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Sukcesy Klientów Kancelarii RKKW
Departament Prawa Rynku Kapitałowego
Kancelaria RKKW doradzała KGHM w wezwaniu na Bipromet
W dniu 29.1.2015 r. KGHM Polska Miedź S.A. ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich
akcji spółki Bipromet S.A. posiadanych przez jej pozostałych akcjonariuszy. Ogłoszenie przedmiotowego
wezwania związane jest z planami dotyczącymi zniesienia dematerializacji akcji Bipromet S.A. oraz
wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.
Doradztwo prawne w ramach tego projektu świadczyli dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający
kierujący Departamentem Prawa Rynku Kapitałowego Kancelarii RKKW oraz mec. Dariusz Kulgawczuk,
Partner kierujący Departamentem Korporacyjnym Kancelarii RKKW.
Ogłoszenie tzw. wezwania delistingowego stanowi realizację pierwszego spośród wielu kroków prawnych, które
muszą zostać podjęte w ramach procesu przywracania akcjom formy dokumentu. Chodzi o tzw. „delisting”. –
wyjaśnia dr Radosław L. Kwaśnicki.
Treść wezwania
O wezwaniu ogłoszonym przez KGHM Polska Miedź S.A. pisał m.in. Parkiet.
O sprawie pisze m. in. portal Prawnik.pl oraz Lex.pl.
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Departament Sporów Korporacyjnych oraz Departament Prawa Spółek
RKKW wygrywa przed SO we Wrocławiu w sporze dot. nieuprawnionego dysponowania mieniem spółki
przez prezesa
W sprawie zakończonej wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 17.10.2014 r. (sygn. akt. I C 540/13)
powodowa spółka domagała się naprawienia szkody wynikłej z bezprawnego pobrania z konta spółki znaczącej
kwoty pieniężnej przez ówczesnego jej prezesa. Miało to miejsce tuż przed odwołaniem pozwanego z funkcji.
Pozwany – w tamtym czasie uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki - nie kwestionował, iż pobrał
pieniądze z jej konta. Twierdził jednak, że uchwała o jego odwołaniu jest nieważna, gdyż została podjęta przez
osoby nieuprawnione, a zatem posiadanie obecnie przez niego pieniędzy spółki nie jest bezprawne, gdyż
znajdują się one w posiadaniu „prawowitego” zarządu.
Zdaniem sądu pozwany nie obalił domniemania o prawdziwości wpisu w KRS w charakterze zarządu nowych
osób, jak również nie podważył ważności uchwały o odwołaniu go z funkcji prezesa zarządu. Co jednak bardziej
istotne, Sąd podkreślił, że - wbrew przekonaniu pozwanego - funkcja członka zarządu nie uprawnia do
zarządzania środkami pieniężnymi spółki w sposób dowolny oraz według własnego uznania. Dysponowanie
majątkiem spółki powinno wynikać wyłącznie z realizacji działalności spółki, jej planów oraz być zgodne z jej
interesem gospodarczym. Członkowie zarządu nie mogą korzystać z majątku spółki dla własnych celów. Nie
mogą też posiadać środków pieniężnych spółki tylko z racji pełnionej funkcji oraz w oderwaniu od zaspokajania
konkretnych celów spółki, ewentualnie na podstawie konkretnej umowy zawartej ze spółką (jak np. umowa
przechowania czy pożyczki). W związku z tym sąd uznał zachowanie pozwanego za bezprawne, a jednocześnie
będące źródłem szkody po stronie spółki.
W orzeczeniu tym Sąd słusznie przypomniał, że członek zarządu jest funkcjonariuszem spółki, powołanym do
działania w jej interesie, a co za tym idzie nie może dysponować majątkiem spółki w oderwaniu od realizacji
celów i interesów spółki, komentuje – reprezentująca powodową spółkę – mec. Aneta Pankowska, Partner w
Kancelarii RKKW.
Praktyka pokazuje, że członkowie zarządu spółek kapitałowych, zwłaszcza ci, którzy uczestniczą także w
strukturze właścicielskiej, nader często mylą interes spółki z własnym interesem. Orzeczenie Sądu Okręgowego
we Wrocławiu podkreśla konieczność wyraźnego rozdzielania tych dwu sfer– dodaje dr Radosław L. Kwaśnicki,
Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW oraz szef Departamentu Sporów Korporacyjnych.
O sprawie piszą portale Lex.pl oraz Karieraprawnika.pl.
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Seminaria i konferencje
„VIII Forum Biura Zarządu i Rady Nadzorczej” (23-24.4.2015 r.)
