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Sukcesy Klientów Kancelarii RKKW
Departament Prawa Rynku Kapitałowego oraz Departament Korporacyjny
Kancelaria RKKW doradzała KGHM przy squeeze out w Bipromecie
W dniu 22.4.2015 r. KGHM Polska Miedź S.A. ogłosiła żądanie sprzedaży wszystkich akcji posiadanych przez
pozostałych akcjonariuszy spółki Bipromet S.A. (tzw. squeeze out).
Jest to kolejny etap realizacji procesu tzw. „delistingu” Bipromet S.A., tj. procesu zniesienia dematerializacji jej
akcji oraz wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.
Kancelaria RKKW doradzała spółce KGHM Polska Miedź S.A. także na etapie wezwania na sprzedaż akcji
Bipromet. W jego wyniku KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła 91,23% w ogólnej liczbie głosów w Bipromet
S.A., co dało jej prawo do ogłoszenia żądania sprzedaży pozostałych akcji w ramach przymusowego wykupu.
Doradztwo prawne w ramach tego projektu świadczą dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający kierujący
Departamentem Prawa Rynku Kapitałowego Kancelarii RKKW oraz mec. Dariusz Kulgawczuk, Partner
kierujący Departamentem Korporacyjnym Kancelarii RKKW, który złożył podpis pod wezwaniem w imieniu
KGHM Polska Miedź S.A.
„Jest to kolejny projekt potwierdzający mocną pozycję Kancelarii RKKW na płaszczyźnie prawa spółek i prawa
rynku kapitałowego.” – wskazuje dr Radosław L. Kwaśnicki.
Treść żądania
O sprawie pisze m. in. portal Lex.pl.
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Departament Prawa Spółek
Kancelaria RKKW wstrzymuje delisting Hutmen S.A.
W dniu 22.1.2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, w sprawie o sygn. akt XX GC 1189/14, zabezpieczył
powództwo mniejszościowego akcjonariusza spółki Hutmen S.A. o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 31.10.2014 r. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji tej spółki
oraz wycofania ich z obrotu regulowanego w ten sposób, iż wstrzymał wykonalność wskazanej uchwały.
Postanowienie Sądu Okręgowego zostało wydane w wyniku uwzględnienia argumentów wnioskodawcy, który
wykazywał, iż cena określona w wezwaniu na sprzedaż akcji Hutmen S.A. nie odpowiadała ich wartości
godziwej, w szczególności ze względu na fakt, iż była ona niższa niż 50% ich wartości księgowej, a także
zupełnie nie uwzględniała wartości dużej nieruchomości położonej we Wrocławiu, wchodzącej w skład majątku
spółki.
"Sąd potwierdził nasze stanowisko, iż określenie ceny w wezwaniu na poziomie niewiele odbiegającym od ceny
minimalnej wskazanej w Ustawie o Ofercie jest – od strony formalnej – wprawdzie zgodne z prawem, jednakże
można uznać je za naruszające dobre obyczaje i zmierzające do pokrzywdzenia akcjonariusza, w szczególności
jeśli cena nie uwzględnia tak istotnych parametrów ekonomicznych spółki jak jej wartość księgowa, czy zupełnie
pomija wartość jej kluczowych aktywów." - wskazuje mec. Dariusz Kulgawczuk, Partner stojący na czele
Departamentu Prawa Spółek w Kancelarii RKKW, reprezentującej akcjonariusza w postępowaniu
zabezpieczającym.
"Judykatura po raz kolejny podkreśliła, iż akcjonariusz lub akcjonariusze większościowi ogłaszając wezwanie na
sprzedaż akcji, poprzedzające wycofanie spółki z obrotu regulowanego, powinni uwzględnić interesy
akcjonariuszy mniejszościowych i mieć - przygotowane wcześniej - solidne argumenty uzasadniające cenę
wskazaną w wezwaniu (np. wycenę akcji spółki sporządzoną przez renomowaną firmę). Spełnienie wymogów
formalnych odnośnie do tej ceny może okazać się bowiem niewystarczające, czego szczególnie dowodzą znane
powszechnie przypadki na naszej giełdzie." - podkreśla dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający
Kancelarii RKKW, który kieruje Departamentem Sporów Korporacyjnych oraz Departamentem Prawa Rynku
