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Sukcesy Klientów Kancelarii RKKW
Departament Własności Intelektualnej
Klient Kancelarii RKKW górą w sporze o znany znak towarowy
W jednej ze spraw Kancelaria RKKW reprezentuje Klienta, który przed Sądem Okręgowym w Warszawie
dochodzi roszczeń związanych z naruszeniem praw do znaku towarowego z uwagi na używanie przez swojego
konkurenta w obrocie gospodarczym oznaczenia podobnego, dla identycznych towarów. Obok roszczenia o
zaniechanie używania w obrocie spornego oznaczenia, Klient dochodzi również roszczenia o publikację
orzeczenia (tytułem usunięcia skutków naruszenia), a także roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych
korzyści.
Na wniosek Kancelarii złożony w toku procesu, Sąd zobowiązał drugą stronę do udzielenia - w terminie 21 dni
od wydania postanowienia - informacji na temat ilości produktów wprowadzonych do obrotu pod spornym
oznaczeniem, a także na temat wysokości cen uiszczonych przez kontrahentów za te produkty w okresie od ich
wprowadzania do obrotu (postanowienie z dn. 28.1.2015 r., sygn. akt XXII Gzt 60/14). Uzyskanie tych
informacji pozwoli Klientowi Kancelarii sprecyzować wysokość roszczenia pieniężnego o wydanie
bezpodstawnie uzyskanych korzyści.
Rozstrzygnięcie to jest przejawem realizacji tzw. prawa do informacji, uregulowanego w art. 286 1 ustawy –
prawo własności przemysłowej. Pozwala ono uprawnionemu żądać przekazania przez naruszyciela informacji
potrzebnych do ustalenia przychodu osiągniętego przez naruszyciela w związku ze sprzedażą towarów
naruszających prawa do znaku. Warunkiem jego uwzględnienia jest bardzo wysoki stopień uprawdopodobnienia
naruszenia praw do znaku towarowego.
Roszczenie informacyjne jest bardzo pomocnym narzędziem, które pozwala uprawnionym ze znaków towarowych
na skuteczne dochodzenie roszczeń pieniężnych, związanych z naruszeniem. Pomimo wątpliwości doktrynalnych
co do znaczenia oraz istoty, roszczenie to coraz sprawniej funkcjonuje w praktyce sądowej – wskazuje mec.
Aneta Pankowska, Partner w Kancelarii RKKW oraz pełnomocnik powoda w tym sporze.
Rozstrzygnięcie to jest kolejnym przykładem sprawnego oraz efektywnego wykorzystania narzędzi, jakie oferują
przepisy z zakresu ochrony własności intelektualnej, w celu kompleksowej oraz pełnej ochrony interesów
naszych Klientów. Możemy śmiało powiedzieć, że departament prawa własności intelektualnej naszej Kancelarii
błyskawicznie się rozwija. – dodaje dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający Kancelarii RKKW.
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Seminaria i konferencje
Certyfikowany Asystent Biura Obsługi Zarządu i Rady Nadzorczej (24 - 25.8.2015 r.)
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w warsztatach „Certyfikowany Asystent Biura Obsługi
Zarządu i Rady Nadzorczej” organizowanych przez Langas Group w dniach 24 - 25.8.2015 r w Sopocie.
Warsztaty skierowane są do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie funkcjonowania prawnoorganizacyjnego spółki, w ujęciu najnowszych zmian i kluczowych regulacji prawnych. W trakcie zajęć
omówmy najbardziej istotne zagadnienia związane z działaniem organów spółek i zagrożeń, jakie mogą
występować, jak również przyjrzymy się otoczeniu wewnętrznemu organizacji m.in. pod kątem przepływu
dokumentacji, organizacji posiedzeń, procedur bezpiecznego przetwarzania dokumentów, czy aktualizowania
regulaminów. Przekrojowe zajęcia prowadzone - przez prawników, praktyków w zakresie obsługi spółek - w
ujęciu zgodności prawnej i dobrych praktyk organizacyjnych, zapewnić mają Państwu szereg cennych
informacji, które warto wdrażać i stosować wypełniając codzienne obowiązki zawodowe.
W trakcie warsztatów z prelekcją wystąpi m. in. dr Radosław L. Kwaśnicki.
Klientom i sympatykom Kancelarii RKKW przysługuje 10% rabatu (nie łączy się to z promocją 2 za 1).
Więcej szczegółów oraz rejestracja