Zachęcamy do wzięcia udziału w VIII Forum Biura Zarządu i Rady Nadzorczej organizowanym przez Langas
Group, które odbędą się w dniach 23-24.4.2015 r., w Pure Sky Club w Warszawie.
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w VIII Forum Biura Zarządu i Rady Nadzorczej,
corocznego spotkania praktyków rynku gospodarczego, chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie
najnowszych i praktycznych rozwiązań doskonalących oraz wzmacniających prawidłowe działanie
przedsiębiorstw.
Program Forum zaplanowany został w taki sposób, aby omówić najbardziej newralgiczne punkty w działalności
spółek w 2015 roku oraz wskazać możliwe rozwiązania, cenne w podnoszeniu efektywności funkcjonowania
spółki i jej zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem:
- najnowszego orzecznictwa, kazusów, apelacji oraz ich oddziaływania na codzienną praktykę działania spółek,
- rozwiązań w zakresie doskonalenia zapisów w umowach/statutach spółek,
- doskonalenia obiegu dokumentów - funkcjonalnego dla zarządu i rady nadzorczej,
- rozwiązań w zakresie mandatów i kadencyjności organów spółek kapitałowych,
- rekomendacji organu nadzoru wobec działań zarządu oraz roli General Councel w działalności zarządu spółki,
- form zabezpieczania odpowiedzialności i reagowania na przekraczanie uprawnień przez członków organów,
- sposobów postępowania w trudnych oraz niejednoznacznych sytuacjach w zarządach i radach nadzorczych
spółek,
- praktycznych rozwiązań usprawniających organizowanie i prowadzenie obrad WZA/ZW,
- metod postępowania w trudnych sytuacjach występujących w przebiegu WZA/ZW.
Udział w Forum wezmą m. in.: prof. dr hab. Adam Opalski oraz dr Radosław L. Kwaśnicki, mec. Dariusz
Kulgawczuk oraz Karol Szymański z Kancelarii RKKW.
Osobom, które wpiszą na formularzu bądź w mailu (przesyłając zgłoszenie): RKKW przysługuje 10% rabatu.
Więcej informacji na ten temat
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Warsztaty „Ochrona biznesu przed nieuczciwą konkurencją” (23-24.4.2015 r.)
Zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach Ochrona biznesu przed nieuczciwą konkurencją organizowanych
przez Certified Global Education we współpracy z Kancelarią RKKW, które odbędą się w dniach 23-24.4.2015
r. w Warszawie.
Własność intelektualna staje się dziś jednym z kluczowych narzędzi budowania przewagi konkurencyjnej
przedsiębiorstw. Jako wytwór intelektu człowieka (jednostki) jest dobrem wytwarzanym nie przez samo
przedsiębiorstwo (które jako jednostka organizacyjna nie posiada „intelektu”) lecz przez jego pracowników,
współpracowników oraz osoby trzecie. Ważne jest zatem, aby za pomocą adekwatnych narzędzi prawnych,
zapewnić przedsiębiorstwu możliwość posiadania/korzystania z takich dóbr w optymalnym zakresie. Podczas
szkolenia przedstawione zostaną podstawowe zasady, jakie należy stosować, oraz pułapki, których należy
unikać, aby dobra intelektualne w ramach przedsiębiorstwa skutecznie gromadzić. Z drugiej strony
przedsiębiorstwo, w ramach którego zgromadzono dobra niematerialne, powinno podjąć niezbędne działania w
celu zapobieżenia korzystaniu z takich dóbr przez swoich konkurentów (lub inne podmioty). Lecz jak temu
skutecznie zapobiec, skoro nośnikiem wiedzy w tym zakresie są nasi pracownicy, którzy dziś tworząc lub
stosując własność intelektualną w naszym przedsiębiorstwie, jutro pracują u konkurencji? Również w takim
wypadku prawo przewiduje mechanizmy obronne, lecz praktyka pokazuje, że nieliczni przedsiębiorcy potrafią z
nich korzystać. Podczas warsztatów pokazane zostaną podstawowe „kosztowne” błędy popełnianie przez
przedsiębiorców tym zakresie oraz sposoby na ich uniknięcie. Przybliżony zostanie też problem tzw. „prawa do
klienteli” – czy nasza relacja z klientem podlega jakiejkolwiek ochronie, a jeśli tak, to czy ochrona to może
zostać wyegzekwowana w praktyce? Zagadnienia i problemy zostaną omówione na tle ciekawych spraw z
praktyki i orzecznictwa.
Warsztaty poprowadzą: mec. Anna Paszek, Joanna Czekaj oraz Damian Staszewski z Kancelarii RKKW.
Więcej informacji na ten temat