Kapitałowego. „Nasza Kancelaria ma duże doświadczenie praktyczne w zakresie delistingu, zarówno od strony
wspomagania wzywających, spółki, jak i akcjonariuszy mniejszościowych. Nasz udział w tym rynku jest znaczący
i stale się zwiększa” – dodaje.
Pisał o tym m.in. Parkiet, a także portal Lex.pl oraz Karieraprawnika.pl.
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Seminaria i konferencje
I. Forum Grup Kapitałowych (21 - 22.5.2015 r.)
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w I. Forum Grup Kapitałowych organizowanym przez Langas
Group we współpracy z Kancelarią RKKW. Ideą spotkania jest dyskusja nad aktualnymi problemami i
rozwiązaniami stosowanymi w grupach kapitałowych.
Brak jednoznacznych regulacji w postaci prawa holdingowego budzi wiele wątpliwości i spornych kwestii. Na
ile tworzone porozumienia – umowy holdingowe – są funkcjonalne dla spółek? Jak radzić sobie z konfliktami
interesów pomiędzy spółkami dominującymi a zależnymi? Czy wprowadzać ujednolicone standardy działania w
holdingach? W jakim stopniu nadzorować prawidłowe działanie spółek i odpowiedzialność wobec grupy?
Temat grup kapitałowych rodzi wiele pytań, które chcemy podjąć, aby rozpocząć otwarty dialog nad
promowaniem dobrych, przejrzystych i funkcjonalnych praktyk na polskim rynku.
Podczas dwudniowego Forum podejmiemy następujące tematy:
- Funkcjonowanie i rozwiązania w grupach kapitałowych przy braku prawa holdingowego oraz ład korporacyjny
w grupie kapitałowej,
- Uprawnienia korporacyjne nadzorowania działań w grupie spółek,
- Działanie holdingu, w którym udział ma Skarb Państwa,
- Przeciwdziałanie wobec nadużyć w grupie spółek oraz możliwości i zagrożenia we współpracy na linii spółka
dominująca – spółki zależne,
- Sprawozdania finansowe okiem różnych grup interesariuszy,
- Transformacje w spółkach jako forma poprawy funkcjonowania i optymalizacji dla holdingu,
- Grupa kapitałowa wobec restrukturyzacji,
- Ryzyka podatkowe w VAT w transakcjach wewnątrz grupy kapitałowej oraz optymalizacje podatkowe w
holdingu.
10 % zniżki dla Klientów i sympatyków Kancelarii RKKW.
Więcej na temat I. Forum Grup Kapitałowych, które odbędzie się 21-22.5.2015 r., w Golden Tulip Warsaw
Center w Warszawie.
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Szkolenie „Spółka giełdowa w praktyce - od IPO poprzez obowiązki informacyjne, informacje poufne,
znaczne pakiety akcji, spory korporacyjne aż po „delisting” (25 - 26.5.2015 r.)
Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo C. H. Beck, które odbędzie się
w dniach: 25 - 26.5.2015 r., w Hotelu Intercontinental w Warszawie.
Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi wszystkich
najistotniejszych aspektów funkcjonowania podmiotu gospodarczego na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. Omówiony zostanie szczegółowo proces przygotowania spółki do debiutu giełdowego, którego
prawidłowe zaplanowanie oraz płynne przeprowadzenie wpływa na postrzeganie emitenta na rynku
zorganizowanym oraz warunkuje sukces finansowy IPO. Prelegenci przedstawią Państwo również praktyczne
wskazówki dotyczące funkcjonowania spółki w nowych realiach obrotu publicznego, a także omówią
rozwiązania pozwalające zminimalizować ryzyko prawne zmaterializowania się nieprzyjemnych zjawisk
wpisanych do grupy „wad” rynku kapitałowego.
Szkolenie poprowadzą: mec. Krzysztof Wróbel, Joanna Czekaj, dr Daniel Krajewski, mec. Dariusz Kulgawczuk,
dr Radosław L. Kwaśnicki, mec. Agnieszka Nalazek, Joanna Polakowska, Damian Staszewski, Karol
Szymański.
Prenumeratorzy „Monitora Prawniczego”, ,,Monitora Podatkowego”, ,,Monitora Prawa Pracy”, ,,Nieruchomości
C.H. Beck” otrzymają 25% rabatu.
Więcej szczegółów oraz rejestracja