Letnia Szkoła Grup Kapitałowych (24 - 25.8.2015 r.)
Zachęcamy do wzięcia udziału w dwudniowym seminarium „Letnia Szkoła Grup Kapitałowych”
organizowanym przez Langas Group, które odbędzie się w dniach: 24 - 25.8.2015 r. w Sopocie.
Seminarium poświęcone jest doskonaleniu organizacji i warunków współpracy w grupie spółek kapitałowych.
Prowadzenie grupy spółek, zarządzanie wielopodmiotowymi strukturami wymaga realizacji złożonych strategii.
Występujące zależności między spółkami generują dużą liczbę problemów natury komunikacyjnej,
organizacyjnej i formalnej, które mogą przekładać się na powstawanie konfliktów interesów i spowolnienie
rozwoju. Jakie rozwiązania warto wdrażać, aby upraszczać, optymalizować i prowadzić wspólną dla grupy
przejrzystą politykę budowania siły na rynku?
W trakcie seminarium z prelekcją wystąpi m. in. dr Radosław L. Kwaśnicki.
Klientom i sympatykom Kancelarii RKKW przysługuje 10% rabatu (nie łączy się to z promocją 2 za 1).
Więcej szczegółów oraz rejestracja
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Prawne i Praktyczne Aspekty Regulacji Wewnętrznych w Grupie Kapitałowej (7 - 8.9.2015 r.)
Zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach „Prawne i Praktyczne Aspekty Regulacji Wewnętrznych w Grupie
Kapitałowej” organizowanych przez MMC Polska w dniach 7- 8.9.2015 r., w Warszawie.
Brak prawa holdingowego w negatywny sposób wpływa na funkcjonowanie Grup Kapitałowych. Prowadzi to do
różnic w umowach oraz relacjach między spółkami, w zależności od ich przynależności do danej grupy, branży i
pełnionej roli. Taka sytuacja odbija się na wynikach spółek oraz realizacji celów całej grupy, jako podmiotu
gospodarczego. Ważnym jest, aby wykorzystywać jak najlepsze wzorce umów określających relacje wewnątrz
grupy, a także regulować role i zadania poszczególnych spółek w sposób nie pozostawiający wątpliwości co do
zakresu zadań i odpowiedzialności. Udział w warsztacie pozwoli zapoznać się z prawnymi i praktycznymi
aspektami regulacji wewnętrznych w Grupach Kapitałowych.
Główne zagadnienia:
•

Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń
wynikających z Kodeksu spółek handlowych,

•

Wyznaczanie wspólnych celów – interes Grupy Kapitałowej a interes poszczególnych spółek
zależnych,

•

Wykorzystanie umowy outsourcingowej w relacjach wewnątrz Grupy oraz główne aspekty regulacji
umownych dostępu do informacji o aktywach płynnych oraz zarządzanie nimi z poziomu spółki matki,

•

Modele nadzoru właścicielskiego stosowane w międzynarodowych grupach kapitałowych – case study,

•

Problematyka nadzoru właścicielskiego nad spółkami spoza Grupy Kapitałowej,

•

Umowa koncernowa – specyfika prawna i aspekty praktyczne oraz umowa o zarządzanie spółką zależną
– stosowane zapisy.

W trakcie warsztatów z prelekcją wystąpi m. in. Radosław L. Kwaśnicki.
Więcej na ten temat
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Z życia Kancelarii RKKW
W GPW Media mówimy o Indywidualnym Standardzie Raportowania (ISR)
Dr Radosław L. Kwaśnicki przekonuje, że spółki powinny poważnie rozważyć wprowadzenie Indywidualnego
Standardu Raportowania, który może pomóc przy zmieniających się przepisach.
Zachęcamy do obejrzenia wywiadu udzielonego przez dr. Radosława L. Kwaśnickiego portalowi GPW Media.

