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Sukcesy Klientów Kancelarii RKKW
Zespół transakcyjny Kancelarii RKKW, Departament Nieruchomości i Inwestycji
Kancelaria RKKW doradzała MCI w transakcji objęcia pakietu udziałów w MyBaze Sp. z o.o.
Kancelaria RKKW doradzała funduszowi z Grupy MCI Management (MCI) Internet Ventures FIZ w transakcji
objęcia mniejszościowego pakietu udziałów w spółce MyBaze Sp. z o.o. (MyBaze.com).
MyBaze.com jest platformą online stanowiącą unikalne na polskim rynku narzędzie do sprzedaży i promocji
produktów od polskich projektantów, artystów oraz młodych marek z branży design. MyBaze.com, osiągającą
przychody głównie z prowizji ze sprzedaży produktów oferowanych na platformie. Obecnie planuje nie tylko
poszerzyć źródła monetyzacji, ale również dokonać ekspansji geograficznej poprzez otwarcie platformy na
transakcje typu cross-border (tj. między użytkownikami z różnych krajów).
W ramach 3 kolejnych rund finansowania działający na zasadach venture capital fundusz dokapitalizuje
planowany rozwój Spółki kwotą do 4 mln zł. Inwestycja została zrealizowana wspólnie z Krajowym Funduszem
Kapitałowym (KFK), który w roli współudziałowca / uczestnika kilkunastu funduszy inwestycyjnych typu
venture capital, wspiera inwestowanie w młode polskie firmy w fazie rozwojowej poszukujące optymalnego dla
nich modelu biznesowego.
MCI doradzał zespół transakcyjny Kancelarii RKKW. Mec. Marcin Jasiński, kierujący Departamentem
Nieruchomości i Inwestycji RKKW, komentuje, że „złożony charakter dokonanej przez MCI inwestycji znajduje
swoje odzwierciedlenie w innowacyjnych rozwiązaniach wypracowanych w toku negocjacji, w szczególności w
zakresie nowych zasad rządzących ładem korporacyjnym MyBaze.com oraz zabezpieczeń interesów inwestorów
finansowych w ramach tzw. wyjścia z inwestycji. Cieszymy się, że mimo konieczności spełnienia warunków
wypłaty finansowania determinowanych przez wsparcie inwestycyjne KFK, transakcja została pomyślnie i
terminowo sfinalizowana”.
Mec. Krzysztof Wróbel, Partner w Kancelarii RKKW, stojący na czele zespołu transakcyjnego, podkreśla, że
„bogate doświadczenie Kancelarii RKKW w zakresie przeprowadzania transakcji inwestycyjnych pozwoliło na
świadczenie kompleksowych usług na każdym etapie projektu, poczynając od przeprowadzenia badania due
diligence, poprzez wieloetapowe negocjacje, aż do opracowania projektów dokumentacji transakcyjnej”.
Podpisanie umów transakcyjnych nastąpiło w połowie września 2014 r., zaś obecnie podejmowane są czynności
w celu realizacji końcowego etapu pierwszej rundy finasowania.
O sprawie pisze m. in. portal Prawnik.pl
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Departament Postępowań Sądowych
Dojazdy pełnomocników na rozprawy – strona przegrywająca zwraca koszty
Kancelaria RKKW z sukcesem reprezentowała przed poznańskim sądem czeski zakład ubezpieczeń będący
częścią międzynarodowej grupy ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciel został pozwany o odszkodowanie i
zadośćuczynienie przez poszkodowanego obywatela Polski, który uległ wypadkowi podczas turystycznej wizyty
w czeskiej Pradze. Proces toczył się w Poznaniu, a obie strony były reprezentowane przez profesjonalnych
pełnomocników, przy czym strona pozwana była reprezentowana przez Kancelarię RKKW (mającą siedzibę w
Warszawie). Powództwo zostało prawomocnie oddalone w całości. Na mocy rozstrzygnięcia o kosztach procesu,
w tym o wydatkach pełnomocnika strony pozwanej, powódka, jako strona przegrywająca sprawę, została
obciążona w całości tymi kosztami i zobowiązana do zapłaty z tego tytułu znacznej kwoty.
Damian Dworek, radca prawny i Partner w Kancelarii RKKW, który reprezentował stronę pozwaną w toku
całego procesu wskazuje, iż prawidłowo udokumentowane i mające związek ze sprawą wydatki pełnomocnika
strony, podlegają zwrotowi na rzecz strony wygrywającej proces. Do takich wydatków należą – bez wątpienia –
koszty biletów PKP i taksówek z dworca kolejowego do sądu rozpoznającego sprawę. Takie właśnie koszty były
przedmiotem rozstrzygnięcia w tej sprawie. Jak wyjaśnia dodatkowo mec. Damian Dworek, za w pełni zasadny
należy uznać pogląd poznańskiego sądu, który stwierdził, iż (…) pozwany, chcąc zapewnić sobie jak najlepszą
reprezentację, mógł przypuszczać, iż obsługę na najwyższym poziomie zapewnią mu pełnomocnicy posiadający
kancelarie w największym polskim mieście (Warszawie). Tym samym poniesienie wydatków związanych z
podróżami pełnomocnika pozwanego z Warszawy do Poznania i z powrotem należało uznać za w pełni
uzasadnione. Jak natomiast wskazuje dr Radosław L. Kwaśnicki, Prezes Zarządu w Kancelarii RKKW, sądy
coraz powszechniej dostrzegają, iż zwrot wydatków może dotyczyć także innych środków transportu, w tym
przelotów samolotami. „Z tego typu rozstrzygnięciami spotykaliśmy się w naszej praktyce już wielokrotnie,
prowadząc sprawy naszych Klientów w różnych częściach Polski” - dodaje dr Kwaśnicki.
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Seminaria i konferencje
Warsztaty "Rozporządzenie MAR i Dyrektywa MAD - nowa rzeczywistość?” (4.12.2014 r.)
Zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach Rozporządzenie MAR i Dyrektywa MAD - nowa rzeczywistość?,
organizowanych przez V Finacial Conferences, które odbędą się w dniu 4 grudnia 2014 r. w Mercure Grand
Hotel w Warszawie.
W trakcie warsztatów omówione zostaną takie zagadnienia jak:
• informacja poufna w świetle nowych regulacji unijnych MAR i MAD II,
• zmiana definicji informacji poufnej oraz zmiana dotychczas obowiązującego rozporządzenia o obowiązkach
informacyjnych,
• wprowadzenie zakazu nadużyć na rynkach towarowych jak i powiązanych z nimi rynkach instrumentów
pochodnych,
• obowiązki spółek notowanych na New Connect raportowania wynikające z nowych regulacji unijnych.
Wykładowcą na warsztatach będzie m. in.: Karol Szymański z Kancelarii RKKW.
Więcej na ten temat

