczonych na Państwa rzecz usług oraz potwierdza bogate doświadczenie Kancelarii RKKW w dziedzinie 

prawa rynków kapitałowych.  

W ramach nowego departamentu doradzać będą Certyfikowani Doradcy Alternatywnego Systemu Obrotu w 

osobach radcy prawnego Agnieszki Nalazek oraz wieloletniego współpracownika Kancelarii RKKW, Pana 

Karola Szymańskiego. 

 

Dr Radosław L. Kwaśnicki Profesjonalistą Forbes 2014 

W dniu 23.9.2014 r. w Warszawie, na uroczystej gali miało miejsce wręczenie nagród w Konkursie 

Profesjonaliści Forbesa 2014 - Zawody Zaufania Publicznego laureatom z województwa mazowieckiego. Na 

uroczystość przybyło kilkudziesięciu przedstawicieli zawodów zaufania publicznego – adwokatów, architektów, 

artystów, lekarzy i radców prawnych z województwa mazowieckiego.  

Mamy zaszczyt poinformować, iż nagrodę za pierwsze miejsce w kategorii „Radca Prawny” otrzymał dr 

Radosław L. Kwaśnicki. 

Chcemy wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy swoim głosem wpłynęli na taki wynik rankingu Profesjonaliści 

Forbes 2014. 

Laureaci konkursu Profesjonaliści Forbesa 2014 

 

Mec. Damian Dworek Przewodniczącym Rady Nadzorczej Impera Capital S.A. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impera Capital S.A. powołało Damiana Dworka, Partnera w Kancelarii 

RKKW, na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Impera Capital S.A. 

Rada Nadzorcza Impera Capital S.A. 

http://rkkw.pl/firma/zespol/agnieszka-nalazek/
http://rkkw.pl/firma/zespol/karol-szymanski/
http://www.forbes.pl/laureaci-konkursu-profesjonalisci-forbesa-2014,artykuly,183627,1,1.html
http://rkkw.pl/firma/zespol/damian-dworek/
http://www.imperasa.pl/index.php/informacje-o-spoce/rada-nadzorcza
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Kancelaria RKKW członkiem Polskiego Instytutu Dyrektorów  

Mamy zaszczyt poinformować, iż Kancelaria RKKW została członkiem Polskiego Instytutu Dyrektorów. Jest to 

bez wątpienia wyraz uznania dla naszej pracy na rzecz Corporate Governance. 

Polski Instytut Dyrektorów (PID) służy „ładowi korporacyjnemu” – Corporate Governance. Inspiruje i krzewi 

dobre praktyki na rynku kapitałowym, wspomaga doskonalenie wiedzy zarządów i rad nadzorczych, poprawia 

klimat sprzyjający zaufaniu do rynku i jego instytucji. PID działa w formie fundacji non profit, której działalność 

finansowana jest przez Mecenasów i Uczestników Fundacji oraz ze środków pozyskiwanych z własnej 

działalności gospodarczej.  

Najważniejsze przedsięwzięcia Państwowego Instytutu Dyrektorów to m. in.: 

 Korpus PID - lista kandydatów na profesjonalnych członków rad nadzorczych, 

 wydawanie Przeglądu Corporate Governance – kwartalnika, jedynego w Polsce pisma poświęcone 

problematyce corporate governance adresowanego głównie do praktyków, 

 Akademia PID - konferencje, konsultacje i warsztaty adresowane do środowiska Corporate Governance, 

  Seminaria PID - otwarte dla rynku spotkania na temat najbardziej aktualnych aspektów Corporate 

Governance w Polsce i na świecie, 

 PID zajmuje stanowiska na istotne dla rynku, często kontrowersyjne tematy. 