Nowy współpracownik Kancelarii RKKW
Paula Wojtysiak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach
stypendium programu LLP Erasmus odbyła roczne studia na Universitat de Barcelona oraz staż w wiodącej
norweskiej kancelarii Schjødt AS (biuro w Brukseli), w trakcie którego zajmowała się problematyką prawa
europejskiego i prawa konkurencji. Doświadczenie zawodowe zdobywała w gdańskich i warszawskich
kancelariach prawnych oraz w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Barcelonie.
Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje wokół prawa własności intelektualnej i nowych technologii oraz
prawa unii europejskiej.
Posługuje się biegle językiem angielskim i hiszpańskim.

Publikacje współpracowników Kancelarii RKKW


R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu red. B. Drewnowskiej, Perła: nasila się walka o wpływy w
spółce, Rzeczpospolita z dnia 1.6.2015 r.



R. L. Kwaśnicki wypowiedź do artykułu red. M. Szczepańskiej, W Perle znów się warzy, Puls Biznesu z
dnia 1.6.2015 r.



R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu red. S. Wedziuk, Przekaż przedsiębiorstwo w najlepsze ręce,
Puls Biznesu z dnia 8.6.2015 r.



R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu red. S. Wedziuk, Niezgoda zrujnuje proces dziedziczenia, Puls
Biznesu z dnia 10.6.2015 r.



R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu red. K. Kosińskiego, W mediach społecznościowych wyjaśniaj,
a nie informuj, dodatek do Pulsu Biznesu „Relacje Inwestorskie”, Zeszyt nr 4, Puls Biznesu z dnia
11.6.2015 r.
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R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu red. K. Kosińskiego, 2016 rokiem zmian w raportowaniu,
dodatek do Pulsu Biznesu „Relacje Inwestorskie”, Zeszyt nr 3, Puls Biznesu z dnia 9.6.2015 r.



J. Czekaj, Wyrok SN z 9.1.2015 r., V CSK 180/14, SIP Legalis, Newsletter Prawo spółek handlowych,
C.H. Beck, Numer 5/2015



P. Frelak, Dopuszczalność ustanawiania prokury niewłaściwej - Uchwała SN z 30.1.2015 r. (III CZP
34/14), Newsletter Prawo spółek handlowych, C.H. Beck, Numer 5/2015



R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu red. S. Wedziuk, Małżeńska kłótnia może zniszczyć firmę, Puls
Biznesu z dnia 22.6.2015 r.

Z Bloga: PRAWO BIZNESU – Law in Action oraz
Prawo@IP
Niepewna przyszłość prokurentów?
Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 30.1.2015 r., sygn. akt: III CSK 34/14: Niedopuszczalny jest wpis
do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on
działać tylko łącznie z członkiem zarządu. Powyższe może rodzić uzasadnione wątpliwości co do zasad
konstruowania w statutach niektórych spółek kapitałowych postanowień dotyczących zasad reprezentacji tych
podmiotów.
Nierzadko w statutach/umowach spółek spotyka się bowiem postanowienia o następującej treści: do składania
oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymaganie jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo
jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem lub podobne, nie wskazujące wprost na możliwość
samodzielnego działania prokurenta.
Zachęcamy do zapoznania się z wpisem Joanny Czekaj i Damiana Staszewskiego.
Więcej na ten temat

Roszczenie informacyjne – czy pomaga w dochodzeniu roszczeń pieniężnych związanych z naruszeniem?
Prawo do informacji zawarte w art. 2861 – ustawy prawo własności przemysłowej (PWP) jest skutkiem
implementacji do naszego systemu dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.4.2004 r.
w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej. Dyrektywa, w tezie 7 Preambuły wskazuje na znaczące
rozbieżności w zakresie środków realizacji praw własności intelektualnej obowiązujących w Państwach
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Członkowskich. Zwraca się tam uwagę, że w niektórych Państwach Członkowskich brak jest środków, procedur
i środków prawnych w rodzaju prawa do informacji i do wycofywania z rynku, na koszt naruszającego prawo,
umieszczonych na nim towarów naruszających prawo.
Jaka jest zatem treść tego tzw. prawa do informacji?
Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią na to pytanie zawartą we wpisie mec. Anety Pankowskiej na blogu
Prawo@IP.
Więcej na ten temat