Warsztaty „Praktyk zamówień publicznych w grupie kapitałowej” (16-17.12.2014 r.)
Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach Certyfikowany Corporate Governance Manager, które
organizowane są przez MM Conferences S.A., 16-17 grudnia 2014 r. w Sheraton Warsaw Hotel w Warszawie.
Udział w niniejszym warsztacie pomoże zapoznać się Państwu z problematyką zamówień publicznych dotyczącą
w szczególności Grup Kapitałowych. Poruszone na spotkaniu zagadnienia dostarczą uczestnikom
zaawansowanej wiedzy, między innymi z zakresu procedury badania powiązań między wykonawcami. Nasi
eksperci zapoznają Państwa z najbardziej kontrowersyjnymi przypadkami dotyczącymi wyroków Krajowej Izby
Odwoławczej. Pomogą zrozumieć także spore kwestie tworzenia i odpowiadania na zamówienia publiczne w
ramach jednej Grupy Kapitałowej. Co więcej poruszone zostanie także zagadnienie znowelizowanego niedawno
Prawa Zamówień Publicznych.
W warsztacie, jako prelegent, weźmie udział mec. Krzysztof Brysiewicz z Kancelarii RKKW.
Więcej na ten temat
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Warsztaty „Międzynarodowe kontrakty handlowe” (15-16.1.2015 r.)
Zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach Międzynarodowe kontrakty handlowe - praktyczne aspekty
ponadgranicznego obrotu towarami organizowanych przez Trio Conferences, które odbędą się w dniach 15-16
stycznia 2015 r. w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie.
Zawieranie międzynarodowych umów handlowych wymaga od przedsiębiorców znajomości wielu przepisów i
lokalnych praktyk stosowanych na danym rynku. By uniknąć pułapek i późniejszych ich konsekwencji
przygotowaliśmy dla Państwa praktyczne warsztaty, w trakcie których omówimy kluczowe elementy procesu
zawierania kontraktów międzynarodowych.
W trakcie warsztatów omówione zostaną takie zagadnienia jak:
• prawo właściwe dla transakcji międzynarodowych oraz kwestie arbitrażu,
• międzynarodowy obrót towarami a znowelizowane przepisy VAT,
• kluczowe etapy zarządzania procesem przedkontraktowym,
• skuteczne formy zabezpieczenia kontraktu międzynarodowego,
• elementy efektywnej współpracy działu prawnego i zakupów strategicznych,
• najważniejsze klauzule w umowach międzynarodowych,
• jak uniknąć pułapek i błędów w kontraktach zagranicznych.
Jednym z wykładowców na warsztatach będzie mec. Damian Dworek z Kancelarii RKKW.
Więcej na ten temat