Więcej informacji o Polskim Instytucie Dyrektorów  

 

Publikacje Kancelarii RKKW 

 R. L. Kwaśnicki, N. Tracichleb, W sprawie  adresata rezygnacji członka zarządu - aspekty praktyczne, 

Monitor Prawa Handlowego nr 1/2014 

 K. Brysiewicz, Dofinansowanie ze środków europejskich w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów 

powszechnych, Monitor Prawniczy nr 17/2014 

 K. Wróbel, wypowiedź do artykułu red. Jerzego Mosonia, Kancelaria startuje w przetargu, Radca 

Prawny nr 151-152 

 

   

http://www.pid.org.pl/index.php?page=korpus-pid
http://www.pid.org.pl/index.php?page=przeglad-corporate-governance
http://www.pid.org.pl/index.php?page=seminaria-pid
http://www.pid.org.pl/index.php?page=uczestnicy-proponuja
http://www.pid.org.pl/
http://czasopisma.beck.pl/nc/artykul/w-sprawie-adresata-rezygnacji-czlonka-zarzadu-aspekty-praktyczne/
http://czasopisma.beck.pl/monitor-prawniczy/artykul/dofinansowanie-ze-srodkow-europejskich-w-orzecznictwie-sadu-najwyzszego-i-sadow-powszechnych/
http://czasopisma.beck.pl/monitor-prawniczy/artykul/dofinansowanie-ze-srodkow-europejskich-w-orzecznictwie-sadu-najwyzszego-i-sadow-powszechnych/
http://rkkw.pl/pdf/publikacje/140731-Radca-Prawny-Krzysztof-Wrobel-Kancelaria-startuje-w-przetargu.PDF
http://tvn24bis.pl/magazyny,191/biznes-dla-ludzi-22-03,411047.html
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Z Bloga: PRAWO BIZNESU – Law in Action oraz 

Prawo@IP 

Prawnik musi pisać krótko i zwięźle 

Niczego nie dowodzi ten, kto dowodzi zbyt wiele (nihil probat qui nimium probat) – kilka słów o sztuce pisania 

pism procesowych na przykładzie postanowienia SN z dnia 18.12.2013 r. w sprawie III CSK 311/13 (Biul. SN 

2014/5/12).  

W czasie wakacyjnych miesięcy miałem możliwość uczestniczenia w pracach nad sporządzaniem trzech skarg 

kasacyjnych. Dotyczyły one zupełnie odmiennych problemów prawnych i różnych klientów Kancelarii RKKW. 

Miały jednak co najmniej jedną wspólną cechę – były stosunkowo obszerne. Już po złożeniu pism w sądach 

natknąłem się jednak na tytułowe orzeczenie. 

Zachęcamy do zapoznania się z wpisem autorstwa Damiana Dworka, radcy prawnego, Partnera w Kancelarii 

RKKW. 

Więcej na ten temat 

 

Interes spółki handlowej – autonomiczny byt czy fikcja prawna? 

Brak sformułowania przez ustawodawcę definicji legalnej kodeksowego pojęcia „interesu spółki”  niemalże od 

zawsze stanowi przedmiot ożywionej dyskusji. Nie dziwi ona tym bardziej, że pojęcie to jest ściśle związane z 

m.in. zakresem obowiązującego wspólników zakazu konkurencji (art. 56 § 1 KSH), możliwością pozbawienia 

akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części (art. 433 § 2 KSH), czy w końcu – co wydaje się mieć 

najdonioślejsze znaczenie na płaszczyźnie praktycznej – z faktem, iż jego naruszenie może uzasadniać 

wniesienie powództwa o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia 

akcjonariuszy (art. 249 § 1 KSH oraz art. 422 § 1 KSH). .  

Autorką wpisu jest Natalia Tracichleb. 

Więcej na ten temat 

 

Niższe opodatkowanie premii menedżerów 

Menedżerowie znaleźli sposób, aby płacić mniejsze podatki… i to dużo mniejsze. Obciążenie otrzymanej premii 

19% stopą podatkową zamiast 32% (przy drugim progu podatkowym) jest niewątpliwie niezwykle korzystne i 

możliwe dzięki zawieranym pomiędzy menedżerem a spółką kontraktom opcyjnym lub innym umowom 

http://rkkw.pl/firma/zespol/damian-dworek/
http://www.kwasnicki.com.pl/prawnik-musi-pisac-krotko-i-zwiezle/
http://rkkw.pl/firma/zespol/natalia-tracichleb/
http://www.kwasnicki.com.pl/interes-spolki-handlowej-autonomiczny-byt-czy-fikcja-prawna/
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dotyczącym instrumentów pochodnych. Metoda jest całkiem prosta. W takiej umowie wynagrodzenie uznaniowe 

menedżera (premia) musi być uzależnione od określonego wskaźnika; mogą to być np. przychody spółki lub 

cena jaką osiągnęły jej akcje. Oparcie wypłaty należnej menedżerowi premii na pochodnych instrumentach 

finansowych pozwala na jej opodatkowanie z zastosowaniem 19% stawki podatkowej, jako przychód z 

kapitałów pieniężnych w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 z późn. zm.) (dalej jako: „Ustawa o PIT”). Jest to możliwe z uwagi na fakt, iż 

