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Sukcesy Klientów Kancelarii RKKW 

Departament Prawa Pracy i Departament Postępowań Sądowych 

Odmowa dopuszczenia do pracy członka zarządu spółki – Klient Kancelarii RKKW wygrywa w 

postępowaniu zabezpieczającym 

Klient Kancelarii RKKW, podwrocławska duża spółka produkcyjna, wygrała postępowanie zabezpieczające 

przed sądem pracy. 

Na mocy decyzji zgromadzenia wspólników, jeden z dwóch wspólników tej spółki, będący jednocześnie 

wiceprezesem zarządu, został odwołany z pełnionej funkcji oraz zwolniony przez nowy zarząd z obowiązku 

świadczenia pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wspólnik ten kwestionuje uchwałę odwołującą go 

z zarządu oraz uprawnienia do działania w imieniu spółki nowego zarządu i jednocześnie domaga się w 

postępowaniu przed wrocławskim sądem pracy dopuszczenia do wykonywania obowiązków pracowniczych 

członka zarządu. W tym przedmiocie złożył on, razem z pozwem o dopuszczenie do pracy, wniosek o 

zabezpieczenie, w którym domagał się natychmiastowego przywrócenia do pracy do czasu prawomocnego 

rozstrzygnięcia sporu. Sąd postanowieniem z dnia 21.10.2013 r. w sprawie o sygn. akt: X P 941/13 oddalił 

jednak ten wniosek, uznając, że nie została spełniona żadna z koniecznych przesłanek jego uwzględnienia, tj. 

uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia. 

Radca prawny Damian Dworek, Partner w Kancelarii RKKW, reprezentujący pozwaną spółkę w procesie 

wskazuje, że sąd rozpoznający wniosek o zabezpieczenie prawidłowo przyjął, iż w przypadku udzielenia 

zabezpieczenia w sprawach, w których wydane orzeczenie nie podlega wykonaniu w drodze egzekucji, żądany 

sposób zabezpieczenia musi pozostawać w związku z celem postępowania. „Zabezpieczenie nie może regulować 

innych kwestii spornych między stronami niż te, które objęte są żądaniem pozwu i pozostają z nim w ścisłym 

związku”, dodaje dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW, a także pełnomocnik 

pozwanej spółki. 

Postępowanie zabezpieczające w tej sprawie jest zakończone prawomocnie, natomiast proces został zawieszony 

na wniosek powoda. 

O sprawie pisał portal Karieraprawnika.pl 

 

 

 

 

 

http://rkkw.pl/firma/zespol/damian-dworek/
http://rkkw.pl/firma/zespol/radoslaw-kwasnicki/
http://karieraprawnika.pl/informacje-prasowe/item/1540-odmowa-dopuszczenia-do-pracy-czlonka-zarzadu-spolki-klient-kancelarii-rkkw-wygrywa-w-postepowaniu-zabezpieczajacym
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Departament Postępowań Sądowych i Departament Prawa Pracy  

SO w Lublinie: (także) pracodawca może liczyć na odszkodowanie od pracownika 

Klient Kancelarii RKKW odniósł sukces w postępowaniu apelacyjnym przed Sądem Okręgowym w Lublinie w 

interesującej sprawie dot. odpowiedzialności pracownika względem pracodawcy z powodu nieuzasadnionego 

natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę przez pracownika.  

Prawomocny wyrok SO w Lublinie zapadł w sporze, w którym rozpoznawane były dwa przeciwstawne żądania. 

Jedno z nich objęte było pozwem pracownika wywiedzionym przeciwko pozwanej spółce z powodu mającego 

wystąpić naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika. Powyższe 

działanie pracodawcy miało skutkować tym, że pracownik (pełniący wcześniej w spółce funkcje kierownicze 

oraz radcy prawnego) rozwiązał stosunek pracy ze skutkiem natychmiastowym, powołując się na art. 55 § 11 

Kodeksu pracy. Drugie żądanie objęte było natomiast pozwem spółki – pracodawcy, która domagała się od 

pracownika, na podstawie art. 611 k. p., odszkodowania twierdząc, iż żadna z wskazanych przez pracownika 

okoliczności nie miała miejsca, a pracownik bezpodstawnie zakończył stosunek pracy ze skutkiem 

natychmiastowym. Rozpoznając powództwa Sąd I instancji oddalił żądanie pracownika i uznał – chociaż nie w 

pełni – racje pozwanej spółki, która była w sprawie reprezentowana przez mec. Damiana Dworka, Partnera w 

Kancelarii RKKW kierującego Departamentem Postępowań Sądowych. Pracodawca argumentował, że powołane 

przez pracownika działania lub zaniechania pracodawcy, które miały stanowić przyczynę rozwiązania stosunku 

pracy przez pracownika w trybie art. 55 § 11 k. p., a więc ze skutkiem natychmiastowym, w ogóle nie wystąpiły 

w stanie faktycznym sprawy. Mimo takich ustaleń Sąd I instancji oddalił drugie żądanie w sprawie, tj. 

powództwo spółki domagającej się odszkodowania. Z takim rozstrzygnięciem nie zgodziła się spółka, która 

wywiodła apelację od tego wyroku, wnosząc konsekwentnie o zasądzenie odszkodowania. Apelację wniósł także 

pracownik. SO w Lublinie nie miał żadnych wątpliwości i apelację spółki uwzględnił w całości, podzielając 

przedstawione w niej argumenty oraz oddalił apelację pracownika. Sąd wyjaśnił, że możliwość wyłączenia 

stosowania przepisu prawa z powołaniem się na zasady współżycia społecznego może nastąpić w sytuacjach 

zupełnie wyjątkowych i jaskrawych naruszeń, a więc w sytuacjach, w których zastosowanie konkretnej normy 

prawnej nie da się ewidentnie pogodzić z poczuciem sprawiedliwości. W omawianej sprawie pracodawca miał 

pełne prawo do żądania od pracownika odszkodowania przewidzianego przez art. 611 k. p. „Orzeczenie Sądu 