6 | Strona

Z życia Kancelarii RKKW
Nowy Blog RKKW– „Fundusze unijne okiem prawnika”
Mamy zaszczyt poinformować, iż powstał nowy Blog – „Fundusze unijne okiem prawnika”, prowadzony przez
mec. Krzysztofa Brysiewicza.
Zachęcamy do odwiedzania Bloga – „Fundusze unijne okiem prawnika”.

Prof. dr hab. Oskar Kowalewski laureatem I Nagrody Prezesa NBP
W IV edycji konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę doktorską i
habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych Kapituła Konkursu przyznała I nagrodę prof. dr. hab. Oskarowi
Kowalewskiemu za rozprawę habilitacyjną pt. „Bankowość międzynarodowa. Próba nowego podejścia”.
Prof. dr hab. Oskar Kowalewski współpracuje z Kancelarią RKKW jako Of Counsel.
Więcej na temat prof. dr. hab. Oskara Kowalewskiego na stronie Kancelarii RKKW.

Publikacje współpracowników Kancelarii RKKW


R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do z artykułu red. Marcela Zatońskiego Spółki z zasznurowanymi ustami,
Puls Biznesu z dnia 31.10.2014 r.



D. Staszewski, Relacje inwestorskie a ryzyko ujawnienia informacji poufnych, Miesięcznik Kapitałowy,
10/2014



K. Szymański, wypowiedź do artykułu red. Emila Góreckiego Pospolite ruszenie w Gancie, Puls Biznesu,
z dnia 3.11.2014 r.



R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu red. K. Kucharczyk, Kuriozalna dychotomia w giełdowym
Gancie, Parkiet z dnia 13.11.2014 r.



A. Pankowska, wypowiedź do artykułu Wokandy sądowe z prywatność oraz dobre imię, Radca Prawny,
Numer 155, Listopad 2014



R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu Hutmen: Będzie sądowy spór o wartość godziwą, Parkiet z dnia
25.11.2014 r.
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Z Bloga: PRAWO BIZNESU – Law in Action
Nowa metoda obliczania należności za korzystanie z przedmiotu najmu po wygaśnięciu umowy
Dotychczas Sąd Najwyższy stał na stanowisku, że po rozwiązaniu umowy najmu i braku wydania przedmiotu
umowy przez najemcę właściwą podstawą do dochodzenia powstałych tą drogą roszczeń są przepisy o
bezumownym korzystaniu z rzeczy (art. 224-225 oraz 230 KC) a zastosowanie innego reżimu mogło
ewentualnie wynikać ze wskazania przez powoda innych przepisów jako podstawy prawnej roszczenia (wyrok z
dnia 7.2.2006 r., sygn. akt IV CK 400/05). Wybór podstawy jest jednak w takiej sytuacji dla uprawnionego
wiążący i niesie ze sobą całość konsekwencji prawnych. Jednocześnie jednak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia
18.9.2014 r. (sygn. akt: V CSK 625/13) przyjął koncepcję odmienną i wskazał, że podstawą tego rodzaju
roszczeń powinny być przepisy dotyczące umowy najmu wraz z przepisami o nienależytym wykonaniu
zobowiązań (art. 675 oraz 471 KC).
Zachęcamy do zapoznania się z wpisem Jana Sakławskiego, aplikanta radcowskiego w Kancelarii RKKW.
Więcej na ten temat