Ustawa o PIT jako przychody z kapitałów pieniężnych wskazuje m.in. przychody z odpłatnego zbycia 

pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 

r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538) wskazuje natomiast opcje, jako jeden z 

przykładów instrumentów pochodnych. 

Wskazana powyżej metoda na zapłatę niższych podatków wydaje się stosunkowo bezpieczna, szczególnie w 

obliczu wydanej w dniu 17 lutego 2014 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi Interpretacji indywidualnej 

(Interpretacja nr IPTPB2/415-715/13-4/KR). 

Autorką wpisu jest Joanna Polakowska. 

Więcej na ten temat 

 

O co chodzi z tzw. ryzkiem wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów? 

Pojęcie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów to centralna instytucja prawa 

znaków towarowych związana z naruszeniem prawa do znaku. Jej sens sprowadza się do tego, że z naruszenie 

prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku 

identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych 

lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko 

skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym (art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo własności 

przemysłowej).  

Zachęcamy do zapoznania się z nowym artykułem pt.: O co chodzi z tzw. ryzkiem wprowadzenia odbiorców w 

błąd co do pochodzenia towarów? umieszczonym na Blogu Prawo@IP, prowadzonym przez mec. Anetę 

Pankowską. 

 

 

http://rkkw.pl/firma/zespol/joanna-polakowska/
http://www.kwasnicki.com.pl/nizsze-opodatkowanie-premii-menedzerow/
http://pankowska.com.pl/o-co-chodzi-tzw-ryzkiem-wprowadzenia-odbiorcow-blad-pochodzenia-towarow/
http://pankowska.com.pl/o-co-chodzi-tzw-ryzkiem-wprowadzenia-odbiorcow-blad-pochodzenia-towarow/
http://rkkw.pl/firma/zespol/aneta-pankowska/
http://rkkw.pl/firma/zespol/aneta-pankowska/
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Aktualności w prawie  

Konsumentowi łatwiej będzie ogłosić upadłość 

W dniu 19.9.2014 r. Prezydent RP podpisał przyjętą przez Sejm Ustawę z dnia 29.8.2014 r. o zmianie ustawy – 

Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o KRS oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. 

Nowela gruntownie reformuje model tzw. upadłość konsumenckiej, czyli postępowania upadłościowego 

przeznaczonego dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Wśród najważniejszych zmian wskazać 

należy liberalizację przesłanek ogłoszenia upadłości. Sąd będzie uprawniony do oddalenia wniosku o ogłoszenie 

upadłości konsumenckiej tylko wtedy, gdy stan niewypłacalności konsumenta powstanie na skutek jego 

umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Ponadto konsument będzie uprawniony do wszczęcia 

postępowania upadłościowego już w przypadku zalegania z zapłatą w stosunku do tylko jednego wierzyciela. 

Nowością jest również możliwość zachowania przez konsumenta najważniejszych składników majątku (np. 

nieruchomości, w której mieszka), jeżeli uda mu się ustalić z wierzycielami - w ramach układu - indywidualny 

plan spłat. Sąd umorzy zobowiązania dłużnika, których ten nie będzie w stanie spłacić. Ustawa wejdzie w życie 

w ciągu trzech miesięcy od dnia jej ogłoszenia. 

Więcej na ten temat  

 

SN: Umowę z członkiem zarządu musi zawrzeć rada nadzorcza 

W wyroku z dnia 29.1.2014 r. (II PK 124/13) Sąd Najwyższy wskazał, że umowa spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością nie może przewidywać, że w umowach spółki z członkiem zarządu spółkę reprezentuje nie 

rada nadzorcza, lecz wyłącznie jej przewodniczący. W ocenie SN art. 210 § 1 KSH, zgodnie z którym w umowie 

między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik 

powołany uchwałą zgromadzenia wspólników, jest przepisem bezwzględnie obowiązującym. Z uwagi na 

powyższe naruszenie tego przepisu i zawarcie umowy z członkiem zarządu przez przewodniczącego rady 

nadzorczej prowadzi do jej nieważności. 