Okręgowego przyjmuję z dużą satysfakcją” – komentuje mec. Damian Dworek, kierujący także Departamentem 

Prawa Pracy Kancelarii RKKW – „Każda strona stosunku pracy ma prawo liczyć na to, że przebieg zatrudnienia 

będzie stabilny i przewidywalny, a partner będzie postępował lojalnie. Cieszy to, iż Sąd Okręgowy dostrzegł, że 

również prawa pracodawcy mogą być naruszane przez nieuzasadnione działania pracownika i że powinny one 

podlegać realnej ochronie na podstawie obowiązujących przepisów”.  

Więcej o sprawie  

http://rkkw.pl/firma/zespol/damian-dworek/
http://rkkw.pl/firma/zespol/damian-dworek/
http://karieraprawnika.pl/informacje-prasowe/item/1542-so-w-lublinie-takze-pracodawca-moze-liczyc-na-odszkodowanie-od-pracownika
http://karieraprawnika.pl/informacje-prasowe/item/1542-so-w-lublinie-takze-pracodawca-moze-liczyc-na-odszkodowanie-od-pracownika


 
 

 

6 | Strona 
 

 

 

Seminaria i konferencje 

Certyfikowany Corporate Governance Manager (13-14.11.2014) 

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 składającej 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 z tym 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 wiedzę i narzędzia, które powinny ich wspomagać w działaniach 

mających na celu zapewnienie 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 

 

Informacja cenotwórcza. Przygotowanie emitentów do rewolucji w raportowaniu (18-19.11.2014) 

Zapraszamy do uczestnictwa w dwudniowej konferencji „Informacja cenotwórcza. Przygotowanie emitentów do 

rewolucji w raportowaniu”, organizowanej przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. 

Konferencja skierowana jest do osób wyznaczonych w spółce do sporządzania i publikacji raportów bieżących i 

okresowych, jak również monitoringu oraz zapewnienia właściwego przepływu informacji podlegających 

raportowaniu. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny dla spółek należących do SEG. Pozostałe spółki giełdowe mogą 

uczestniczyć w spotkaniu na zasadach opisanych w zakładce „Rejestracja”. 

Panelistami będą m. in. prawnicy z Kancelarii RKKW. 

Więcej na temat konferencji 

 

http://rkkw.pl/firma/zespol/radoslaw-kwasnicki/
http://rkkw.pl/firma/zespol/oskar-kowalewski/
http://www.certge.pl/certyfikowany-corporate-governance-manager
http://seg.org.pl/pl/informacja-cenotworcza-przygotowanie-emitentow-do-rewolucji-w-raportowaniu
http://seg.org.pl/pl/informacja-cenotworcza-przygotowanie-emitentow-do-rewolucji-w-raportowaniu
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Grupa Kapitałowa. Relacje i regulacje współpracy między spółkami dominującymi i zależnymi  (24-

25.11.2014) 

Zapraszamy do uczestnictwa w seminarium „Grupa Kapitałowa. Relacje i regulacje współpracy między 

spółkami dominującymi i zależnymi”, organizowanym przez Langas Group w dniach 24 i 25.11.2014 r. w 

Warszawie. 

Jak stosować narzędzia prawne w budowaniu spójnej i przejrzystej strategii funkcjonowania grupy spółek? 

Seminarium poświęcone jest doskonaleniu organizacji i współpracy między spółkami dominującymi i zależnymi 

należącymi do jednej grupy kapitałowej. 

W seminarium, jako prelegent, weźmie udział dr Radosław. L. Kwaśnicki. 

Klientom i Sympatykom Kancelarii RKKW przysługuje zniżka 10 %. 

Więcej na temat seminarium 

 

Umowy określające relacje w grupie kapitałowej   (25-26.11.2014) 

Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach „Umowy określające relacje w grupie kapitałowej” organizowanych 

przez MM Conferences S.A. w dniach 25 i 26.11.2014 r. w Warszawie. 

Uczestnictwo w warsztatach pozwoli w szczegółowy sposób zapoznać się z tematyką umów, regulacji prawnych 

i rozwiązań praktycznych określających relacje zachodzące w ramach grupy kapitałowej. Niepoprawne zapisy w 

umowach w ramach grupy kapitałowej, nieprawidłowo określone zależności oraz rola spółki dominującej mogą 

negatywnie wpływać na realizację celów całej grupy. Pojawia się więc pytanie w jaki sposób zorganizować 

współpracę i prawidłowe funkcjonowanie spółek, które pozostają we wzajemnych relacjach. 

W warsztatach, jako prelegent, weźmie udział dr Radosław. L. Kwaśnicki. 

Więcej na temat warsztatów 

 

Implementacja dyrektywy UCITS V – kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy (26-27.11.2014) 

Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach „Implementacja dyrektywy UCITS V – kluczowe zmiany dla TFI i 

depozytariuszy” organizowanych przez MM Conferences S.A. w dniach 26 i 27 listopada 2014 r. w Warszawie. 