O rezygnacji z funkcji członka zarządu po raz kolejny
Poddana ostatnimi czasy pod burzliwą dyskusję kwestia sposobu dokonania skutecznej rezygnacji z funkcji
członka zarządu spółki kapitałowej doczekała się kolejnej odsłony. Sąd Okręgowy w Toruniu, próbując bowiem
rozstrzygnąć sprawę zaistniałą na gruncie przedstawionego mu stanu faktycznego, zwrócił się do Sądu
Najwyższego z następującym pytaniem prawnym:
„Czy oświadczenie woli członka zarządu spółki z o.o. o rezygnacji z pełnienia funkcji złożone drugiemu
członkowi dwuosobowego zarządu tej spółki powoduje wygaśnięcie mandatu (art. 202 § 4 KSH)?”
Zachęcamy do zapoznania się z nowym wpisem dotyczącym problematyki rezygnacji członka zarządu w świetle
najnowszego orzecznictwa
Autorką wpisu jest Natalia Tracichleb.
Więcej na ten temat
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Aktualności w prawie
Zmiany w KRS - znikną „martwe spółki”
W dniu 7.11.2014 r. Sejm uchwalił nowelizację Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ma ona na celu
przede wszystkim uporządkowanie sprawy tzw. „martwych spółek” oraz tych, które nie zostały
przerejestrowane. Nowela przewiduje zwiększenie kompetencji sądów rejestrowych, które uzyskają możliwość
przeprowadzenia uproszczonej likwidacji spółki, tj. bez przeprowadzenia tzw. postępowania przymuszającego.
Przesłanką wszczęcia likwidacji spółki będzie okoliczność niezłożenia przez spółkę, pomimo wezwań,
sprawozdań finansowych za dwa kolejne lata obrachunkowe. Stowarzyszenia, fundacje i spółki, które nie
przerejestrowały się do nowego rejestru utracą zdolność prawną, a ich majątek przejdzie na rzecz Skarbu
Państwa. Nowelizacja zakłada również możliwość nałożenia przez sądy grzywny na członków zarządu, jeśli
pomimo zobowiązania sądu nie złożą w terminie 7 dni obowiązkowych dokumentów.
Przebieg procesu legislacyjnego

Nowy Regulamin Arbitrażowy
W dniu 1.1.2015 r. w życie wejdzie nowy Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie
Gospodarczej w Warszawie, uchwalony przez Radę Arbitrażową ww. Sądu dnia 14.10.2014 r. Zgodnie z
informacją opublikowaną na oficjalnej stronie Sądu Arbitrażowego przy KIG treść nowego Regulaminu jest
odpowiedzią na zmiany w prawie i w praktyce arbitrażowej, zachodzące w Polsce i na świecie, a także na nowe
oczekiwania użytkowników arbitrażu. Nowy Regulamin m.in. nakłada nowe obowiązki na arbitrów, a także
zapewnia stronom i arbitrom narzędzia pozwalające na sprawne i szybkie zarządzanie postępowaniami.

Klienta należy dobrze poinformować
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na mocy wyroku z dnia 25.9.2014 r. (XVII Ama 83/13) przypomniał,
że firma oferująca produkt finansowy musi poinformować klienta o ryzyku inwestycyjnym wiążącym się z jego
nabyciem, a także w jasny i jednoznaczny sposób wskazać na czym polega inwestycja i w jaki sposób
zabezpieczone są ulokowane przez konsumenta środki. Reklama nie może wprowadzać klienta w błąd i
zapewniać pewnego zysku, nawet jeśli klient ma możliwość weryfikacji podanych informacji.
Więcej na ten temat

9 | Strona

Nadchodzą lepsze czasy dla konsumentów – zmiana Ustawy o prawach konsumenta
Od 25.12.2014 r. obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące praw konsumentów. Nowa regulacja zmienia
zasady sprzedaży przez Internet, na pokazach, prezentacjach i w sklepach tradycyjnych. Najważniejsze zmiany
to m.in. zakaz nakładania na klientów większych kosztów związanych z wyborem określonej formy płatności od
kosztów faktycznie poniesionych z tego tytułu przez przedsiębiorcę, wydłużenie czasu na odstąpienie od umowy
bez podania przyczyny z 10 do 14 dni, a także uregulowanie kwestii kosztów odesłania towaru. Konsument
będzie miał również możliwość wyboru przysługującego mu uprawnienia w przypadku wady towaru. Zgodnie z
założeniami dla przedsiębiorców, nowa ustawa oznaczać ma przede wszystkim zwiększony zakres obowiązków
informacyjnych i przypływ klientów zagranicznych.
Więcej na ten temat