Pakiet szkoleń „Środki europejskie 2014-2020 – problemy prawne” (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: 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
będą typowe przykłady nieprawidłowości, ich konsekwencje dla beneficjentów, a także sposoby zapobiegania
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ich powstawaniu. Wreszcie, omówione zostaną możliwe zmiany umowy o dofinansowanie, w tym również
kwestie związane z przekształceniami podmiotu, który otrzymał unijną dotację, a także kwestie związane z
change of control takiego podmiotu.
Szkolenia poprowadzą mec. Krzysztof Brysiewicz oraz Damian Staszewski z Kancelarii RKKW.
Więcej na ten temat

Kurs „Certyfikowany Corporate Governance Manager” (13 - 14.5.2015 r.)
Zachęcamy do wzięcia udziału w kursie, który odbędzie się w dniach: 13 - 14.5.2015 r. w Warszawie.
Kurs pt.: „Certyfikowany Corporate Governance Manager” poprowadzą wybitni eksperci, praktycy, prawnicy.
Partnerem kursu jest Akademia Leona Koźmińskiego.
Kurs ukierunkowany jest w szczególności na 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.
Kurs poprowadzą m. in.: mec. Dariusz Kulgawczuk, dr Radosław L. Kwaśnicki oraz prof. dr hab. Oskar
Kowalewski.
Każdy z uczestników otrzyma certyfikat wystawiony przez Akademię Leona Koźmińskiego i CGE.
Więcej na temat kursu oraz formularz zgłoszeniowy

Warsztaty „Najnowsze zmiany w obowiązkach informacyjnych” (14 - 15.5.2015 r.)
Zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach, które odbędą się w dniach: 14 - 15.5.2015 r. w Warszawie.
Partnerem merytorycznym warsztatów jest Kancelaria RKKW.
W dniu 12.6.2014 r. w dzienniku Urzędowym UE opublikowano Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku
(„Rozporządzenie MAR”) oraz Dyrektywę w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku („Dyrektywa
MAD”). Ww. akty prawne weszły w życie w dniu 2.7.2014 r. – wówczas rozpoczął się 24-miesięczny okres, w
którym Komisja Europejska będzie musiała przyjąć środki wykonawcze do Rozporządzenia MAR, a państwa
członkowskie implementować Dyrektywę MAD do prawa krajowego. Od dnia 3.7.2016 r. Rozporządzenie MAR
stanie się bezpośrednio skuteczne w państwach członkowskich.
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Powyższe zmiany spowodują istotne przemodelowanie reżimu dotyczącego obowiązków informacyjnych spółek
publicznych, choćby poprzez wprowadzenie nowej definicji „informacji poufnej”, a także zmianę zasad
związanych z obiegiem oraz upublicznianiem tak klasyfikowanych wiadomości dotyczących emitentów.
Zmiany dotyczą również spółek notowanych obecnie w alternatywnym systemie obrotu NewConnect – na mocy
przywołanych wyżej regulacji zostaną one bowiem objęte takimi samymi obowiązkami raportowania jak spółki
giełdowe.
Warsztaty poprowadzą: mec. Joanna Czekaj, mec. Dariusz Kulgawczuk, dr Radosław L. Kwaśnicki, mec.
Agnieszka Nalazek, Damian Staszewski oraz Karol Szymański.
Więcej na temat kursu oraz formularz zgłoszeniowy
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Z życia Kancelarii RKKW
Dr Kwaśnicki podczas ORLEN Warsaw Marathon (26.4.2015 r.) wspiera cele Kompanii Wrażeń
Dr Radosław L. Kwaśnicki - jako członek Drużyny ORLEN Team - wspiera cele i działania Kompanii Wrażeń
podczas ORLEN Warsaw Marathon (26.4.2015 r.).
Kompania Wrażeń to dobroczynna społeczność biegaczy, która pomaga dzieciom cierpiącym na choroby
nowotworowe. Członkowie Kompanii Wrażeń są biegaczami dobroczynnymi: decydują się na przebiegnięcie
dystansu maratońskiego lub półmaratońskiego w grupach lub indywidualnie i nie tylko pokonują zamierzony
dystans, ale również - w kręgu przyjaciół i członków rodziny - "sprzedają" swoje kilometry lub zbierają
darowizny dla Fundacji Bator Tabor. Zebrane w ten sposób środki przeznaczone zostaną na organizację
terapeutycznych obozów pełnych wrażeń i przygód dla dzieci ze zdiagnozowanymi chorobami chronicznymi i
nowotworowymi.
Każdy może wesprzeć biegaczy symbolicznie adoptując jeden kilometr.
"Bieganie to dla mnie – poza wysiłkiem fizycznym – to czas na „oderwanie się” od rzeczywistości, okazja do
zapomnienia o biurku pełnym dokumentów oraz kolejnych spotkaniach i telefonach, ważna chwila na bycie „tu i
teraz”. ORLEN Warsaw Marathon pozwala cieszyć się bieganiem w większym gronie oraz zdrowo rywalizować
walcząc z własnymi słabościami. Dodatkową radość sprawia świadomość, że ktoś bliski czeka na mecie.. Dzięki
Fundacji Bator Tabor możemy dodatkowo wspomóc Dzieci, które tak bardzo tego potrzebują i bezapelacyjnie na
to zasługują. Zachęcam także Państwa, dołączcie do nas!" - mówi przed biegiem dr Radosław L. Kwaśnicki.
Prosimy o dołączenie do dr. Radosława L. Kwaśnickiego i pomoc Dzieciom!
W celu wsparcia Naszego biegacza, prosimy najechać kursorem na fotografię dr. Radosława L.
Kwaśnickiego (na dole strony, między innymi biegaczami), następnie zaś wybrać przycisk "wspieram!".