Orzeczenie Sądu Najwyższego 

 

Figurant w zarządzie również odpowie za zaległości spółki  

Brak dostępu do informacji, co dzieje się w spółce, nie zwalnia z odpowiedzialności członka zarządu za długi 

podatkowe tej spółki – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26.8.2014 r. (II FSK 2260/12). 

Orzeczenie dotyczyło członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wobec którego urząd skarbowy 

http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/2265_u.htm
http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/2265_u.htm
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,6375,prezydent-rp-podpisal-ustawe-zakladajaca.html
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/II%20PK%20124-13-1.pdf
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– z uwagi na bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce – wszczął postępowanie egzekucyjne za zaległości 

spółki, jako płatnika. Mężczyzna bronił się argumentując, że nie brał udziału w zarządzaniu spółką, nie 

reprezentował spółki ani nie prowadził jej spraw. Uniemożliwiała mu to choroba oraz drugi członek zarządu, 

utrudniający dostęp do informacji o spółce. NSA wskazał jednak, iż odpowiedzialność członków zarządu spółki 

uzależniona jest od kryterium formalnego, jakim jest pełnienie tej funkcji w spółce. Nie mają przy tym znaczenia 

ewentualne konflikty pomiędzy członkami zarządy czy brak odpowiedniej wiedzy na temat sytuacji w spółce. 

Zdaniem sądu odsunięty członek zarządu mógł dla własnego bezpieczeństwa w odpowiednim czasie 

zrezygnować z pełnionej funkcji.  

Treść orzeczenia 

 

Zbliża się koniec szantażowania przedsiębiorców 

Resort sprawiedliwości przygotował projekt założeń do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 

cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przewidujący m.in. odebranie osobom fizycznym legitymacji czynnej 

do wnoszenia do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów powództw o uznanie postanowień wzorców 

umownych za niedozwolone. Projektowana nowelizacja ma na celu zatrzymanie - powszechnego w ostatnim 

czasie - procederu, polegającego na szantażowaniu przedsiębiorców wniesieniem takiego powództwa w obliczu 

braku uiszczenia stosownej kwoty wskazanej w wezwaniu. Z praktyki tej quasi organizacje konsumenckie oraz 

niektórzy prawnicy uczynili swoje źródło dochodów. Opublikowany projekt zakłada przyznanie prawa 

wniesienia pozwu o uznanie klauzuli za niedozwoloną wyłącznie podmiotom wskazanym w ustawie oraz 

stowarzyszeniom konsumenckim spełniającym surowe kryteria i wpisanym do specjalnego rejestru 

prowadzonego przez prezesa UOKiK na corocznie weryfikowaną listę.  

Projekt założeń omawianego projektu nowelizacji 

 

ETPCz: Skazany na dożywocie musi mieć nadzieję na wyjścia z więzienia 

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 4.9.2014 r. (sprawa nr 140/10, Trabelsi przeciwko Belgii) 

wskazał, że wydanie oskarżonego do państwa, w którym nie istnieje żadna możliwość przedterminowego 

zwolnienia osoby skazanej na karę dożywotniego pozbawienia wolności, stanowi naruszenie zakazu 

nieludzkiego i poniżającego traktowania, zawartego w art. 3 Konwencji o ochronie praw człowieka i 

podstawowych wolności. 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/FC815CE0A6
http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/221300
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Zmiany w funkcjonowaniu „jednego okienka”: NIP i REGON będą nadawane szybciej 

Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustawy o 

Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Nowelizacja przewiduje możliwość 

szybszego rozpoczęcia działalności gospodarczej, na co pozwolić ma skrócony czas oczekiwania na nadanie 

numeru NIP i REGON. Jeśli ustawa wejdzie w życie w zaproponowanym kształcie podmiot składający wniosek 

o wpis do KRS nie będzie musiał załączać do niego dodatkowych formularzy do urzędu skarbowego, GUS i 

ZUS. Przekazanie stosownych danych do urzędów i rejestrów następowałoby automatycznie, poprzez system 

teleinformatyczny. Również automatycznie nadane numery NIP i REGON ujawniane byłyby w KRS. 