Wymóg zgody wszystkich wspólników na złagodzenie zasad nakładania na nich obowiązku świadczeń
Sąd Okręgowy w Szczecinie na mocy wyroku z dnia 12.6.2014 r. (VIII GC 286/13) przyjął, iż zmiana umowy
spółki z o.o. pozwalająca na podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania wspólników do dopłat mniejszą
większością głosów niż dotychczas przewidziana w umowie spółki, jest uchwałą wymagającą zgody wszystkich
wspólników w rozumieniu art. 246 § 3 KSH. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał m.in., iż z punktu widzenia
zwiększenia świadczeń wspólników w rozumieniu art. 246 § 3 KSH nie ma żadnej różnicy między uchwałą
wprowadzającą do umowy zmianę przewidującą możliwość nakładania dopłat, której wcześniej w umowie nie
było a uchwałą wprowadzającą do umowy zmianę łagodzącą możliwość nakładania dopłat, poprzez
wprowadzenie mniej rygorystycznego wymogu większości przy podejmowaniu uchwały wykonawczej.
Orzeczenie nie jest prawomocne.

15 zł – opłata za protokół elektroniczny
W dniu 27.10.2014 r. w życie weszła Ustawa z dnia 29.8.2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2014 poz. 1296). Wprowadza ona
m.in. opłatę w wysokości 15 zł od wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z
przebiegu posiedzenia.
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Najnowsze zmiany legislacyjne – „Alert prawny”
31.10.2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24.10.2014 r. w
sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. 2014 poz. 1480).
30.10.2014 r. weszła w życie Ustawa z dnia 21.10.2014 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. 2014 poz. 1478).
31.10.2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1.10.2014 r. w sprawie terminu, sposobu i
trybu przekazywania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na
fundusz emerytalny Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego
wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego (Dz.U. 2014 poz. 1418).
1.11.2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16.10.2014 r. w sprawie zakresu danych
ewidencji dotyczącej wydobycia niektórych kopalin (Dz.U. 2014 poz. 1422).
1.11.2014 r. utraciło moc Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10.4.2012 r. w sprawie zakresu danych
ewidencji pomiarów ilości urobku rudy miedzi, zawartości miedzi oraz srebra w tym urobku, ilości
wyprodukowanego koncentratu oraz zawartości miedzi oraz srebra w tym koncentracie (Dz.U. 2012 poz. 409)
1.11.2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.10.2014 r. w sprawie określenia
należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia (Dz.U.
2014 poz. 1494).
7.11.2014 r. weszły w życie: § 9 ust. 1, § 11, § 15, § 16 oraz § 17 w zakresie dotyczącym odpowiedniego
stosowania § 9 ust. 1, § 11 i § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.5.2014 r. w sprawie trybu
postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania
środków egzekucyjnych (Dz.U. 2014 poz. 656).
8.11.2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.8.2014 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym
wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki
publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej
(Dz. U. 2014 poz. 1353).
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9.11.2014 r. weszła w życie Ustawa z dnia 4.4.2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o
wykroczenia (Dz.U. 2014 poz. 579).
9.11.2014 r. weszło z życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6.11.2014 r. w sprawie
udostępniania stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym zapisu dźwięku albo obrazu
i dźwięku z rozprawy w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz wysokości opłaty za wydanie tego zapisu
(Dz. U. 2014 poz. 1548).
14.11.2014 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10.10.2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i
kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 1395).
1.1.2015 r. wejdzie w życie Ustawa 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).
1.1.2016 r. wejdzie w życie Ustawa z dnia 25.7.2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. 2014
poz.1215).
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Praktyka
Jan Sakławski, aplikant radcowski w Kancelarii RKKW

Nowa metoda obliczania należności za korzystanie z przedmiotu najmu po wygaśnięciu umowy. Wyrok
Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 18.9.2014 r. (sygn. akt: V CSK 625/13).