Publikacje współpracowników Kancelarii RKKW


R. L. Kwaśnicki, Zarząd mobilny jak rada, Puls Biznesu z dnia 22.4.2015 r.



O. Kowalewski, Będziemy płacić podatek Robin Hooda?, Forbes z dnia 22.4.2015 r.
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Z Bloga: PRAWO BIZNESU – Law in Action
Nowa cena milczenia
Emitenci akcji dopuszczonych lub wprowadzonych do obrotu w ramach krajowego rynku zorganizowanego
przygotowują się aktualnie na nadejście rewolucji w wypełnianiu obowiązków informacyjnych, którą przyniesie
Rozporządzenie MAR oraz Dyrektywa MAD. Uzyskanie pełnej skuteczności przez Rozporządzenie MAR
skutkować będzie między innymi znaczącą zmianą aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie informacji bieżących i okresowych. Posługując się koniecznym uproszczeniem należy wyjaśnić, iż z
polskiego systemu prawnego zniknie w niedalekiej przyszłości wykaz istotnych okoliczności oraz zdarzeń,
których zaistnienie powoduje aktualizację po stronie emitenta obowiązku upublicznienia konkretnych
wiadomości w trybie raportów bieżących. W efekcie spółka publiczna będzie zobowiązana do dokonania
samodzielnej oceny każdej wiadomości traktującej o okoliczności lub zdarzeniu dotyczących emitenta pod
kątem spełniania przez nią przesłanek właściwych dla informacji poufnej, zdefiniowanej aktualnie przez
ustawodawcę krajowego w art. 154 Ustawy o Obrocie. Przy dokonywaniu powyższej czynności osoby
odpowiedzialne nie będą mogły wspierać się dłużej katalogiem ukonstytuowanym w Rozporządzeniu w sprawie
informacji bieżących i okresowych. Konieczność upubliczniania „informacji poufnych” stanie się bowiem
podstawowym oraz co do zasady jedynym obowiązkiem informacyjnym związanym z wymogiem bieżącego
upubliczniania przez omawianych emitentów wiadomości istotnych z punktu widzenia wyceny instrumentów
finansowych będących przedmiotem obrotu zorganizowanego.
Zachęcamy do zapoznania się z wpisem Karola Szymańskiego Certyfikowanego Doradcy w ASO,
współpracującego z Kancelarią RKKW jako Of Counsel.
Więcej na ten temat
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Aktualności w prawie
Bankowy tytuł egzekucyjny niezgodny z Konstytucją
Trybunał Konstytucyjny w Wyroku z dnia 14.4.2015 r. w sprawie o sygn. akt: P 45/12 stwierdził, że art. 96 ust.
1 i art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128) są niezgodne z art. 32
ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, iż niekonstytucyjne jest kierowanie przez banki
wierzytelności do postępowania egzekucyjnego z pominięciem sądowego postępowania rozpoznawczego.
Przepisy uznane za niezgodne z Konstytucją tracą moc z dniem 1.8.2016 r.