Dyrektywa UCITS V, jest kolejną z rzędu regulacją prawną wprowadzającą znaczące zmiany na rynku 

inwestycyjnym. Jej adresatami w równej mierze są banki depozytariusze oraz TFI. UCITS V została ogłoszona 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 28 sierpnia i zaczęła obowiązywać 20 dni po tym terminie. Jej 

http://rkkw.pl/firma/zespol/radoslaw-kwasnicki/
http://www.langas.pl/szkolenie/39/grupa_kapitalowa_relacje_i_regulacje_wspolpracy_miedzy_spolkami_dominujacymi_i_zaleznymi_
http://rkkw.pl/firma/zespol/radoslaw-kwasnicki/
http://mmcpolska.pl/event/umowy-okreslajace-relacje-w-grupie-kapitalowej
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implementacja będzie miała znaczący wpływ na Polskie ustawodawstwo. Duża część zmian obejmie relacje 

między depozytariuszem a TFI. Podczas warsztatu eksperci szczegółowo omówią każdy istotny aspekt 

wymaganych do wprowadzenia zmian. Uczestnicy warsztatu przygotowani zostaną do prawidłowego wdrożenia 

i stosowania przepisów dyrektywy. 

W warsztatach, jako prelegenci, wezmą udział dr Radosław. L. Kwaśnicki, Karol Szymański i Damian 

Staszewski z Kancelarii RKKW. 

Więcej na temat warsztatów 

 

Rada Nadzorcza. Wzrost wartości spółki poprzez efektywny nadzór (27-28.11.2014) 

Zapraszamy do uczestnictwa w seminarium „Rada Nadzorcza. Wzrost wartości spółki poprzez efektywny 

nadzór”, organizowanym przez Langas Group w dniach 27 i 28.11.2014 r. w Hotelu SPA dr Irena Eris, Wzgórza 

Dylewskie. 

Przepisy prawa definiują zakres odpowiedzialności i uprawnień członków rady, pozostawiając jednak duże pole 

manewru. Od wiedzy, doświadczenia i postawy członków zarządu zależy sprawność organizacji i efektywność 

działań strategicznych. Program seminarium zawiera pogłębioną analizę funkcji oraz sposobu działania rady 

nadzorczej. Seminarium opiera się na analizie praktycznych zagadnień i wyzwań jakie stoją przed radą 

nadzorczą, organem wspomagającym efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. 

W seminarium, jako prelegent, weźmie udział dr Radosław. L. Kwaśnicki. 

Klientom i Sympatykom Kancelarii RKKW przysługuje zniżka 10 %. 

Więcej na temat seminarium 

 

„Przyjazne” i „wrogie” przejęcia i fuzje spółek (1-2.12.2014) 

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji „Przyjazne i wrogie przejęcia i fuzje spółek”, organizowanym przez 

Akademia Beck w dniach 1 i 2.12.2014 r., w Hotelu Intercontinental w Warszawie. 

Program konferencji stanowi całościowy praktyczny przewodnik w zakresie stosowania procedur i rozwiązań 

dotyczących przeprowadzania procesów połączeniowych w ramach spółek kapitałowych. Przedstawienie 

skomplikowanego procesu przejęć i fuzji spółek zawarto w unikatowym ujęciu obejmującym nie tylko analizę 

fuzji i przejęć „przyjaznych”, ale także przejęć „wrogich” i sposobów obrony przed nimi.  

http://rkkw.pl/firma/zespol/radoslaw-kwasnicki/
http://rkkw.pl/firma/zespol/karol-szymanski/
http://rkkw.pl/firma/zespol/damian-staszewski/
http://rkkw.pl/firma/zespol/damian-staszewski/
http://rkkw.pl/
http://mmcpolska.pl/event/implementacja-dyrektywy-ucits-v
http://www.drirenaerisspa.pl/wzgorza-dylewskie
http://www.drirenaerisspa.pl/wzgorza-dylewskie
http://rkkw.pl/firma/zespol/radoslaw-kwasnicki/
http://www.langas.pl/szkolenie/162/rada_nadzorcza_wzrost_wartosci_spolki_poprzez_efektywny_nadzor
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Prelegenci – wytrawni praktycy – przedstawią szczegółowo, krok po kroku, stosując metodę case study, 

praktyczne informacje dotyczące wszystkich aspektów transakcji M&A.. 

W konferencji, jako prelegenci, wezmą udział dr Radosław. L. Kwaśnicki, Damian Dworek, Krzysztof Wróbel, 

Dariusz Kulgawczuk, Krzysztof Brysiewicz, Marcin Jasiński, prof. dr hab. Oskar Kowalewski, Daniel 

Krajewski, Piotr Letolc, Karol Szymański, Aneta Pacek-Łopalewska. 

Klientom i Sympatykom Kancelarii RKKW przysługuje zniżka 20 %. 

Więcej na temat konferencji 

 

 

 

 

 

http://rkkw.pl/firma/zespol/radoslaw-kwasnicki/
http://rkkw.pl/firma/zespol/damian-dworek/
http://rkkw.pl/firma/zespol/krzysztof-wrobel/
http://rkkw.pl/firma/zespol/dariusz-kulgawczuk/
http://rkkw.pl/firma/zespol/krzysztof-brysiewicz/
http://rkkw.pl/firma/zespol/marcin-jasinski/
http://rkkw.pl/firma/zespol/oskar-kowalewski/
http://rkkw.pl/firma/zespol/daniel-krajewski/
http://rkkw.pl/firma/zespol/daniel-krajewski/
http://rkkw.pl/firma/zespol/piotr-letolc/
http://rkkw.pl/firma/zespol/karol-szymanski/
http://rkkw.pl/firma/zespol/aneta-pacek-lopalewska/
http://akademia.beck.pl/szkolenie/62-przyjazne-i-wrogie-przejecia-i-fuzje-spolek--konferencja
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Z życia Kancelarii RKKW 

Nowy Departament w Kancelarii RKKW - Prawo Ochrony Środowiska 

W Kancelarii RKKW powstał Departament Prawa Ochrony Środowiska, w którego ramach oferujemy 

kompleksowe doradztwo prawne w zakresie regulacji prawa ochrony środowiska. Wspieramy Klientów w tym 

zakresie podczas prowadzonych procesów inwestycyjnych, transakcji kapitałowych i przejmowania (sprzedaży) 

majątku, a także podczas bieżącej działalności gospodarczej oddziałującej na środowisko. 