I. Teza
1. Niezwrócenie przedmiotu najmu przez najemcę
w umówionym terminie lub też po rozwiązaniu
umowy najmu w wyniku wypowiedzenia
narusza przepis art. 675 § 1 KC i stanowi
nienależyte wykonanie umowy. Taki stan
stwarza obowiązek naprawienia wynikłej z
niego szkody na podstawie art. 471 KC. Zakres
takiego odszkodowania określa przepis art. 361
§ 2 KC, a więc w zasadzie obejmuje ono straty,
które poszkodowany poniósł, oraz korzyści,
których nie osiągnął z powodu niezwrócenia
lokalu we właściwym terminie.
II. Komentarz
1. Rozwiązanie umowy najmu zwykle pociąga za
sobą skutek wydania przedmiotu umowy
wynajmującemu. Zdarza się jednak, szczególnie
w przypadku najmu lokali, że przedmiot najmu
nie zostanie wydany i najemca w dalszym ciągu
korzysta z niego tak, jakby umowa nie została
rozwiązana. W tej sytuacji właściciel jest
niewątpliwie uprawniony do żądania zapłaty od
podmiotu faktycznie korzystającego z lokalu.
Problematyczne okazuje się jednak określenie
podstawy prawnej takiego żądania, w
szczególności w świetle ostatniej zmiany
postrzegania tego zagadnienia przez Sąd
Najwyższy.
2. Dotychczas Sąd Najwyższy stał na stanowisku,
że po rozwiązaniu umowy najmu i braku
wydania przedmiotu umowy przez najemcę
właściwą podstawą do dochodzenia powstałych
tą drogą roszczeń są przepisy o bezumownym

korzystaniu z rzeczy (art. 224-225 oraz 230 KC)
a zastosowanie innego reżimu mogło
ewentualnie wynikać ze wskazania przez
powoda innych przepisów jako podstawy
prawnej roszczenia (wyrok z dnia 7.2.2006 r.,
sygn. akt IV CK 400/05). Wybór podstawy jest
jednak w takiej sytuacji dla uprawnionego
wiążący i niesie ze sobą całość konsekwencji
prawnych. Jednocześnie jednak Sąd Najwyższy
w wyroku z dnia 18.9.2014 r. (sygn. akt: V CSK
625/13) przyjął koncepcję odmienną i wskazał,
że podstawą tego rodzaju roszczeń powinny być
przepisy dotyczące umowy najmu wraz z
przepisami
o
nienależytym
wykonaniu
zobowiązań (art. 675 oraz 471 KC).
3. Zasadnicza różnica pomiędzy oboma reżimami
polega przede wszystkim na wymogach
dowodowych. W przypadku bezumownego
korzystania powód musi jedynie wykazać swoje
prawo do lokalu, brak takiego prawa po stronie
pozwanego oraz fakt korzystania przez
pozwanego z przedmiotowego lokalu wbrew
swojej
woli.
Określenie
wysokości
wynagrodzenia za bezumowne korzystanie nie
jest natomiast w żaden sposób uzależnione od
faktu poniesienia przez właściciela uszczerbku
majątkowego bądź uzyskania korzyści przez
pozwanego. Ponadto „za podstawę ustalenia
wysokości
należnego
właścicielowi
wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z
rzeczy przyjmowana jest stawka rynkowa,
stosowana za korzystanie z danego rodzaju
rzeczy i czas posiadania rzeczy bez tytułu
prawnego. W odniesieniu do rzeczy będących
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przedmiotem
najmu
lub
dzierżawy,
wynagrodzenie obejmować powinno to, co
właściciel mógłby uzyskać, gdyby oddał rzecz
w najem lub dzierżawę” (wyrok Sądu
Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 6.6.2014 r.
sygn. akt: III CSK 235/13).
4. Z kolei w przypadku oparcia roszczenia
właściciela o art. 675 i 471 KC wykazania
wymagają
wszystkie
elementy
odpowiedzialności odszkodowawczej – szkoda,
zachowanie bądź zaniechanie obowiązanego,
bezprawność oraz związek przyczynowy
pomiędzy szkodą i zachowaniem. W tej więc
sytuacji obowiązki dowodowe powoda stają się
bardziej szczegółowe, gdyż wykazując szkodę
będzie on musiał udowodnić, że nie uzyskał
konkretnych korzyści w wyniku działań
pozwanego. W takiej sytuacji udowodnieniu
podlega szkoda zarówno co do zasady jak i co
do wysokości.
5. W stanie faktycznym leżącym u podstaw
wyroku w sprawie o sygn. akt: V CSK 625/13
powód nie sprecyzował dokładnie, którego z
wyżej wymienionych wariantów zamierza użyć
w celu uzyskania zapłaty za korzystanie z
nieruchomości lokalowej przez byłego najemcę.
W pierwszej instancji sąd okręgowy zasądził
żądaną kwotę twierdząc, że powód wybrał jako
podstawę swoich roszczeń przytoczone wyżej
przepisy o wynagrodzeniu za bezumowne
korzystanie, co oznaczało, zgodnie z opisanym
wyżej
schematem,
przyjęcie
mniej
restrykcyjnego reżimu dowodowego. Wybór
powoda, pomimo niewskazania przez niego
konkretnych przepisów, miał się objawiać
użyciem w treści pozwu sformułowania „na
kwotę dochodzoną pozwem składa się
wynagrodzenie
z
tytułu
bezumownego
korzystania z lokalu”. Co ciekawe sąd uznał
jednocześnie,
że
do
przedawnienia
przedmiotowych roszczeń stosować należy
przepis art. 118 KC. Z kolei sąd apelacyjny nie
podzielił stanowiska sądu okręgowego w
przedmiocie terminu przedawnienia i oddalił
powództwo w całości twierdząc, że nastąpiło
naruszenie przepisu art. 321 § 1 KPC poprzez
przyjęcie
podstawy
prawnej
roszczenia
niepowołanej przez stronę sporu (w zakresie
przedawnienia).