Tolerowanie naruszenia prawa może prowadzić do jego utraty (na przykładzie Vegety i Kucharka)
W dzisiejszej niezwykle konkurencyjnej rzeczywistości rynkowy sukces produktu wymaga dobrego pomysłu,
pracy oraz niemałych nakładów finansowych. Na sukces składa się wiele czynników. Obok jakości równie
ważne (a może nawet ważniejsze) jest zbudowanie pozytywnych wyobrażeń odbiorców o produkcie. Osiąga się
to poprzez odpowiednio atrakcyjną rynkową wizualizację produktu (najczęściej opakowanie), a następnie jego
długotrwałe pozycjonowanie rynkowe za pomocą skutecznych narzędzi marketingowych.
Rynkowa szata produktu, który znalazł uznanie u konsumentów, może jednak łatwo stać się łupem konkurencji.
Prościej jest bowiem wykorzystać motywy już znane i kojarzone przez konsumentów, aniżeli od podstaw i
mozolnie budować odbiór nowego produktu w świadomości konsumentów.
Zachęcamy do zapoznania się z wpisem mec. Anety Pankowskiej na blogu Prawo@IP.
Więcej na ten temat

Jak funkcjonować w świetle benchmarkingu nie narażając się na konsekwencje prawne?
Mec.

Aneta

Pankowska

wzięła

udział

w

warsztatach

na

temat praktycznych

aspektów

działań

benchmarkingowych w grupach kapitałowych. Organizatorem wydarzenia była Grupa MMC Polska.
Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją, która została wygłoszona podczas warsztatów przez mec. Anetę
Pankowską.
Więcej na ten temat
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Aktualności w prawie
SN: menedżerowie zapłacą większy ZUS
W dniu 17.6.2015 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów powziął Uchwałę (III UZP 2/15), w której przesądził,
że tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki akcyjnej, który zawarł z tą
spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania w ramach prowadzonej przez siebie działalności
gospodarczej, jest zawarta z tą spółką umowa o świadczenie usług (kontrakt menedżerski), nie zaś prowadzenie
działalności gospodarczej. Jako uzasadnienie swojej decyzji SN podniósł m.in., iż wykonywanie funkcji członka
zarządu spółki w ramach zawartego kontraktu menedżerskiego nie jest wykonywaniem działalności
gospodarczej. SN wskazał również, że omawiana Uchwała wiąże od dnia jej powzięcia, ale dotyczy to tylko SN.
ZUS natomiast będzie uprawniony do zwrócenia się do spółek o nieuregulowane składki wraz z odsetkami
nawet za pięć ostatnich lat, gdyż zmianie uległa jedynie interpretacja prawa, nie zaś samo prawo. Omawianej
Uchwale SN nadał moc zasady prawnej.
Więcej na ten temat

Nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym
W dniu 26.5.2015 r. Sejm uchwalił nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Projekt ustawy wskutek
aktywności sędziów Trybunału Konstytucyjnego został dwa lata temu wniesiony przez Prezydenta RP. Warto
jednak zauważyć, że w przegłosowanym projekcie ustawy niewiele pozostało z proponowanych przez
Prezydenta RP postanowień.
Budząca wiele kontrowersji nowa ustawa wprowadza m.in. następujące zmiany: (i) możliwość umorzenia przez
Trybunał Konstytucyjny postępowania wyłącznie z powodu ,,braku zagadnienia prawnego”, (ii) zawieszenie
toczących się z inicjatywy grupy posłów/senatorów postępowań po zakończeniu kadencji Sejmu i możliwość ich
podjęcia z inicjatywy nowych parlamentarzystów (co ma stanowić złamanie zasady dyskontynuacji), (iii)
uregulowanie trybu postępowania w sprawie stwierdzania przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta
RP, (iv) możliwość rozpoznawania spraw również na posiedzeniach niejawnych (do tej pory regułą było
rozpoznawanie spraw podczas rozpraw), (v) możliwość m.in. połączenia do wspólnego rozpoznania spraw
wniesionych w drodze wniosku, pytania i skargi konstytucyjnej, co ma na celu skrócenie i zoptymalizowanie
rozpatrywania spraw przez Trybunał Konstytucyjny (vi) 3-miesięczny termin na wydanie i uzasadnienie wyroku
od zamknięcia rozprawy albo miesięczny po zamknięciu posiedzenia.
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Oskarżony będzie mógł walczyć o obrońcę z urzędu
W dniu 12.6.2015 r. Sejm jednogłośnie przyjął senacki projekt zmian w Kodeksie postępowania karnego, który
przewiduje możliwość wniesienia zażalenia od zarządzenia o odmowie wyznaczenia obrońcy z urzędu dla
oskarżonego. Wskazana zmiana stanowi dostosowanie obowiązujących przepisów do orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego wydanego w 2013 r., zgodnie z którym brak możliwości odwołania od zarządzenia w
przedmiocie odmowy wyznaczenia obrońcy z urzędu dla oskarżonego, a także możliwości zaskarżenia
postanowienia sądu o cofnięciu wyznaczenia obrońcy z urzędu, jest niezgodny z konstytucją. Trybunał
Konstytucyjny przypomniał bowiem, że zasadą jest prawo zaskarżalności orzeczeń i decyzji sądu, natomiast
prawo do obrony stanowi jedną z podstawowych zasad procesu karnego.

Aby Giełdzie było lżej…
W dniu 12.6.2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz
niektórych innych ustaw. Zgodnie z uzasadnieniem wskazanej ustawy, zmiany mają na celu przebudowę
dotychczasowego systemu finansowania kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Celem jest oczywiście
odciążenie Giełdy, bowiem obecnie koszty nadzoru ponoszone są przede wszystkim przez Giełdę Papierów
Wartościowych S.A. i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Zgodnie z założeniami noweli wskazane
koszty ponosić będą wszystkie podmioty działające na rynku kapitałowym. Jak wskazano w uzasadnieniu
omawianej ustawy: Obowiązkiem ponoszenia kosztów nadzoru w drodze rocznych opłat objęte zostaną wszystkie
podstawowe grupy podmiotów prowadzących działalność na rynku kapitałowym, w tym także te kategorie
podmiotów nadzorowanych, które dotychczas nie były objęte żadnymi bezpośrednimi obciążeniami daninowymi z
tytułu publicznego nadzoru sprawowanego nad rynkiem kapitałowym. Ustawa wprowadza m.in. obowiązek
ponoszenia dwóch rodzajów opłat: jednorazowych (za udzielanie przez KNF zgód, zezwoleń itp.) oraz stałych,
które będą opłatami rocznymi. Większość przepisów ustawy wejdzie w życie z dniem 1.1.2016 r.