Wskazujemy ryzyka środowiskowe, proponujemy optymalne rozwiązania i rekomendujemy scenariusze działań 

naprawczych, które chronią interes Klienta.  

Reprezentujemy naszych Klientów przed organami ochrony środowiska oraz w postępowaniach sądowych w 

sprawach związanych z naruszeniem przepisów prawa ochrony środowiska. 

Na czele Departamentu Prawa Ochrony Środowiska stoi mec. Aneta Pacek-Łopalewska, radca prawny, LL.M., 

współpracująca z Kancelarią RKKW jako Of Counsel. 

Więcej na ten temat pisał portal Lex.pl 

 

Karol Szymański Przewodniczącym Rady Nadzorczej W Investments S.A. 

W dniu 15.10.2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie 

powierzyło Panu Karolowi Szymańskiemu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej tejże spółki.  

Karol Szymański uprzednio pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej W Investments S.A. z 

siedzibą w Warszawie.  

Akcjonariusze powierzyli Panu Karolowi Szymańskiemu wspomniane obowiązki po tym jak dr Radosław L. 

Kwaśnicki zrezygnował z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej W Investments S.A. z uwagi na 

powołanie go w skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. 

Więcej na ten temat 

 

http://rkkw.pl/oferta/prawo-ochrony-srodowiska/
http://rkkw.pl/oferta/prawo-ochrony-srodowiska/
http://rkkw.pl/firma/zespol/aneta-pacek-lopalewska/
http://www.kancelaria.lex.pl/czytaj/-/artykul/aneta-pacek-lopalewska-kieruje-praktyka-ochrony-srodowiska-w-rkkw?refererPlid=10141
http://rkkw.pl/firma/zespol/karol-szymanski/
http://rkkw.pl/firma/zespol/karol-szymanski/
http://rkkw.pl/firma/zespol/karol-szymanski/
http://rkkw.pl/firma/zespol/radoslaw-kwasnicki/
http://rkkw.pl/firma/zespol/radoslaw-kwasnicki/
http://rkkw.pl/aktualnosci/dr-kwanicki-w-radzie-nadzorczej-pkn-orlen/
http://rkkw.pl/aktualnosci/karol-szymanski-przewodniczacym-rady-nadzorczej-w-investments/
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Konkurs wniosków w ramach programu Patent Plus organizowany przez Narodowe Centrum Badań i 

Rozwoju 

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło na swojej stronie internetowej IV 

konkurs wniosków składanych w ramach programu Patent Plus. 

Departament Funduszy Europejskich i Departament Prawa Własności Intelektualnej Kancelarii RKKW 

zapewniają pełne wsparcie prawne w procesie aplikowania o dofinansowanie, w tym analizę spełnienia 

kryteriów konkursu oraz sporządzanie i opiniowanie dokumentacji konkursowej. 

Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o 

europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych lub 

prac rozwojowych. W jego ramach finansowane są m.in. działania związane ze zgłoszeniem wynalazku w 

procedurze EPC (na podstawie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich), zgłoszeniem wynalazku w 

trybie PCT (na podstawie Układu o współpracy patentowej), w fazy krajowe państw – innych niż RP, w których 

zgłaszający zgodnie z deklaracją ubiega się o patent. Środki mogą być również przeznaczone na pokrycie 

kosztów analiz ekonomicznych i strategii komercjalizacji wynalazku. 

Nabór wniosków rozpoczął się 6.10.2014 r., a zakończy się 5.11.2014 r. 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami działania programu Patent Plus. 

Więcej informacji  

 

dr Kwaśnicki w Komitecie Organizacyjnym Spartakiady Prawników 2015 

W dniu 8.10.2014 r. na posiedzeniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie podjęta została 

uchwała w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego XXVI Ogólnopolskiej Spartakiady Prawników 2015 

w Warszawie.  

Skład Komitetu: 

 Dziekan Rady OIRP, Pan Włodzimierz Chróścik, 

 Jarosław Dąbkowski, 

 Jarosław Grzywiński, 

 dr Radosław L. Kwaśnicki, 

http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/patent-plus/patent-plus-iv-konkurs/
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/patent-plus/patent-plus-iv-konkurs/
http://rkkw.pl/oferta/fundusze-europejskie/
http://rkkw.pl/oferta/wlasnosc-intelektualna/
http://rkkw.pl/aktualnosci/rkkw-wsparcie-prawne-program-patent-plus/
http://rkkw.pl/firma/zespol/radoslaw-kwasnicki/
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 Tomasz Nawrot. 

Więcej na ten temat 

 

dr Kwaśnicki na IX. Kongresie Zarządów Spółek Giełdowych SEG 

Dr Radosław L. Kwaśnicki będzie uczestniczył w IX Kongresie Zarządów Spółek Giełdowych organizowanym 

przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Kongres odbędzie się w dniach 5-6.11.2014 roku w Serocku. 

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz Patronatem 

Ministerstwa Skarbu Państwa i Akcjonariatu Obywatelskiego. 

Tematem przewodnim listopadowego Kongresu będzie ekspansja zagraniczna spółek giełdowych. 

Więcej na ten temat 

 

Nowy współpracownik Kancelarii RKKW 

W Kancelarii RKKW powstał Departament Ochrony Środowiska, na którego czele stoi mec. Aneta Pacek-

Łopalewska, radca prawny, LL.M., współpracująca z RKKW jako Of Counsel, radca prawny; ponadto adwokat 

stanu Nowy Jork. 