Warsztaty „Problematyka Walnego Zgromadzenia w Spółce Publicznej” (28.4.2015 r.)
Zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach Problematyka Walnego Zgromadzenia w Spółce Publicznej, które
organizowane są przez V Financial Conferences, 28.4.2015 r. w Mercure Grand Hotel w Warszawie.
Walne zgromadzenie to najważniejszy organ spółki akcyjnej, gdyż stanowi on forum skupiające wszystkich
współwłaścicieli spółki. Ma on kompetencję podejmowania decyzji odnoszących się do kluczowych zagadnień
związanych z funkcjonowaniem korporacji, jej organów menadżerskich, a także struktury kapitału zakładowego.
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Walne zgromadzenie stanowi również nierzadko płaszczyznę rozgrywania się zaciętych sporów korporacyjnych.
Wielu tych konfliktów można by uniknąć, gdyby nie popełniano błędów przy przygotowaniu oraz prowadzeniu
obrad walnego zgromadzenia, a także projektowaniu uchwał podejmowanych przez ten organ. Ryzyko omyłek w
spółkach publicznych jest zdecydowanie większe niż w ich prywatnych odpowiednikach. Jest to skutkiem nie
tylko otwartego charakteru akcjonariatu, lecz również większego rygoryzmu formalnego.
W trakcie szkolenia przedstawimy Państwu modelowy sposób przygotowania walnego zgromadzenia spółki
publicznej, który pozwoli zminimalizować bądź nawet wykluczyć wskazane powyżej ryzyko.
Warsztaty poprowadzą: dr Radosław L. Kwaśnicki, mec. Dariusz Kulgawczuk, Joanna Czekaj oraz Karol
Szymański z Kancelarii RKKW.
Więcej na ten temat