Jedyny właściciel spółki działa w formie pisemnej
Sąd Najwyższy w Wyroku z dnia 25.3.2015 r. (sygn. akt: III CSK 818/14) stwierdził, iż zgoda wspólnika,
posiadającego 100-procent udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, wymaga formy pisemnej.
Uzasadniając ww. Wyrok Sąd Najwyższy wskazał, iż za takim stanowiskiem przemawia prounijna wykładnia
polskich przepisów. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/102/WE
z 16 września 2009 r. w sprawie prawa spółek, dotycząca jednoosobowych spółek z ograniczoną
odpowiedzialnością, uchwały jedynego wspólnika, działającego jako zgromadzenie wspólników są
protokołowane lub sporządzane w formie pisemnej. Spór powstał na kanwie poręczenia przez jednoosobową
spółkę z o.o. kredytu zaciągniętego przez jedynego wspólnika, a jednocześnie członka rady nadzorczej tej spółki,
bez zgody wymaganej przez art. 15 § 1 KSH, którą powinno wyrazić zgromadzenie wspólników spółki, a
właściwie jej jedyny udziałowiec. Sąd Najwyższy przyjął, iż nawet w takiej sytuacji zgoda ta nie może być
dorozumiana. Zgodnie bowiem z art. 17 § 1 KSH czynność prawna dokonana przez spółkę bez wymaganej przez
ustawę zgody jest nieważna.

SN instruuje jak liczyć terminy z KSH
Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego
zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone nie później niż na 14 dni, a w spółce publicznej nie później
niż 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Sposób liczenia tych terminów niejednokrotnie
przysparzał praktykom prawa wielu wątpliwości. W Wyroku z dnia 9.1.2015 r. (sygn. akt: V CSK 180/14)
sprawę tę rozstrzygnął Sąd Najwyższy wskazując, że:
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1.

Dla sposobu obliczenia terminu określonego w art. 401 § 1 KSH należy stosować reguły przewidziane w
art. 111 KC w zw. z art. 2 KSH, skoro z przepisów KSH nie wynika nic innego. Nie ma wątpliwości co do
tego, że minimalny 21 - dniowy termin dla skutecznego zgłoszenia żądania o uzupełnienie agendy walnego
zgromadzenia akcjonariuszy powinien wpłynąć zawsze „przed wyznaczonym terminem zgromadzenia”.

2.