Mec. Aneta Pacek-Łopalewska specjalizuje się w prawie ochrony środowiska. Praktyczną wiedzę i bogate 

doświadczenie zdobyła podczas wieloletniej pracy w uznanej, międzynarodowej kancelarii prawnej; od kilku lat 

prowadzi wyspecjalizowaną kancelarię Prawa Ochrony Środowiska. W swojej praktyce analizowała ryzyka 

środowiskowe podczas licznych transakcji przejmowania i łączenia podmiotów gospodarczych oraz przy 

realizacji wielu projektów inwestycyjnych. Doradzała przy wyborze optymalnych z punktu widzenia regulacji 

prawa ochrony środowiska modeli biznesowych planowanych przedsięwzięć oraz w zakresie praw i 

obowiązków podmiotów, których działalność oddziałuje  na środowisko. Przeprowadzała liczne analizy ryzyk 

środowiskowej odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej,  doradzając w zakresie możliwych 

środków naprawczych 

W edycji 2012, 2013 i 2014 Rankingu Prawników dziennika Rzeczpospolita mec. Aneta Pacek-Łopalewska 

została wyróżniona jako rekomendowany prawnik z zakresu prawa ochrony środowiska. W edycji rankingu 

Chambers Europe 2013 dla Polski wskazana jako "Bardzo rozsądny doradca" i polecana jako "topowy" 

specjalista w dziedzinie prawa ochrony środowiska; rekomendowana również w edycji Chambers Europe 2014. 

 

http://www.oirpwarszawa.pl/oirp-w-warszawie-organizatorem-spartakiady-prawnikow-2015/
http://seg.org.pl/pl/ix-kongres-zarzadow-spolek-gieldowych-seg
http://rkkw.pl/oferta/prawo-ochrony-srodowiska/
http://rkkw.pl/firma/zespol/aneta-pacek-lopalewska/
http://rkkw.pl/firma/zespol/aneta-pacek-lopalewska/
http://rkkw.pl/firma/zespol/aneta-pacek-lopalewska/
http://rkkw.pl/firma/zespol/aneta-pacek-lopalewska/
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Publikacje Kancelarii RKKW 

 A. Pankowska, Identyczna nazwa nie zawsze wprowadza w błąd, Dziennik Gazeta Prawna, 1.10.2014 r. 

   

http://rkkw.pl/assets/Uploads/legacy-assets/publikacje/141001-DGP-Aneta-Pankowska-Identyczna-nazwa-nie-zawsze-wprowadza-w-blad.pdf
http://tvn24bis.pl/magazyny,191/biznes-dla-ludzi-22-03,411047.html
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Z Bloga: PRAWO BIZNESU – Law in Action 

Upadłość konsumencka w nowej odsłonie 

Pod koniec roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze dotycząca tzw. 

„upadłości konsumenckiej”. Stanowi ona odpowiedź na od dawna postulowaną liberalizację przepisów 

dotyczących tego typu postępowania, a to w szczególności ze względu na bardzo utrudniony dostęp 

konsumentów do postępowania upadłościowego. Tekst jest autorską syntezą najważniejszych spośród 

wprowadzonych zmian. 

 

Autorem wpisu jest mec. Łukasz Sieczka. 

 

Więcej na ten temat 

 

Czy polskie prawo spółek powinno uczestniczyć w europejskim „race to the bottom” 

Jedną z głównych tendencji możliwych do zaobserwowania w ewolucji kontynentalnych praw spółek jest ich 

stopniowe upodabnianie się do praw spółek systemu common law. Przyczyną tego, jak się wydaje, jest 

przekonanie, że anglosaskie prawo spółek jest prostsze i bardziej efektywne gospodarczo. Taka opinia bazuje 

bardziej na wierze niż faktach, niewątpliwie jednak w ostatnich latach w jej wyniku w szeregu krajów tzw. 

„kontynentalnej” Europy nastąpił odwrót od instytucji kapitału zakładowego w kierunku zastąpienia jej różnymi 

innymi, w większości zapożyczonymi z systemów anglosaskich systemami ochrony wierzycieli oraz organizacji 

wewnętrznej spółek kapitałowych. 

Jedną z takich inicjatyw jest projekt nowelizacji KSH z dnia 11.8.2014 r.  

Zachęcamy do lektury wpisu, w którym krótko i ciekawie autor odnosi się do planowanych zmian KSH. 

Autorem wpisu jest mec. Dariusz Kulgawczuk. 

Więcej na ten temat 

 

O unijnym dofinansowaniu w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego 

Autor tekstu zwraca uwagę na kilka zagadnień kluczowych dla realizowania projektów przy udziale unijnego 

dofinansowania – aktualnych również w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Beneficjenci środków 

unijnych doskonale zdają sobie sprawę jak trudnym zadaniem jest prawidłowe zrealizowanie projektu, na który 

http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/2265_u/$file/2265_u.pdf
http://rkkw.pl/firma/zespol/lukasz-sieczka/
http://www.kwasnicki.com.pl/upadlosc-konsumencka-w-nowej-odslonie/
http://rkkw.pl/firma/zespol/dariusz-kulgawczuk/
http://www.kwasnicki.com.pl/czy-polskie-prawo-spolek-powinno-uczestniczyc-w-europejskim-race-bottom/
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pozyskali dofinansowanie. Droga do wykorzystania pełnej refundacji środków jest wyboista i wymaga nie tylko 

skrupulatnego dokumentowania wydatków i ponoszenia ich zgodnie ze szczegółowo określonymi zasadami, z 

których najważniejszymi są konkurencyjność i jawność, ale również realizacji wszystkich celów projektu 

określonych we wniosku o dofinansowanie. Jednakże wobec dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości 

gospodarczej nierzadko zdarza się tak, że pierwotne założenia, którymi wnioskodawca kierował się 

przygotowując wniosek o dofinansowanie (chociażby odnoszące się do przewidywanego popytu czy poziomu 

konkurencji) ulegają znaczącej zmianie, powodując, że założone wcześniej cele stają się niemożliwe do 

zrealizowania. 