Pakiet szkoleń „Środki europejskie 2014-2020 – problemy prawne” (14.4.2015 r., 20.5.2015 r., 17.6.2015 r.
oraz 23.9.2015 r.)
Zachęcamy do wzięcia udziału w cyklu czterech szkoleń organizowanych przez Wydawnictwo C. H. Beck, które
odbędą się w dniach: 14.4.2015 r., 20.5.2015 r., 17.6.2015 r. oraz 23.9.2015 r. w Centrum Konferencyjnym
GOLDEN FLOOR w budynku Millenium Plaza w Warszawie.
Szkolenia mają za zadanie, w pierwszej kolejności, przybliżyć uczestnikom konstrukcję systemu dystrybucji
funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014–2020. Następnie omówiony zostanie system
postępowań odwoławczych i sądowych w sprawach związanych z unijnym dofinansowaniem tj. zarówno
postępowań obejmujących wybór projektów, jak również ich realizację. Dużo uwagi poświęcone zostanie
zagadnieniu skutków nieprawidłowej realizacji projektu finansowanego ze środków unijnych – przedstawione
zostaną typowe przykłady nieprawidłowości, ich konsekwencje dla beneficjentów, a także sposoby zapobiegania
ich powstawaniu. Wreszcie, omówione zostaną możliwe zmiany umowy o dofinansowanie, w tym również
kwestii związanych z przekształceniami podmiotu, który otrzymał unijną dotację, a także kwestii związanych z
change of control takiego podmiotu.
Szkolenia poprowadzą mec. Krzysztof Brysiewicz oraz Damian Staszewski z Kancelarii RKKW.
Więcej na ten temat
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Szkolenie „Udzielanie Zamówień Publicznych finansowanych ze środków europejskich z uwzględnieniem
regulacji prawnych perspektywy finansowej 2014-2020” (22-23.4.2015 r.)
Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu Udzielanie Zamówień Publicznych finansowanych ze środków
europejskich z uwzględnieniem regulacji prawnych perspektywy finansowej 2014-2020 organizowanym przez
Certified Global Education we współpracy z Kancelarią RKKW, które odbędą się w dniach 22-23.4.2015 r. w
Warszawie.
Szkolenie adresowane jest do zamawiających i osób zainteresowanych obsługą zamówień publicznych
realizowanych przy udziale środków europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020.
Realizacja projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej wymaga od beneficjenta nie tylko
znajomości przepisów regulujących wdrażanie unijnych programów operacyjnych, ale przede wszystkim
doskonałej znajomości zamówień publicznych, gdyż to z reguły w tym trybie udzielana jest większość
zamówień w projektach.
Na szkoleniu dowiedzą się Państwo m.in.:
- jak poruszać się w gąszczu przepisów z jednej strony regulujących udzielenie zamówienia, a z drugiej
realizację unijnego projektu,
- czy każde naruszenie prawa zamówień publicznych stanowi nieprawidłowość powodującą obowiązek zwrotu
środków,
- kiedy będziemy narażeni na zwrot dofinansowania a kiedy „jedynie” na karę finansową,
- czy pozytywna kontrola uprzednia potwierdza „na zawsze” prawidłowość zamówienia,
- jak argumentować w trakcie kontroli projektu i kontroli zamówienia,
- jak walczyć z korektą finansową i decyzją o zwrocie środków.
Na szkoleniu omówiona zostanie również najnowsza, przełomowa uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego
określająca relacje pomiędzy korektą finansową a decyzją o zwrocie środków.
W szkoleniu, jako prelegent, weźmie udział mec. Krzysztof Brysiewicz z Kancelarii RKKW.
Więcej informacji na ten temat
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Z życia Kancelarii RKKW
Kancelaria RKKW zdobyła tytuł "Commercial Law Firm of the Year - Poland"
Mamy przyjemność poinformować, iż Kancelaria RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy zdobyła tytuł:
"Commercial Law Firm of the Year - Poland" w konkursie "2014 Legal Awards" organizowanym przez AI
Global Media Ltd - International Publishing Group.