Bieg terminu określonego w art. 401 § 1 zdanie trzecie KSH powinien zakończyć się jeden dzień przed
wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia akcjonariuszy, a - rozpoczynać się w dniu zgłoszenia
żądana uzupełnienia porządku obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Chodzi tu bowiem o zgłoszenie
takiego "żądania” nie później niż dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia, a więc właśnie
przynajmniej tyle dni powinno składać się na okres poprzedzający odbycie walnego zgromadzenia
akcjonariuszy uzupełnionym porządkiem dziennym (tzw. okres minimalny). Nie można zatem zgodzić się
ze stanowiskiem, że dla ustalenia tego okresu nie może być jednak wliczony dzień, w którym doszło do
zgłoszenia żądania uzupełnienia porządku walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Spór konsumenta z przedsiębiorcą zakończy się szybciej
W dniu 31.3.2015 r. Rząd przyjął Założenia do ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
Jednym z głównych jego założeń jest powstanie jednostek zajmujących się pozasądowym rozstrzyganiem
sporów (tzw. ADR) przy różnych instytucjach. Będą się one zajmować zarówno krajowymi, jak i
transgranicznymi konfliktami przedsiębiorców i konsumentów, jeżeli taka będzie wola obu stron konfliktu i
dopiero po wyczerpaniu przez konsumenta całej procedury reklamacyjnej. W przypadku sprzeciwu
którejkolwiek ze stron konfliktu co do takiego trybu rozwiązywania sporu, trafi on do sądu. Wyłączone z
pozasądowego trybu rozstrzygania sporów mają być sprawy dot. usług medycznych i publicznego szkolnictwa.
Jednostki ADR powstaną m.in. przy Inspekcji Handlowej, Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, Urzędzie Transportu
Kolejowego, Urzędzie Regulacji Energetyki, rzeczniku ubezpieczonych, Urzędzie Komunikacji Elektronicznej i
Komisji Nadzoru Finansowego. ADR mają rozstrzygać sprawy w terminie 90 dni od daty złożenia wniosku, a w
sprawach pasażerów (rzecznik praw pasażera przy prezesie Urzędu Transportu Kolejowego) – 60 dni.

Nowy pracodawca przejmuje pracowników bez zakazu konkurencji
Sąd Najwyższy w Wyroku z dnia 11.2.2015 r. (sygn. akt: I PK 123/14) zajął stanowisko, zgodnie z którym nowy
pracodawca, który przejmuje zakład pracy wraz z jego pracownikami, nie jest związany umowami o zakazie
konkurencji, które poprzedni pracodawca zawarł z tymi osobami. W celu wyeliminowania wszelkich
ewentualnych wątpliwości Sąd Najwyższy wskazał, iż dotyczy to również klauzul o zakazie konkurencji
wpisanych do umów o pracę.
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Najnowsze zmiany legislacyjne – „Alert prawny”
26.3.2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 6 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy
(Dz.U. 2015 poz. 431).
27.3.2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zapisu
dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego w postępowaniu cywilnym (Dz.U. 2015 poz.
359).
24.3.2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie
środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania
planowanego pobytu (Dz.U. 2015 poz. 326).
27.3.2015 r. wszedł w życie art. 1 pkt 1, pkt 2 lit. e i pkt 14 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy
- Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2014 poz.
1296).
1.4.2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie
pracy (Dz.U. 2015 poz. 457).
11.4.2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie dotacji
budżetowych przeznaczonych na finansowanie jednorazowych odpraw pieniężnych oraz na pokrycie bieżących
strat produkcyjnych przedsiębiorstwa (Dz.U. 2015 poz. 510).
8.4.2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień
(Dz.U. 2015 poz. 409).
17.4.2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2015 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych
(Dz.U. 2015 poz. 472).
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Praktyka
Joanna Polakowska, aplikant adwokacki w Kancelarii RKKW

Nowe prawo restrukturyzacyjne

1. W czwartek 9.4.2015 r. Sejm uchwalił nową
ustawę – Prawo restrukturyzacyjne, której
znaczna większość przepisów ma wejść w życie
już z dniem 1.1.2016 r. Przyjęta ustawa to
zarówno
zupełnie
nowe
prawo
restrukturyzacyjne, jak i szeroka nowelizacja
ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze,
która ma się stać regulacją dotyczącą wyłącznie
procesów likwidacyjnych. Przyjęta ustawa
zawiera
również
szereg
przepisów
dostosowujących.
2. Z uzasadnienia nowej ustawy wynika, iż jej
przepisy realizować mają tzw. politykę „nowej
szansy”,
czyli
zapewnienie
możliwości
„nowego startu” przedsiębiorcom, których
fiasko przedsięwzięcia gospodarczego wynika z
niekorzystnej
zmiany
warunków
ekonomicznych. Nowe prawo poprawić ma
warunki skutecznej restrukturyzacji i szybkiej
likwidacji, co z kolei stanowi istotny element
dla wzrostu i potencjału gospodarczego
państwa. Jak wskazane zostało w projekcie
założeń
projektu
ustawy
Prawo
restrukturyzacyjne do najważniejszych celów
nowej regulacji należy: (i) zapewnienie
przedsiębiorcom
i
ich
kontrahentom
skutecznych instrumentów do restrukturyzacji
przy jednoczesnej maksymalizacji ochrony
praw
wierzycieli,
(ii)
zapewnienie
instytucjonalnej
autonomii
postępowań
restrukturyzacyjnych
w
oderwaniu
od
stygmatyzujących postępowań upadłościowych,
(iii) wprowadzenie zasady subsydiarności
postępowania upadłościowego, jako ultima ratio
wobec ekonomicznego fiaska restrukturyzacji,
(iv)
zwiększenie
uprawnień
aktywnych