Autorem wpisu jest mec. Krzysztof Brysiewicz. 

Więcej na ten temat 

 

O zawieraniu umów z członkiem zarządu 

W praktyce obrotu nie jest niczym szczególnym sytuacja, w której członek zarządu danej spółki pozostaje ze 

spółką również w innych relacjach niż tych bezpośrednio wynikających z pełnionej przez niego funkcji. Zdarzają 

się sytuacje, w których członkowie zarządu występują jako osoby trzecie w stosunku do spółki zawierając z nią 

umowy, a nawet tocząc spory ze spółką. Nietrudno przy tym nie dostrzec istotnego zagrożenia jakie niosłyby 

opisane wyżej sytuacje przede wszystkim dla samej spółki i jej udziałowców w przypadku gdyby członek 

zarządu, występując w dwóch rolach, tj. w imieniu spółki i w imieniu własnym, zawierałby umowę de facto z 

samym sobą. Umowy z członkami zarządu mogą być bowiem doskonałym sposobem na wyprowadzanie ze 

spółki kapitału i pobieranie ukrytej dywidendy przez jednego ze wspólników pełniącego jednocześnie funkcje 

członka zarządu lub kontrolującego danego członka zarządu. W ten sposób członek zarządu mógłby 

ukształtować stosunek umowny ze spółką w sposób skrajnie niekorzystny dla tej ostatniej. Takim sytuacjom 

przeciwdziałać ma regulacja zawarta w art. 210 § 1 oraz 379 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. 

Autorem wpisu jest mec. Krzysztof Brysiewicz oraz Jan Sakławski. 

Więcej na ten temat 

 

 

http://rkkw.pl/firma/zespol/krzysztof-brysiewicz/
http://www.kwasnicki.com.pl/o-unijnym-dofinansowaniu-w-orzecznictwie-sadow-powszechnych-sadu-najwyzszego/
http://rkkw.pl/firma/zespol/krzysztof-brysiewicz/
http://rkkw.pl/firma/zespol/jan-saklawski/
http://www.kwasnicki.com.pl/o-zawieraniu-umow-z-czlonkiem-zarzadu/
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Aktualności w prawie  

Wyroki z UE będą uznawane w Polsce 

Trwają prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach 

sądowych w sprawach cywilnych.  Zgodnie z głównymi jej założeniami orzeczenia w sprawach cywilnych i 

handlowych, a także ugody sądowe i dokumenty urzędowe wydawane przez sądy innych państw członkowskich 

Unii Europejskiej będą uznawane i egzekwowane w Polsce bez konieczności uzyskania klauzuli wykonalności. 

Projekt zakłada, że analogiczne zasady będą miały zastosowanie do orzeczeń polskich sądów, ugód sądowych 

zawieranych przed nimi oraz dokumentów urzędowych w sprawach cywilnych i handlowych. W dniu 

14.10.2014 r. projekt został przyjęty przez Radę Ministrów. Konieczność nowelizacji polskich przepisów wiąże 

się z przyjęciem przez Parlament Europejski oraz Radę Rozporządzenia 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i 

uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych oraz 

Rozporządzenia 606/2013 w sprawach wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych. 

 

Możliwość wprowadzenia alternatywy do testamentu 

W dniu 16.10.2014 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę (III CZP 70/14), w której potwierdził w sposób 

jednoznaczny, iż zapis testamentowy (art. 968 KC), w którym przedmiot świadczenia został określony w sposób 

alternatywny, jest ważny. Oznacza to, iż w testamencie można zapisać konkretnemu zapisobiercy np. mieszkanie 

albo jego równowartość. Zdaniem komentatorów przedmiotowej uchwały SN, zgodnie z art. 365 KC, o wyborze 

jednego z alternatywnych świadczeń decydować ma spadkobierca, a więc osoba zobowiązana do świadczenia. 

O uchwale SN pisała również Rzeczpospolita 

 

Zmiany w Kodeksie pracy: umowa o pracę na czas określony maksymalnie na 24 miesiące 

W Sejmie trwają prace nad poselskim projektem nowelizacji Kodeksu pracy przewidującym przede wszystkim 

ograniczenie możliwości zawierania umów na czas określony. Projekt przewiduje, że łączny czas zatrudnienia 

pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony u danego pracodawcy nie może przekraczać 24 

miesięcy. Nowela wprowadza również nowe terminy wypowiedzenia umów na czas określony oraz zwiększa 

wysokość odszkodowania należnego pracownikowi w przypadku rozwiązania z nim umowy o pracę bez 

wypowiedzenia z naruszeniem przepisów prawa. 

Przebieg prac legislacyjnych nad projektem ustawy 

http://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r1430,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-Kodeks-postepowania-cywilnego-oraz-ustawy-o-kosz.html
http://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r1430,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-Kodeks-postepowania-cywilnego-oraz-ustawy-o-kosz.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:351:0001:0032:pl:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0606&qid=1413541621614&from=PL
http://prawo.rp.pl/artykul/2,1149734-Spadek--w-testamencie-zapiszesz-pieniadze--lub-dom---do-wyboru.html
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2296
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Zmiany w sądownictwie dyscyplinarnym radców prawnych i adwokatów 

W dniu 26.9.2014 r. Sejm uchwalił senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz 

ustawy o radcach prawnych. Nowela ma na celu usprawnienie organizacji i funkcjonowania samorządów 

zawodowych w związku ze znacznym wzrostem w ostatnim czasie liczby osób wykonujących te zawody. 