6. Sąd Najwyższy nie podzielił jednak poglądów
sądu apelacyjnego, uchylając wyrok i
przekazując sprawę do ponownego rozpoznania.
7. W kontekście wyboru reżimu w jakim powód
chce dochodzić zapłaty za korzystanie z lokalu
przez podmiot do tego nieuprawniony Sąd
Najwyższy przesądził, że wybór ten w żadnym
wypadku nie leży po stronie powoda, lecz sądu
(co zresztą nie było nigdy w orzecznictwie
kwestionowane). Powód może oczywiście
sugerować
sądowi
podstawę
prawną
rozstrzygnięcia, jednakże ten nie jest nią
związany i powinien dokonać subsumcji
samodzielnie. Sąd Najwyższy wskazał również
przesłanki jakimi kierować się powinny sądy
przy wyborze stosownego reżimu. Kluczowym
elementem jest określenie, czy wydanie lokalu
było obowiązkiem wynikającym z umowy
najmu, czy też miało inną podstawę.
8. Jeżeli obowiązek ten miał podstawy umowne to
zastosowania wymaga reżim odszkodowawczy
za nienależyte wykonanie zobowiązania (art.
675 i 471 KC w przypadku umowy najmu). W
tej sytuacji szkoda obejmie przede wszystkim
korzyści utracone przez właściciela, a także
ewentualne dodatkowe koszty jakie musiał
ponieść w związku z niewydaniem lokalu przez
byłego najemcę.

III.Wnioski dla praktyki
1.

Przedmiotowy wyrok niewątpliwie utrudni
właścicielom odzyskanie od najemców
należności wynikających z korzystania z
przedmiotu najmu po rozwiązaniu umowy.
Dotychczas akceptowana przez sądy podstawa
prawna takiego roszczenia – przepisy o
bezumownym korzystaniu – nie wymagała
szczegółowego
wykazywania
uszczerbku
poniesionego przez wynajmującego.

2.

Jeżeli przedstawiony w wyroku w sprawie o
sygn. akt: V CSK 625/13 pogląd znajdzie
szersze poparcie w judykaturze dochodzenie
tego rodzaju należności będzie musiało
każdorazowo stosować się do bardziej
wymagających
reguł
odpowiedzialności
odszkodowawczej.
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RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
Ul. Wilcza 46 (II. Piętro)
00-679 Warszawa
tel.: +48 22 41 70 80
fax: +48 22 213 30 07
e-mail: office@rkkw.pl
web: www.rkkw.pl
Facebook: www.rkkw.pl/fb
LinkedIn: www.rkkw.pl/linkedin
Twitter: https://twitter.com/KancelariaRKKW

Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią świadczenia
pomocy prawnej w rozumieniu właściwych przepisów. Jeżeli są Państwo zainteresowani pogłębioną analizą lub
wyjaśnieniem zagadnień przedstawionych w Newsletterze, prosimy o kontakt z Kancelarią RKKW.
W celu otrzymywania bezpłatnego Newslettera
http://rkkw.sadkosoft.com.pl/newsletter.php.

Kancelarii

RKKW

należy

wpisać

się

na

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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