Więcej na ten temat  

 

Najnowsze zmiany legislacyjne – „Alert prawny” 

W dniu 2.9.2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6.8.2014 r. w sprawie 

określenia brzmienia klauzuli wykonalności (Dz.U. 2014, poz. 1092), dostosowujące aktualne brzmienie i 

wygląd klauzul wykonalności do zeszłorocznych zmian w KPC dotyczących tej materii. 

 

W dniu 26.8.2014 r. weszła w życie Ustawa z dnia 11.7.2014 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole 

Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2014 poz. 1071).  

 

Od 18.9.2014 r. obowiązuje Ustawa z dnia 26.6.2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego 

(Dz.U. 2014 poz. 1091). Nowela przewiduje wyłączenie z egzekucji przedmiotów niezbędnych ze względu na 

niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny. 

 

Od 31.8.2014 r. obowiązuje Ustawa z dnia 26.7.2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 

2014, poz. 991).  

 

Z dniem 19.9.2014 r. obowiązywać zaczęła Ustawa z 25.4.2014 r. o ratyfikacji Umowy o przywilejach i 

immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, sporządzonej w Abu Zabi dnia 13.1.2013 r. 

(Dz.U. 2014, poz. 1185).  

 

Z dniem 1.1.2016 wchodzi w życie Ustawa z dnia 25.7.2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. 

2014, poz. 1215). Art. 21 pkt 1 ww. ustawy obowiązuje już od dnia 27.9.2014 r. 

 

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-krajowym-rejestrze-sadowym-oraz-o-zmianie.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001092
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001092
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001071
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001071
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001091
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/991/1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001185
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001185
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001215
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Praktyka 

Joanna Czekaj, aplikant adwokacki w Kancelarii RKKW 

 

Klauzule winkulacyjne – uzależnienie możliwości zbycia udziałów w spółce z o.o. od zgody wspólników 

spółki. Wyrok Sądu Najwyższego, I Wydział Cywilny, z dnia 29.8.2013 r. (sygn. akt. I CSK 713/12). 

 

I. Stan faktyczny 

1. Przedmiotowy wyrok został wydany w wyniku 

postępowania o zapłatę kwoty ponad 200 tys. 

złotych tytułem zapłaty części ceny za nabyte 

przez pozwaną spółkę od powoda 

(sprzedającego) udziały w innej spółce 

kapitałowej (spółce z o.o. – „Spółka”). 

2. Pozwana, powołując się na fakt, iż zastrzeżona 

w umowie Spółki zgoda Zgromadzenia 

Wspólników Spółki na zbycie udziałów została 

wyrażona w formie pisemnej uchwały podjętej 

przez wspólników poza Zgromadzeniem 

domagała się stwierdzania, iż podstawa prawna 

zapłaty – umowa sprzedaży działów w Spółce -

jest nieważna. Jej zdaniem – mając na 

względzie, iż umowa sprzedaży udziałów 

wymaga formy szczególnej (pisemnej z 

podpisami notarialnie poświadczonymi), w 

takiej samej formie powinna zostać wyrażona 

zgoda organu Spółki, zaś podjęcie przez 

wspólników przedmiotowej uchwały bez 

formalnego odbycia Zgromadzenia Wspólników 

Spółki stanowi brak formalny dodatkowo 

wpływający na ważność umowy sprzedaży 

udziałów. 

3. Zarówno Sąd I jak i II instancji uznały 

powództwo za zasadne stwierdzając, iż umowa 

sprzedaży udziałów jest – w świetle art. 180 

oraz art. 182 § 2 i 3 KSH – ważna, zaś 

argumenty pozwanej dotyczące braku 

zachowania stosownej formy zgody wyrażonej 

przez wspólników Spółki nie zasługują na 

uwzględnianie. Stanowisko to znalazło również 

aprobatę Sądu Najwyższego. 