Zapraszamy na stronę internetową Kancelarii RKKW.

Publikacje współpracowników Kancelarii RKKW


R. L. Kwaśnicki, Jak nie zostać spółką widmo, Puls Biznesu z dnia 18.3.2015 r.



D. Kulgawczuk, wypowiedź do artykułu red. Marcela Zatońskiego, Zmanipulowani mogą walczyć o
pieniądze, Puls Biznesu z dnia 26.2.2015 r.



K. Brysiewicz, wypowiedź z rozprawy sądowej umieszczona przez red. Kamila Kosińskiego w artykule:
Apolonia Medical trafiła na wokandę, Puls Biznesu z dnia 19.3.2015 r.



R. L. Kwaśnicki, K. Szymański, Termin i sposób zawiadamiania o zmianie stanu posiadania akcji spółek
publicznych, Monitor Prawa Handlowego nr 3/2015



D. Kulgawczuk, K. Brysiewicz, Podmiot decydujący o dopuszczeniu udziałowca do udziału w
zgromadzeniu i wykonywaniu przez niego prawa głosu, Monitor Prawa Handlowego nr 3/ 2015
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Z Bloga: PRAWO BIZNESU – Law in Action
Od kiedy nie ma uchwały zgromadzenia spółki
W praktyce na zgromadzeniach organów właścicielskich spółek z o.o. i akcyjnych czasami podejmowane są
uchwały, które – co można ocenić nawet bez dogłębnej ich analizy prawnej – są wadliwe. Może to wiązać się z
tym np., że – wbrew zakazowi ustawowemu – do rady nadzorczej spółki powołano członka jej zarządu, zanim
ten zdążył zrezygnować z poprzedniej funkcji, czy do zarządu powołano osobę skazaną za przestępstwa
gospodarcze, nie mówiąc o przypadku uchwały dzielącej zysk między wspólników, kiedy sprawozdanie
finansowe nie wskazuje bynajmniej na jakikolwiek zysk… Jak ma się w takich sytuacjach zachować zarząd
spółki, w szczególności, czy może odmówić wykonania ewidentnie wadliwych uchwał, czy może powinien i tak
złożyć wniosek do KRS o rejestrację zmian w organach spółki, ewentualnie wypłacić zysk wspólnikom?
Zachęcamy do zapoznania się z wpisem Dariusza Kulgawczuka, Partnera w Kancelarii RKKW.
Więcej na ten temat

Uwłaszczenie spółki publicznej w praktyce, czyli spór wokół spółki Gant Development S.A.
W powszechnej świadomości spółki publiczne funkcjonujące w ramach krajowego obrotu zorganizowanego to
elita pośród rodzimych przedsiębiorców oraz prymusi gospodarki. Przynależność do tego grona to wyznacznik
sukcesu w biznesie oraz prestiż związany z prowadzeniem działalności z poszanowaniem wysokich standardów
odnoszących się nie tylko do relacji zewnętrznych, ale także (bądź przede wszystkim) wewnątrzkorporacyjnych.
Emitenci akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. wskazywani są jako wzór dbałości o corporate governance, zaś stawiane im
przez organizatora giełdy wymagania dotyczące dobrych praktyk traktowane są – również przez judykaturę –
jako uosobienie dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym.
Autorzy piszą o sporze wokół spółki Gant Development S.A.
Autorami wpisu są Damian Dworek, Partner w Kancelarii RKKW oraz Karol Szymański, Of Counsel w
Kancelarii RKKW, największy ujawniony akcjonariusz Gant Development S.A.
Więcej na ten temat – część I i część II
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Aktualności w prawie
Koniec dziedziczenia długów spadkowych
Trwają końcowe prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Najważniejszą zmianą, jaką przewiduje ta nowelizacja
jest wprowadzenie zasady odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe z tzw. dobrodziejstwem
inwentarza (tj. do wysokości wartości aktywów spadkowych) w miejsce obowiązującej obecnie zasady
odpowiedzialności nieograniczonej. Dotychczas spadkobierca w ciągu 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy (lub
dowiedzenia się o tym fakcie) musiał złożyć przed sądem lub notariuszem oświadczenie o sposobie przyjęcia
spadku. Brak złożenia takiego oświadczenia oznaczał konieczność przyjęcia całości spadku, nawet gdy długi
przewyższały wartość odziedziczonego majątku. Po wejściu w życie zmian brak złożenia stosowanego
oświadczenia przez spadkobiercę oznaczać będzie przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tj. z długami,
ale tylko do wysokości aktywów spadkowych. Oświadczenie trzeba będzie złożyć w celu przyjęcia spadku
wprost (również z długami przewyższającymi wartość majątku) lub w celu odrzucenia spadku.