wierzycieli, (v) maksymalizacja szybkości i
efektywności restrukturyzacji i upadłości, (vi)
odformalizowanie postępowań i szersze
wykorzystanie w nich nowoczesnych narzędzi
teleinformatycznych, (vii) realizacja polityki
„nowej szansy” - zapewnienie możliwości
„nowego startu” przedsiębiorcom, których
fiasko przedsięwzięcia gospodarczego wynika z
niekorzystnej
zmiany
warunków
ekonomicznych, oraz (viii) zwiększenie
odpowiedzialności nierzetelnych dłużników i
upadłych.
3. Po wejściu w życie nowej ustawy firma, która
znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej,
będzie mogła skorzystać z jednego z czterech
rodzajów procedur restrukturyzacyjnych, tj.: (i)
postępowania o zatwierdzenie układu, (ii)
przyspieszonego postępowania układowego,
(iii) postępowania układowego czy (iv)
postępowania sanacyjnego. Celem każdego z
tych postępowań jest uniknięcie konieczności
ogłoszenia przez dłużnika upadłości dzięki
umożliwieniu mu restrukturyzacji poprzez
zawarcie układu z wierzycielami, a przy
postępowaniu sanacyjnym dzięki wdrożeniu
działań sanacyjnych przy jednoczesnym
zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.
4. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu
nowej ustawy, przewidziane procedury mają
zapewnić
możliwość
wyboru
formy
restrukturyzacji dostosowanej do potrzeb
konkretnego przedsiębiorstwa, w konkretnej
sytuacji finansowej. Do wszystkich rodzajów
postępowań restrukturyzacyjnych zastosowanie
będą miały te same regulacje dotyczące zakresu
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wierzytelności objętych układem, propozycji
układowych, zawarcia i zatwierdzenia układu i
jego skutków, a także zasady zmian i uchylenia
układu.
5. Jako że jednym z głównych celów nowelizacji
jest
umożliwienie
restrukturyzacji
przedsiębiorstwa w możliwie krótkim czasie,
podstawowe
dwie
procedury
zostały
maksymalnie skrócone. Postępowanie o
zatwierdzenie
układu,
które
jest
postępowaniem najbardziej odformalizowanym
i polega na samodzielnym zbieraniu przez
dłużnika głosów wierzycieli trwać ma jedynie
dwa tygodnie. Procedura ta jest jednak
przeznaczona wyłącznie dla przedsiębiorców,
którzy są jeszcze wypłacalni, ale mają już
uzasadnione przypuszczenia, że stan ten może
ulec zmianie w niedalekiej przyszłości. W
postępowaniu o zatwierdzenie układu wniosek o
zatwierdzenie układu będzie mógł zostać
złożony do sądu dopiero wówczas, gdy dłużnik
uzyska większość głosów wymaganą do
przyjęcia układu. Dłużnik będzie zobowiązany
do wyboru osoby posiadającej licencję doradcy
restrukturyzacyjnego – odpowiednik obecnie
obowiązującej licencji syndyka – która
zweryfikuje propozycje układowe zarówno pod
względem zgodności z prawem, jak i zgodności
propozycji
układowych
z
ustaleniami
wierzycieli.
6. Przyspieszone postępowanie układowe ma
natomiast trwać nieco dłużej, czyli dwa
miesiące. Jak wskazali autorzy nowelizacji –
podstawowa
różnica
pomiędzy
tym
postępowaniem
a
postępowaniem
o
zatwierdzeniu układu tkwi w sposobie zawarcia
układu. Będzie bowiem do niego dochodzić nie
w drodze samodzielnego zbierania głosów przez
dłużnika, ale na zwołanym przez sąd
zgromadzeniu
wierzycieli.
Dodatkowo
postępowanie to daje możliwość zabezpieczenia
majątku dłużnika w drodze zawieszenia
egzekucji wierzytelności objętej układem, jeżeli
egzekucja mogłaby utrudnić lub uniemożliwić
zawarcie układu.
7. Postępowanie układowe będzie prowadzone na
analogicznych zasadach jak obowiązujące
obecnie
postępowanie
upadłościowe
z
możliwością zawarcia układu z pewnymi