II. Komentarz 

1. W pierwszej kolejności należy zgodzić się z 

poglądem Sądu Najwyższego wyrażonym w 

uzasadnieniu do komentowanego orzeczenia, 

zgodnie z którym swoboda decyzji wspólnika 

spółki z o.o. w kwestii zbycia przypadających 

mu w spółce z o.o. udziałów na rzecz innego 

podmiotu ma swoje bezpośrednie źródło w 

istocie (naturze) spółki kapitałowej, w której 

substrat kapitałowy dominuje nad substratem 

osobowym podmiotu. Tym samym, art. 182 § 1 

KSH, zgodnie z  którym zbycie udziału, jego 

części lub ułamkowej części udziału oraz 

zastawienie udziału, umowa spółki może 

uzależnić od zgody spółki albo w inny sposób 

ograniczyć, należy interpretować jako 

ograniczenie wyżej opisanej swobody i jako taki 

nie powinien być interpretowany w sposób 

rozszerzający. 

2. Sąd Najwyższy przypomniał jednocześnie, że 

zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie 

dominuje pogląd, że zgodę spółki 

(reprezentowanej przez zarząd), zgodę 

zgromadzenia wspólników lub rady nadzorczej 

lub zgodę innego podmiotu wskazanego w 

umowie spółki, należy traktować jak zgodę 

osoby trzeciej w rozumieniu art. 63 KC. Jak 

słusznie Sąd Najwyższy przy tym zauważył: 

„Odnosi się to zarówno do skutków braku zgody 

uprawnionego podmiotu na zawarcie umowy 

zbycia udziałów (art. 63 § 1 KC), jak i formy, w 

której ta zgoda powinna być wyrażona (art. 63 § 

2 KC), chyba, że przepisy kodeksu spółek 

http://rkkw.pl/firma/zespol/joanna-czekaj/
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handlowych autonomicznie regulują to 

zagadnienie“. 

3. Na tej podstawie Sąd Najwyższy stwierdził, że 

wykładnia przepisów KSH prowadzi do 

wniosku, iż podjęcie przez wspólników 

pisemnej uchwały w przedmiocie wyrażenia 

zgody na zbycie na rzecz pozwanej przez 

powoda udziałów w Spółce, bez uprzedniego 

odbycia Zgromadzenia Wspólników, jest w 

pełni dopuszczalne. Skoro bowiem art. 227 § 2 

KSH – przy spełnieniu wymienionych w tym 

przepisie przesłanek – przewiduje możliwość 

podejmowania przez wspólników uchwał w 

trybie pisemnym, zaś zawarty w KSH katalog 

decyzji, które mogą zostać podjęte przez 

wspólników jedynie na zgromadzeniu 

wspólników (por. art. 231 § 2 KSH) nie 

uwzględnia tego rodzaju uchwały, za w pełni 

dopuszczalne uznać należy podjęcie przez 

wspólników Spółki zgodnej decyzji o powzięciu 

uchwały bez odbycia zgromadzenia. 

4. Jednocześnie – z czym należy się zgodzić – Sąd 

Najwyższy nie zaaprobował poglądu pozwanej, 

że w świetle art. 180 KSH i art. 63 § 2 KC 

zgoda wspólników powinna była być wyrażona 

w formie pisemnej z podpisami wspólników 

notarialnie poświadczonymi. 

III.Wnioski dla praktyki 

1. Opisany powyżej wyrok stanowi kolejny głos 

w dyskusji nad istotą oraz zasadami stosowania 

tzw. „klauzul winkulacyjnych“ uzależniających 

zbycie udziałów / akcji w spółkach z o.o. / 

spółkach akcyjnych od zgody innego podmiotu 

(samej spółki, rady nadzorczej, zgromadzenia 

wspólników / walnego zgromadzenia czy też 

innego wspólnika / akcjonariusza bądź innej 

osoby trzeciej). 

2. Klauzule te stanowią niewątpliwe ograniczenie 

zasady swobody umów i mogą być 

interpretowane jako przejaw działania 

przeciwko naturze spółki kapitałowej. Dlatego 

nie sposób nie zgodzić się z treścią 

komentowanego rozstrzygnięcia Sądu 

Najwyższego, wydanego niewątpliwie w myśl 

zasady, że wyjątków nie należy interpretować 

w sposób rozszerzający. 
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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, LinkedIn oraz Twitterze – pozwoli to Państwu być 

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