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Szanowni Państwo,
przekazujemy w Państwa ręce kolejny Biuletyn. Znajdują się w nim publikacje dotyczące zmian w przepisach prawa 

oraz te, które wynikają z ich stosowania przez  prawników naszego Stowarzyszenia w wybranych przez autorów zakresach 
regulacji. Tradycyjnie też pokazujemy nasze  aktywności poza pracą w Kancelariach. Jedną z nich jest doroczne zgromadzenie 
członków IurisLink. 

Spotykamy się także po to, aby podzielić się refleksjami związanymi z uwarunkowaniami zewnętrznymi, które mają 
kluczowy wpływ na prowadzenie spraw zawodowych i na życie po prostu, a to zarówno naszych Klientów jak i nasze. Jedną 
z tych refleksji  jest taka, że towarzysząca nam rozregulowana rzeczywistość w tym popandemiczna, wojenna tuż obok nas, 
przedwyborcza tu i teraz, wymaga mądrości pozwalającej dostrzec, że złe rzeczy przemijają. Adwokat Jerzy Szczepaniak, 
którego nazywamy Ojcem Założycielem naszego Stowarzyszenia napisał do mnie tekst,  którym ukierunkował to moje do 
Państwa  słowo wstępne.  Przypomniał o cudzie zwycięstwa Solidarności, którego nikt nie mógł przewidzieć. Skutki tego 
odmieniły ten szary, biedny kraj i pozwoliły na jego rozwój w demokratycznym świecie. Dziś zmagamy się z rzeczywistością, 
która wywołuje niemal błagalną potrzebę cudu.  Mądrość pozwala trzymać się przekonania, że ten stan się skończy. Jednak 
teraz każdego dnia pamiętajmy o sobie nawzajem i wspierajmy się solidarnie. 

Naturalna życzliwość  działa  zawsze i wszędzie. Szczególnie jeśli nie jesteśmy nastawieni na wzajemność. Podobnie jest 
z dobrym  słowem, które pada także w odpowiedzi na to nasycone kłamstwem, złością i nienawiścią.  Życzę nam wszystkim, 
aby z kłamstwem stało się jak najszybciej  tak, jak to zawsze z nim bywa.

Mariola Więckowska
Radca prawny 
Prezes Stowarzyszenia Prawników Iuris Link



Szczecin
Kancelaria Radców Prawnych 
Biel, Judek i wspólnicy sp.p. 

Poznań
Kancelaria CSW 
Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni

Łódź
Kancelarie Adwokackie: Jerzy Szczepaniak, 
Anna Kowalkiewicz, Anna Szczepaniak

Jelenia Góra
Adwokat Aurelia Koksztys-Łuć Kancelaria Adwokacka 
Kancelaria Adwokacka Bartosz Łuć

Wrocław
Kancelaria Hamberger & Kukulska Business Lawyers

Katowice
Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Komandytowa 
Izabella Żyglicka i Wspólnicy 

Nowy Sącz, Gorlice
Kancelaria Prawnicza 
Cabała Grochowska s.c

Warszawa
Kancelaria CSW 
Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni

Berlin
Kancelaria Schirp & Partner 
Rechtsanwälte mbB

Koszalin
Kancelaria Adwokacka 
Elżbieta Nowak

 
 

 

W związku z działaniami wojennymi 
w Ukrainie Stowarzyszenie przekazało 
w marcu 2022 r., darowiznę w wysokości 
10.000,00 zł dla Polskiej Akcji Humanitar-
nej Janiny Ochojskiej.

Środki przeznaczono na rzecz akcji 
SOS Ukraina polegającej na przygotowa-
niu i wdrożeniu odpowiedzi na trwający 
kryzys w Ukrainie oraz na udzielanie po-
mocy uchodźcom z Ukrainy na terytorium 
Polski.
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STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW 
IURIS LINK

19 lat temu adwokaci i radcowie prawni z kancelarii z Łodzi, Warsza-
wy, Poznania i Gdańska stworzyli Sieć Kancelarii Prawnych IURIS 
LINK, aby sprostać nowym wyzwaniom i potrzebom klientów. 
Nawiązana została bliska współpraca z wybranymi kancelariami 
polskimi oraz zagranicznymi. 