Przewiduje ona m.in. wydłużenie kadencji organów samorządowych, wydłużenie terminów przedawnienia 

karalności czynów podlegających postępowaniu dyscyplinarnemu, a także ujednolicenie katalogu kar 

dyscyplinarnych dla adwokatów i radców prawnych.  

Przebieg prac legislacyjnych nad projektem ustawy 

 

Otwarcie Centrum Sądownictwa Gospodarczego w Warszawie 

W dniu 29.9.2014 r. doszło do uroczystego otwarcia Centrum Sądownictwa Gospodarczego w Warszawie. 

Centrum znajduje się w dwóch budynkach przy ul. Czerniakowskiej 100 i 100a. Załatwiane tu będą wszystkie 

sprawy gospodarcze z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Okręgowego Warszawa – 

Praga w Warszawie, zarówno rejestrowe, jak i procesowe. Centrum ma ułatwić pracę przedsiębiorcom i 

przyczynić się do rozwoju gospodarczego stolicy i nie tylko.  

Więcej na ten temat 

 

SN: Straż Miejska jako oskarżyciel publiczny – właściciel auta musi donieść na kierowcę 

Kwestia uprawnienia Straży Miejskiej do występowania z wnioskiem o ukaranie za wykroczenie z art. 96 § 3 

Kodeksu wykroczeń budzi wiele wątpliwości i kontrowersji. Zgodnie z tym przepisem karze podlega właściciel 

pojazdu, który na żądanie uprawnionego organu nie wskaże, komu powierzył pojazd do kierowania lub 

używania w oznaczonym czasie. Wszelkie dotychczasowe wątpliwości rozwiewa wydana w dniu 30.9.2014 r. 

uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego (sygn. akt: I KZP 16/14), w której SN w sposób 

jednoznaczny stwierdza, iż straży gminnej (miejskiej) przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego w 

sprawach o wykroczenia z art. 96 § 3 k.w. Uchwale została nadana moc zasady prawnej. 

Uchwała Sądu Najwyższego 

 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2415
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,6396,otwarcie-centrum-sadownictwa-gospodarczego-z.html
http://www.sn.pl/sprawy/SiteAssets/Lists/Zagadnienia_prawne/EditForm/I-KZP-0016_14.pdf
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Najnowsze zmiany legislacyjne – „Alert prawny” 

W dniach 1.10.2014 r. oraz 14.10.2014 r. weszła w życie część przepisów Ustawy z dnia 11.7.2014 r. o zmianie 

ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 

1088). 

 

Od stycznia 2015 wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę i będzie wynosiło 1750 zł brutto (wzrost o 70 zł). 

Aktem prawnym regulującym jego wysokość jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11.09.2014 r. w 

sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz.U. 2014, poz. 1220). 

 

Od dnia 18.10.2014 r. obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27.8.2014 r. w sprawie programu 

badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz.U. 2014 poz. 1330). 

 

Od dnia 19.10.2014 r. obowiązuje Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29.8.2014 r. 

(Dz.U. 2014 poz. 1232). 

 

W dniu 18.10.2014 r. w życie weszło Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19.8.2014 r. w 

sprawie sposobu odnotowywania w dokumencie podróży cudzoziemca wydania decyzji o odmowie wjazdu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U 2014 poz. 1329). 

 

W dniu 4.10.2014 r. oraz 18.10.2014 r. w życie weszła część przepisów Ustawy z dnia 29.8.2014 r. o zmianie 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 1328). 

 

W dniu 23.9.2014 r. weszła w życie część przepisów Ustawy z dnia 29.8.2014 r. o charakterystyce energetycznej 

budynków (Dz.U. 2014 poz. 1200). 

 

W dniach 27.9.2014 r. oraz 1.10.2014 r. w życie weszła część przepisów Ustawy z dnia 25.7.2014 r. o 

specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. 2014 poz. 1215). 

 

W dniu 8.10.2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6.10.2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2014 poz. 1348). 

 

Od dnia 1.10.2014 r. obowiązuje Ustawa z dnia 14.3.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów 

powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 512). 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001088
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001088
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001220
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001220
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CFUQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.dziennikustaw.gov.pl%2Fdu%2F2014%2F1330%2FD2014000133001.pdf&ei=1Dk9VN3FG43tasusgvgB&usg=AFQjCNGUNDYbZsoc-niJu0h6LfxP4GJfHw&sig2=GwEvO2Ony_4b8bMyMupn3g&bvm=bv.77161500,d.d2s
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CFUQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.dziennikustaw.gov.pl%2Fdu%2F2014%2F1330%2FD2014000133001.pdf&ei=1Dk9VN3FG43tasusgvgB&usg=AFQjCNGUNDYbZsoc-niJu0h6LfxP4GJfHw&sig2=GwEvO2Ony_4b8bMyMupn3g&bvm=bv.77161500,d.d2s
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001232
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001329
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001329
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001329
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001328
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001328
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001328
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001200
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001200
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001215
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001215
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001348
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001348
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000512
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000512
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Od dnia 1.10.2014 r. obowiązuje część przepisów Ustawy z dnia 25.7.2014 r. o zmianie ustawy o podatku od 

towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2014 poz. 1171). 

 

W dniu 25.9.2014 r. weszła w życie część przepisów Ustawy z dnia 24.1.2014 r. o zmianie ustawy o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 379). 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001171
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001171
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000379
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000379
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Praktyka 

Łukasz Sieczka, radca prawny w Kancelarii RKKW 

 

Upadłość konsumencka w nowej odsłonie. 

 

1. Pod koniec roku wejdzie w życie nowelizacja 

ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze 

dotycząca tzw. „upadłości konsumenckiej”. 