Wątpliwości dotyczące nowelizacji KSH
W obecnej chwili prace trwające nad nowelizacją Kodeksu spółek handlowych znajdują się na etapie
opiniowania projektu przez sądy oraz inne podmioty, w który w sierpniu 2014 r. włączyły się również Komisja
Nadzoru Finansowego oraz Sąd Najwyższy (Biuro Studiów i Analiz). SN poddał krytyce pomysł
zastępowalności tzw. bezpiecznego podpisu cyfrowego przez podpis oparty na tzw. profilu zaufanym ePUAP, z
kolei Komisja Nadzoru Finansowego powzięła wątpliwości odnośnie testu wypłacalności, jako mogącego
doprowadzić do ograniczenia dostępu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością do finansowania ich działalności
w formie kredytów. Nowelizacja uzupełniona w oparciu o zastrzeżenia przez Ministra Sprawiedliwości została
w pełni zaaprobowana przez SN i KNF. Nowelizacja ma wejść w życie w dniu 1.1.2016 r.

Nowe prawo restrukturyzacyjne – będzie łatwiej
Nowe przepisy mają na celu ułatwienie małym i średnim przedsiębiorstwom podejmowanie działań, poprzez
wdrożenie procedur restrukturyzacyjnych, mających na celu rozwiązywanie problemów finansowych, które
mogą bezpośrednio grozić likwidacją przedsiębiorstwa. Zdolność restrukturyzacyjną będą mieli wszyscy
przedsiębiorcy. Projekt ustawy nowego prawa restrukturyzacyjnego znajduje się obecnie w końcowej fazie
procedowania przed Sejmem. Wiceminister sprawiedliwości planuje zakończyć procedurę ustawodawczą w
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Parlamencie do końca pierwszego półrocza. Ważnym elementem reformy Prawa restrukturyzacyjnego ma być
Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości zawierający informacje o wszystkich postępowaniach
upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Ustawa wejdzie w życie w dniu 1.6.2015 r.

Nowelizacja prawa budowlanego – zgłoszenie zamiast pozwolenia na budowę
W dniu 16.3.2015 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy Prawo budowlane. Jak wynika z opublikowanej
na stronie Prezydenta informacji nowelizacja zmierza do usprawnienia procesu budowlanego, w szczególności
przez zniesienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w stosunku do niektórych obiektów
budowlanych, dla których wymóg taki przewidziany jest w dotychczasowym stanie prawnym. Zmiana ta
dotyczy w szczególności wolnostojących budynków jednorodzinnych i gospodarczych. Rozpoczęcie budowy
wymagać będzie zgłoszenia, a nie jak dotychczas - uzyskania pozwolenia na budowę. Ustawa wejdzie w życie
po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

„In dubio pro tributario” wątpliwości rozstrzygane na korzyść podatnika
16.3.2015 r. rozpoczęło się zbieranie poparcia dla prezydenckiego projektu nowelizacji ordynacji podatkowej
podpisanego przez Prezydent RP pod koniec ubiegłego roku. Projekt zakłada wprowadzenie zasady in dubio pro
tributario, zgodnie z którą w razie wątpliwości co do przepisu podatkowego urząd, a także sąd wydając decyzję
mają obowiązek orzec na korzyść podatnika. Wśród innych zmian, które zakłada projekt nowelizacji,
wspomnieć należy m.in. o przedawnieniu podatkowym oraz ograniczeniu rygoru natychmiastowej wykonalności
decyzji. Projekt zawiera też przepisy, które zwiększą pewność podatników w kwestiach związanych z
przedawnieniem zobowiązań podatkowych.