modyfikacjami, wśród których najistotniejsze to
m.in.: pozostawienie dłużnikowi zarządu
własnego jego majątkiem, który będzie mógł
mu jednak zostać odebrany na skutek uchwały
większości wierzycieli; obligatoryjne ogłoszenie
propozycji układowych we wniosku; objęcie
układem
należności
ZUS
w
sposób
zapewniający ich pełną spłatę oraz pozbawienie
wpływu na przycięcie lub odrzucenie układu
tzw. wierzycieli biernych. Postępowanie to
przeznaczone
jest
dla
przedsiębiorców
niewypłacalnych lub znajdujących się na skraju
wypłacalności.
8. Postępowanie sanacyjne umożliwić ma
zaawansowaną restrukturyzację zobowiązań,
majątku i zatrudnienia niewypłacalnego
dłużnika, którego przedsiębiorstwo opłaca się
jednak ratować. Ten rodzaj postępowania
restrukturyzacyjnego zapewnia korzystne dla
dłużnika rozwiązania prawne, które nie były
dotąd dostępne przy ogłoszeniu upadłości z
możliwością zawarcia układu. Zakłada on, że
dłużnik zostanie znacznie ograniczony w
możliwości zarządzania swoim majątkiem i
poddany restrykcyjnemu nadzorowi sędziego
komisarza oraz wierzycieli, chyba że odebranie
zarządu
uniemożliwiłoby
skuteczne
przeprowadzenie postępowania. Plan sanacyjny
sporządzał będzie nadzorca lub nadzorca
sądowy wspólnie z dłużnikiem, a w przypadku
braku porozumienia – bez jego udziału.
Procedura ta umożliwi odstąpienie przez
dłużnika
od
niekorzystnych
umów,
dostosowanie poziomu zatrudnienia do jego
potrzeb oraz sprzedaż zbędnych składników
majątkowych
ze
skutkiem
sprzedaży
egzekucyjnej.
9. Zgodnie z nowymi przepisami zdolność
restrukturyzacyjną
będą
mieli
wszyscy
przedsiębiorcy. Pozbawieni jej będą: Skarb
Państwa i jednostki samorządu terytorialnego.
Ograniczają one również uprzywilejowanie
należności
publiczno-prawnych,
w tym
należności podatkowych. Wyjątkiem są
należności z tytułu składem na ubezpieczenie
społeczne, o których była mowa powyżej.
10. Dzięki znacznemu odformalizowaniu procedur
nowelizacja
uprościła
i
przyspieszyła
postępowanie upadłościowe. Jako najważniejsze
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zmiany
w
Prawie
upadłościowym
i
naprawczym, wprowadzone na mocy nowej
ustawy, wskazać należy: nową definicję stanu
niewypłacalności,
modyfikację
regulacji
dotyczącej oddalenia przez sąd wniosku o
ogłoszenie upadłości z powodu tzw. „ubóstwa
masy” oraz umożliwienie dłużnikowi sprzedaż
jego przedsiębiorstwa lub części majątku w
ramach postępowania upadłościowego.

zawierał m.in. wyszukiwarkę prowadzonych
spraw upadłościowych, wykaz syndyków i
biegłych, a także wzory pism i formularzy,
wymaganych w trakcie postępowania. Ma on
rozpocząć swoje działanie z dniem 1.2.2018 r., a
korzystanie z niego będzie bezpłatne.

11. A Nowe prawo zakłada również utworzenie
internetowego
Centralnego
Rejestru
Restrukturyzacji i Upadłości, który będzie
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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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