Stanowi ona odpowiedź na od dawna 

postulowaną liberalizację przepisów 

dotyczących tego typu postępowania, a to w 

szczególności ze względu na bardzo utrudniony 

dostęp konsumentów do postępowania 

upadłościowego. Poniżej przedstawiono 

autorską syntezę najważniejszych spośród 

wprowadzonych zmian.  

2. Przede wszystkim należy podkreślić 

wprowadzenie w znowelizowanej treści ustawy 

nowej hierarchii celów prowadzenia 

postępowania upadłościowego prowadzonego 

wobec konsumentów. Celem tym ma być przede 

wszystkim umożliwienie umorzenia zobowiązań 

dłużnika, a dopiero jeśli okaże się to możliwe 

również zaspokojenie roszczeń wierzycieli w 

jak największym stopniu. Zasada ta 

odzwierciedlona została również w przepisach 

szczegółowych. Wskazują one miedzy innymi, 

iż w braku możliwości spłaty zobowiązań 

konsumenta w ramach jakiegokolwiek planu 

spłat, długi mogą zostać umorzone bez jego 

ustalania. Możliwe więc będzie umorzenie 

zadłużenia bez jakichkolwiek spłat wierzycieli. 

Co do zasady jednak umorzenie zobowiązań 

upadłego następuje dopiero po wykonaniu planu 

ich spłaty ustalonego przez sąd. Umorzenie 

długów w obu przypadkach jest jednak 

ograniczone w zakresie pewnych ich kategorii 

(wyłączone są np. należności alimentacyjne, 

renty i odszkodowania za wywołane choroby, 

kalectwo lub śmierć, orzeczone wyrokami 

grzywny czy umyślnie nieujawnione przez 

upadłego zobowiązania). 

3. Na uwagę zasługuje również zmiana związana z 

możliwością ogłoszenia upadłości dłużnika 

posiadającego tylko jednego wierzyciela. Mamy 

tu więc do czynienia z odejściem od 

postrzegania postępowania upadłościowego 

jako sposobu zbiorowej windykacji długów. 

Rozwiązanie takie, jak się wydaje, 

wprowadzono w szczególności z myślą o 

dłużnikach niemogących uporać się ze spłatą 

kredytów mieszkaniowych, choć w takim 

przypadku najczęściej prędzej czy później 

pojawiają się poza bankiem hipotecznym 

również inni wierzyciele. 

4. Ustawodawca zdecydował ponadto o 

zmiękczeniu dotychczasowych podstaw 

oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości 

konsumenckiej ze względu na przyczynę 

powstania niewypłacalności. Dotychczasowa 

regulacja przewidywała oddalenie wniosku o 

ogłoszenie upadłości w przypadku, gdy 

niewypłacalność nie powstała na skutek 

wyjątkowych i niezależnych od dłużnika 

okoliczności. Obecnie w tym zakresie ustawa 

odwoływała się będzie do umyślnego 

ewentualnie wynikającego z rażącego 

niedbalstwa doprowadzenia do 

niewypłacalności bądź zwiększenia jej stopnia. 

5. W przypadku wielu dłużników pogrążonych w 

„samonakręcającej się spirali zadłużenia” za 

bardzo pozytywną regulację należy uznać 

tymczasowe pokrywanie kosztów postępowania 

upadłościowego przez Skarb Państwa, o ile 

majątek dłużnika nie wystarcza na ich pokrycie. 

http://rkkw.pl/firma/zespol/lukasz-sieczka/
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Dotychczas brak środków na pokrycie kosztów 

postępowania upadłościowego stanowił bowiem 

poważną przeszkodę do jego wszczęcia i 

prowadzenia. 

6. Nowelizacją skrócono czas realizacji planu spłat 

wierzytelności. Może on zostać wyznaczony na 

3 lata (dotychczas było to 5 lat), choć może 

zostać wydłużony o dodatkowe 18 miesięcy. 

Skrócono więc w sposób znaczny okres 

wychodzenia upadłego z zadłużenia. 

7. Ponowne ogłoszenie upadłości konsumenckiej 

możliwe będzie dopiero po upływie 10 lat od 

zakończenia poprzedniego tego typu 

postępowania. 

8. Przedmiotową nowelizację należy uznać co 

najmniej za krok w dobrym kierunku, w 

szczególności wobec („jak wieść niesie”) coraz 

częstszej „emigracji upadłościowej” osób 

fizycznych do Wielkiej Brytanii, gdzie 

postępowanie upadłościowe wobec 

konsumentów przebiegało dużo sprawniej, było 

mniej skomplikowane i dawało dużą szansę na 

oddłużenie upadłego. 

9. Jak zawsze jednak nie brak jest krytyków 

zastosowanych rozwiązań wskazujących na 

zbytnią pobłażliwość wobec osób zadłużających 

się ponad miarę. Należy tu jednak wskazać na 

mocne argumenty zwolenników głębokiej 

reformy przepisów o upadłości konsumenckiej 

dotyczące koszów społecznych oraz 

gospodarczych związanych z wykluczeniem 

osób, których zadłużenie nie pozwala im na 

powrót do normalnego funkcjonowania, w tym 

częstokroć wyjście z szarej strefy zatrudnienia i 

prowadzenia działalności zarobkowej. 

10. Niezależnie od powyższego osoby decydujące 

się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej 

muszą jednak brać pod uwagę fakt, iż po 

zakończeniu postępowania upadłościowego 

swoje życie w zakresie gromadzenia majątku 

będą musiały zacząć od początku. Wydaje się 

jednak, iż dla wielu dłużników pozostających w 

sytuacji właściwie beznadziejnej ze względu na 

zadłużenie, szansa na nowy początek byłaby 

błogosławieństwem. 
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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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