Umorzenie udziałów bez dokumentacji
Jak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20.01.2015 r. (IBPBI/2/423‐1302/14/AK)
nieodpłatne zbycie udziałów w celu ich umorzenia nie jest operacją handlową dotyczącą kupna lub sprzedaży
towarów lub usług, a więc taka transakcja nie będzie podlegać obowiązkowi informacyjnemu, o którym mowa w
art. 9a ustawy o CIT.
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Najnowsze zmiany legislacyjne – „Alert prawny”
4.2.2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa
węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 143).
6.2.2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 122).
6.2.2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 28).
12.2.2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i
biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 151).
17.2.2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków
udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących
regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na
infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz.U.
2015 poz. 174).
18.2.2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2015 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz.U. 2015 poz.
176).
25.2.2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 200).
1.3.2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym (Dz.U.
2015 poz. 264).
3.3.2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. 2015 poz. 216).
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6.3.2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia
ewidencji odpadów (Dz.U. 2015 poz. 314).
10.3.2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wysokości i
sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji u przedsiębiorcy prowadzącego
działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi (Dz.U. 2015 poz. 324).
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Praktyka
Dariusz Kulgawczuk, radca prawny, Partner w Kancelarii RKKW

Nowelizacja ustawy o KRS z dnia 28.11.2014 r.

1. W dniu 1.1.2015 r. weszła w życie nowelizacja
ustawy o KRS z dnia 28.11.2014 r.
2. Z podstawowych zmian należy wskazać na
niewielką
modyfikację
postępowania
przymuszającego oraz wprowadzenie nowego
postępowania zmierzającego do wykreślenia
podmiotu
wpisanego
do
KRS
bez
przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
Ponadto uregulowano przyszłość podmiotów
nadal ujawnionych (pomimo przeszło 14 lat
funkcjonowania KRS) w Rejestrze Handlowym.
3. W
odniesieniu
do
postępowania
przymuszającego, sąd rejestrowy, po pierwsze
został zwolniony od jego wszczęcia, gdy z
danych zawartych w aktach rejestrowych
wynika, że nie doprowadzi ono do złożenia
wniosku o wpis do rejestru lub dokumentów,
których
złożenie
jest
obowiązkowe.
Postanowienie takie nie wymaga doręczenia i
nie podlega zaskarżeniu. Na analogicznych
zasadach sąd rejestrowy może umorzyć
postępowanie przymuszające. Nie stanowi to
przeszkody do jego ponownego wszczęcia,
jeżeli sąd rejestrowy poweźmie wiadomość, że
sytuacja prawna lub faktyczna podmiotu uległa
zmianie w sposób umożliwiający skuteczne jego
prowadzenie. Po drugie, nieco precyzyjniej
zostały określone warunki dokonania przez sąd
rejestrowy wpisu z urzędu. O ile dotychczas
mogło
to
nastąpić
w
„szczególnie
uzasadnionych przypadkach”, to obecnie są to
jedynie
„przypadki
uzasadnione
bezpieczeństwem obrotu”.
4. Nowelizacja dodaje też nowe postępowanie –
wszczynane z urzędu o rozwiązanie i