SN: wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy nie powinno powodować wzbogacenia pracownika
Jak wynika z Wyroku Sądu Najwyższego wydanego w dniu 21.4.2015 r. w sprawie o sygn. akt: II PK 151/14
wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy to odszkodowanie za szkodę, jaką poniósł pracownik w wyniku
utraty wynagrodzenia za pracę wskutek niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy.
Stąd też wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy powinno odpowiadać (być obliczone) wynagrodzeniu za
pracę, jakie otrzymywałby pracownik, gdyby w tym czasie pozostawał w stosunku pracy. Przedstawione przez
SN stanowisko jest potwierdzeniem ugruntowanej linii orzeczniczej SN (tak m.in. Wyrok SN z dnia 6.8.2005 r.,
I PK 11/05 oraz Wyrok SN z dnia 12.7.2011 r., II PK 18/11).
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Nowelizacja ustawy hazardowej – wprowadzenie możliwości prowadzenia działalności na terytorium
Polski przez spółki europejskie
W dniu 12.6.2015 r. Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych. Zgodnie z
uzasadnieniem do projektu ustawy, proponowane zmiany mają na celu (i) wyraźne wskazanie możliwości
prowadzenia działalności w zakresie gier hazardowych przez spółki akcyjne i spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, ewentualnie spółki działające na zasadach właściwych dla tych spółek, posiadające siedzibę
na terytorium UE lub Państwa Członkowskiego EFTA; (ii) zapewnienie prawidłowości funkcjonowania rynku
gier i dokonywanych rozliczeń; (iii) rozwiązanie problemu czasu oczekiwania na dokonanie rozstrzygnięcia w
zakresie charakteru gier. Nowe przepisy przewidują bowiem możliwość upoważnienia przez Ministra Finansów
organów mu podległych do wydawania w jego imieniu decyzji rozstrzygających o charakterze gry. Wskazana
zmiana umożliwi skrócenie czasu oczekiwania na wydanie właściwej decyzji. Zmiany w przepisach
podatkowych polegają natomiast przede wszystkim na wprowadzeniu zakazu sumowania podstaw
opodatkowania podatkiem od gier. Pomimo bowiem braku dopuszczenia takiej możliwości w aktualnym stanie
prawnym, wskazane zagadnienie wywoływało wiele interpretacyjnych wątpliwości. Nowa regulacja
doprecyzowuje także, jakie podmioty są podatnikami podatku od gier.

Ochrona prasy przed press clippingiem
W dniu 10.6.2015 r. przed Komisją Kultury i Środków Przekazu odbyło się pierwsze czytanie rządowego
projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych.
W uzasadnieniu do ustawy wskazano, że jej celem jest wprowadzenie europejskich przepisów z zakresu prawa
autorskiego i prawa pokrewnego, których termin wdrożenia już upłynął. Na szczególną uwagę zasługuje
proponowane wykreślenie art. 30 ustawy, z którego wywodzone jest prawo do sprzedawania przeglądów prasy.
Jak wskazane zostało w uzasadnieniu projektu nowelizacji – przepis ten jest często (…) wykorzystywany jako
uzasadnienie dla profesjonalnej działalności gospodarczej o zupełnie innym charakterze i skali niż tworzenie
analogowych przeglądów prasy, tj. działalności polegającej na cyfrowym press-clippingu. Wykreślenie art. 30
ustawy stanowić będzie kolejny element ochrony prasy przed press clippingiem. Ciekawą propozycją
nowelizacji jest również uregulowanie sytuacji prawnej dzieł, których prawa autorskie jeszcze nie wygasły, ale
nie ma możliwości ustalenia ich właścicieli. W takiej sytuacji podmiot, który będzie chciał skorzystać z dzieła
wykupi licencję, której koszt trafi do właściciela w przypadku jego ewentualnego odnalezienia.
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Najnowsze zmiany legislacyjne – „Alert prawny”
18.5.2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 541).

21.5.2015 r. wszedł w życie art. 1 pkt 14 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie
kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz. 200).

30.5.2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w
sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych
osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz.U. 2015, poz. 745).

1.6.2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych
(Dz.U. 2015, poz. 276).

1.6.2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2014, poz. 1532).

12.6.2015 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych
innych ustaw.
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Praktyka
Joanna Czekaj, aplikant adwokacki w Kancelarii RKKW

Bieg terminu do zgłoszenia żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego
walnego zgromadzenia. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9.1.2015 r., sygn. akt V CSK 180/14, SIP Legalis

Teza:
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.
3. Podjęcie uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad nie jest naruszeniem jedynie reguł
proceduralnych, stanowi ono bowiem działanie sprzeczne z normą iuris cogentis (art. 404 § 1 KSH),
przewidującą ogólny zakaz podejmowania uchwały, jeżeli in concreto nie pojawi się sytuacja przewidziana w
art. 404 § 1 in fine KSH.

I.

Stan faktyczny

1.

P. Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej
jako „Powód”) wystąpił przeciwko spółce
publicznej - „Y.” S.A. (dalej jako
„Pozwana”) z żądaniem stwierdzenia
nieważności dwóch uchwał, podjętych przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozwanej
(dalej jako „ZWZ”) w czerwcu 2012 r.
Przedmiotowe żądanie oparto na zarzucie
naruszenia art. 404 § 1 Kodeksu spółek
handlowych (dalej jako „KSH”) w zw. z art.
401 § 1 KSH, poprzez ujęcie w porządku
dziennym ZWZ z naruszeniem terminu,

żądania uzupełnienia tego porządku,
przewidzianego w art. 401 § 1 KSH i w ten
sposób naruszenie art. 404 § 1 KSH.
2.

Sąd Okręgowy stwierdził nieważność
uchwał objętych pozwem po ustaleniu
następującego stanu faktycznego. W ocenie
Sądu Okręgowego, zmiany w porządku
obrad ZWZ nie zostały zgłoszone w terminie
wskazanym w art. 401 § 1 zd. trzecie KSH
(terminie 21 dni), co uzasadniało żądanie
stwierdzenia nieważności obu uchwał na
podstawie art. 415 § 1 KSH.
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3.

4.

Apelacja Pozwanej spółki została oddalona.
Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia faktyczne
Sądu pierwszej instancji. Akceptował
stanowisko tego Sądu, że doszło do
zgłoszenia
spóźnionego
żądania
o
uzupełnienie porządku dziennego obrad
ZWZ. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, art. 401
KSH ma na celu ochronę akcjonariuszy
mniejszościowych i zapewnia im wpływ na
tworzenie
porządku
obrad
walnych
zgromadzeń.
Naruszenie
wymogów
proceduralnych objętych art. 401 KSH
należy zaś do naruszeń ustawowych
regulacji proceduralnych, zawsze doniosłych
z punktu widzenia treści podjętej uchwały,
tj. mogących mieć wpływ na jej treść w
okolicznościach konkretnego przypadku.
Przepisy art. 401, art. 402 § 2 i art. 404 § 1
KSH mają bowiem na celu niedopuszczenie
do
podejmowania
uchwał
będących
zaskoczeniem dla akcjonariuszy.
Pozwana wniosła skargę kasacyjną, w której
podniosła następujące zarzuty prawa
materialnego: naruszenia art. 401 § 1 zdanie
3 KSH, naruszenia art. 111 Kodeksu
cywilnego (dalej jako „KC”) w zw. z art. 2
KSH, a także naruszenia art. 425 § 1 KSH.
Skarżąca wnosiła o uchylenie w całości
zaskarżonego wyroku oraz wyroku Sądu
Okręgowego i orzeczenie co do istoty
sprawy przez oddalenie powództwa,
ewentualnie – o uchylenie zaskarżonego
wyroku i przekazanie sprawy Sądowi
drugiej instancji do ponownego rozpoznania.

5.

Wyrokiem z dnia 9.1.2015 r. Sąd Najwyższy
oddalił skargę kasacyjną Pozwanej.

II.

Komentarz

6.

KSH w sposób jednoznaczny nie określa,
czy do terminów związanych z walnym
zgromadzeniem powinny być wliczane:
dzień dokonania czynności zwołania
zgromadzenia (rozszerzenia porządku obrad)
oraz dzień odbycia zgromadzenia. Powyższy
problem
został
już
dawno
temu
zidentyfikowany zarówno przez doktrynę
(A. Bartosik, A. Piskorz, Praktyczne aspekty
obliczania terminów związanych z walnym
zgromadzeniem spółki publicznej, Przegląd

Corporate Governance 2/2013 s. 41 i nast.),
jak i judykaturę (por. wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 8.2.2008 r., I CSK
399/07), zaś komentowane orzeczenie
stanowi ważny głos w tej dyskusji.
7.

Sąd Najwyższy zajął w nim bowiem
jednoznaczne stanowisko, zgodnie z którym
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. W świetle powyższego
stwierdzenia Sąd uznał, że nie ma
wątpliwości co do tego, że minimalny 21 dniowy termin dla skutecznego zgłoszenia
żądania o uzupełnienie porządku obrad
walnego zgromadzenia powinien wpłynąć
zawsze „przed wyznaczonym terminem
zgromadzenia”. Do ustalenia pozostawała
tylko kwestia określenia początku tego
terminu.