wykreślenie podmiotu wpisanego do rejestru
bez
przeprowadzania
postępowania
likwidacyjnego. Ustawa o KRS stanowi, iż sąd
rejestrowy „wszczyna” takie postępowanie a nie
jedynie, iż „może je wszcząć”. Poza tym
obowiązek wszczęcia takiego postępowania
będzie istniał nie tylko w sytuacjach
oczywistych
(w
rodzaju
umorzenia
postępowania upadłościowego z powodu braku
majątku dłużnika na jego przeprowadzenie, czy
też braku złożenia przez dwa lata z rzędu
sprawozdań finansowych do rejestru), ale też w
sytuacjach, gdzie bardzo często nie będą istnieć
materialne podstawy do wszczęcia takiego
postępowania
w
postaci
zaprzestania
aktywności przez podmiot rejestrowy. Art. 25 a
ust. 1 ustawy o KRS stanowi bowiem, iż: „Sąd
rejestrowy wszczyna z urzędu postępowanie o
rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru
bez
przeprowadzania
postępowania
likwidacyjnego, w przypadku gdy …” m. in.
„mimo
dwukrotnego
wezwania
sądu
rejestrowego
nie
wykonano
innych
obowiązków, o których mowa w art. 24 ust. 1.”.
Analogiczne wszczęcie postępowania o
rozwiązanie będzie obowiązkowe w sytuacji,
gdy wydano postanowienie o odstąpieniu od
postępowania przymuszającego lub jego
umorzeniu.
5. Skutki wyżej opisanej regulacji są jedynie nieco
złagodzone przez art. 5 ustawy nowelizującej.
Otóż podmioty rejestrowe, które dotychczas nie
złożyły rocznych sprawozdań finansowych za 2
kolejne lata obrotowe, mimo wezwania sądu
rejestrowego lub nie wykonały innych
obowiązków związanych z rejestrem, mimo
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dwukrotnego wezwania sądu rejestrowego, mają
czas do 30 czerwca 2015 r. na ich wykonanie.
W przeciwnym razie zostaną wobec nich
wszczęte postępowania o rozwiązanie i
wykreślenie z rejestru bez przeprowadzenia
postępowania likwidacyjnego.
6. Warto też wskazać, że art. 25 a ust. 2 ustawy o
KRS wskazuje, iż w toku postępowania o
rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru
bez
przeprowadzania
postępowania
likwidacyjnego sąd rejestrowy powinien zbadać,
czy podmiot ten posiada zbywalny majątek i czy
faktycznie prowadzi działalność i dopiero w
razie ustalenia, że tak nie jest, można wykreślić
taki podmiot z rejestru (art. 25 d). Nie zmienia
to jednak faktu, iż zgodnie z art. 25 e ust. 1
ustawy o KRS Skarb Państwa nabywa
nieodpłatnie z mocy prawa mienie pozostałe po
wykreślonym z rejestru podmiocie, bez względu
na przyczynę wykreślenia (przy czym Skarb
Państwa
ponosi
odpowiedzialność
za
zobowiązania podmiotu wykreślonego z rejestru
jedynie z nabytego mienia). Wspólnicy,
członkowie spółdzielni i inne osoby uprawnione
do udziału w majątku likwidacyjnym mogą
wprawdzie dochodzić swoich praw, ale
wyłącznie wówczas, gdy reprezentują łącznie co
najmniej dwie trzecie głosów i wykażą, że
wszyscy wierzyciele zostali zaspokojeni lub
zabezpieczeni.
Co
więcej,
roszczenia

wierzycieli oraz osób uprawnionych do udziału
w majątku likwidacyjnym wygasają, jeżeli nie
będą dochodzone przeciwko Skarbowi Państwa
w terminie roku od chwili nabycia mienia przez
Skarb Państwa.
7. Ostatnia istotna część nowelizacji dotyczy
podmiotów ciągle wpisanych – pomimo upływu
czasu i wielu nieudanych prób tego zmiany – do
Rejestru Handlowego. Art. 3 ustawy
nowelizującej stanowi, iż podmioty podlegające
obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego, które do dnia 31 grudnia 2015 r. nie
złożyły wniosku o wpis do rejestru, uznaje się
za wykreślone z rejestru z dniem 1 stycznia
2016 r. Z tym też dniem Skarb Państwa ma
nabyć nieodpłatnie z mocy prawa mienie
wskazanych podmiotów, przy czym Skarb
Państwa będzie ponosił odpowiedzialność za
zobowiązania podmiotów jedynie z nabytego
mienia. Co ważne, prawa wspólników,
członków
spółdzielni
i
innych
osób
uprawnionych do udziału w majątku
likwidacyjnym wygasają z chwilą wykreślenia
podmiotu z rejestru.
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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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