8.

W tym zakresie Sąd Najwyższy nie
przychylił się do wykładni przyjętej przez
Sąd I oraz II instancji, zgodnie z którą –
stosując art. 111 § 2 KC – przy obliczeniu
omawianego terminu nie powinno się
uwzględniać dnia, w którym nastąpiło
zdarzenie będące początkiem tego terminu.

9.

Zdaniem Sądu Najwyższego treść art. 401 §
1 KSH nie uzasadnia takiej wykładni,
ponieważ przepis ten tworzy jedynie punkt
graniczny upływu okresu poprzedzającego
datę walnego zgromadzenia (dzień przed
jego odbyciem). Swój pogląd Sąd uzasadnił
tym, że skoro uprawniony akcjonariusz
może
wykonać
swoje
uprawnienia
korporacyjne nawet w okresie dłuższym niż
21 dni przed dniem zgromadzenia, to – w
opinii Sądu – nie sposób przyjmować, że
początek tego terminu biegnie od dnia
następnego po dniu zgłoszenia żądania
zarządowi przy założeniu, iż wspomniane
zgłoszenie
stanowi
„zdarzenie”
w
rozumieniu art. 111 § 2 KC.

10.

Jedynie na marginesie należy zauważyć, że
w tym samym orzeczeniu Sąd Najwyższy
wskazał, że wprawdzie do obliczania
terminu
związanego
z
żądaniem
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uzupełnienia porządku obrad walnego
zgromadzenia powinno się wliczać dzień
dokonania czynności w postaci złożenia
przez akcjonariusza stosowanego żądania, to
już o odniesieniu do obliczania terminu na
zwołanie obrad walnego zgromadzenia (art.
4022 KSH przewiduje, że wskazane w nim
zgłoszenie w spółkach publicznych powinno
być dokonane „co najmniej na dwadzieścia
sześć dni przed terminem walnego
zgromadzenia”) dzień dokonania czynności
zwołania nie powinien być wliczany. Innymi
słowy, w tym przypadku – zdaniem Sądu –
pomiędzy
ogłoszeniem
a
terminem
zgromadzenia powinien upłynąć okres 26
dni, bez wliczania do tego okresu dnia
ogłoszenia i dnia odbycia zgromadzenia.
Tak istotne dla praktyki rozbieżności w
zasadach, które powinny mieć zastosowanie
w odniesieniu do sposobu obliczania
terminów na gruncie przepisów KSH, Sąd
Najwyższy uzasadnił przy tym faktem, że
stylizacja przepisów KSH w zakresie
obliczania
odpowiednich
terminów
dotyczących różnych zdarzeń, które mogą
nastąpić
„przed
terminem
walnego
zgromadzenia” jest bardzo różna, co
skutkuje
koniecznością
stosowania

odmiennych zasad w odniesieniu
każdego z tych przepisów.

do

III.

Wnioski dla praktyki

11.

Niewątpliwie
należy
zauważyć,
że
komentowane w ramach niniejszej glosy
stanowisko Sądu Najwyższego z jednej
strony zawiera jednoznaczną interpretację
art. 401 § 1 zdanie 3 KSH w zakresie
sposobu obliczania terminu na uzupełnienie
porządku obrad walnego zgromadzenia, z
drugiej zaś ukazuje jak bardzo konieczne
jest dokonanie systemowej regulacji w
zakresie sposobu obliczania wszystkich
terminów na gruncie KSH, skoro – zdaniem
Sądu – w chwili obecnej zasady obliczania
każdego terminu wskazanego w KSH
powinny być oceniane ad casum, w
zależności od literalnego brzmienia każdego
z przepisów.

12.

Sytuacja taka z pewnością nie sprzyja
bezpieczeństwu obrotu prawnego i wymaga
pilnej interwencji Ustawodawcy.
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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
http://rkkw.pl/subskrypcja-newsletter/.

Newslettera

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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