Obecnie Stowarzyszenie Iuris Link zrzesza szesnastu adwokatów 
i radców prawnych z dziesięciu kancelarii z różnych miast Polski 
oraz Niemiec. Jego statutowym celem jest współpraca w podwyż-
szaniu standardów zawodowych i zapewnienia klientom wszech-
stronnej i profesjonalnej obsługi prawnej. Członkowie Iuris Link 
wymieniają się doświadczeniami i współdziałają nad wspólnymi 
projektami. Z uwagi na siedziby w miastach całej Polski ułatwia to 
obsługę naszych klientów. 

NASZE SPECJALIZACJE: 

• Prawo spółek handlowych
• Prawo cywilne
• Prawo administracyjne
• Prawo rynku kapitałowego                       
• Prawo europejskie
• Prawo gospodarcze
• Prawo karne     
• Prawo medyczne
• Prawo nieruchomości   
• Prawo podatkowe         
• Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
• Prawo rodzinne              
• Prawo samorządowe    
• Prawo upadłościowe i naprawcze
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Czy w sprawie o rozwód sąd może orzec o obowiązku przyczynia-
nia się do zaspokajania potrzeb rodziny na czas trwania postępowa-
nia, również gdy chodzi o koszty utrzymania dzieci już pełnoletnich.

W sprawach o rozwód, z uwagi na fakt, że postępowania te trwają 
coraz częściej długi czas,  powstaje konieczność wystąpienia z wnio-
skiem o wydanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczeń o zaspo-
kajanie potrzeb rodziny na czas trwania postępowania. Zgodnie 
z treścią art. 58   KRO w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga 
jedynie o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi 
obojga małżonków i kontaktach rodziców z małoletnimi dziećmi 
oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany 
do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci, ale jedynie 
dzieci małoletnich. Wyrok orzekający rozwód, również w zakresie 
świadczeń alimentacyjnych, nie dotyczy zatem dzieci stron, które 
uzyskały już pełnoletność, pomimo tego, że nie są one jeszcze sa-
modzielne i nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. Powstaje 
zatem pytanie czy możliwym jest uzyskanie w sprawie o rozwód, 
postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia o zaspokoje-
nie potrzeb rodziny, obejmującego także koszty utrzymania dzieci 
pełnoletnich. Jest to o tyle istotne, że dzieci pełnoletnie, które nie 
są jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, aby uzyskać świad-
czenia alimentacyjne od rodzica, który ich nie realizuje, dochodzić 
mogą tych świadczeń na drodze postępowania sądowego, wyłącznie 
samodzielnie wytaczając powództwo i nie mogą być już zastępowane 
przez rodzica, z którym pomimo uzyskania pełnoletności nadal 
zamieszkują, i który zaspakaja ich potrzeby finansowe. Wskutek 
uzyskania przez dziecko pełnoletności wygasa bowiem władza ro-
dzicielska sprawowana nad nimi przez ich rodziców. 

Analizując przedstawione zagadnienie prawne Sąd Najwyższy 
w wyroku z dnia 28 listopada 2012 roku (sygn. III CZP 77/12) wy-
jaśnił, że roszczenie alimentacyjne przysługuje nie tylko dzieciom 
w stosunku do każdego rodzica. Przysługuje ono także każdemu 
rodzicowi jako jego własne roszczenie o przyczynienie się do za-
spokajania potrzeb dziecka w trybie art. 27 KRO, w stosunku do 
współmałżonka. W sprawie o rozwód, wydając postanowienie o za-
bezpieczeniu o zaspokajaniu potrzeb dziecka, niezależnie od tego czy 
dziecko jest małoletnie czy pełnoletnie, sąd orzeka o prawach osób 

niebędących podmiotem procesu. W sprawach o alimenty zabez-
pieczenie może polegać na zobowiązaniu do zapłaty uprawnionemu 
jednorazowo lub okresowo określonej sumy pieniężnej. Termin 
„sprawy alimentacyjne” powinien być zatem interpretowany szeroko 
i powinien obejmować również sytuacje, w których zgłoszono żąda-
nie przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Roszczenie 
o zaspokajanie potrzeb rodziny w trybie art. 27 KRO nie jest objęte 
przedmiotem orzekania sądu w wyroku rozwodowym, obowiązki te 
bowiem wygasają wraz z ustaniem małżeństwa. Stąd też sąd w wyro-
ku rozwodowym nie może orzec o świadczeniach alimentacyjnych 
na rzecz dziecka pełnoletniego. Jednakże rozstrzygnięcie o zabez-
pieczeniu roszczeń o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb 
rodziny przez czas trwania postępowania, a zatem rozstrzygnięcie, 
które zapada, gdy małżeństwo jeszcze nie ustało i rodzina trwa, ma 
charakter samoistny i ostateczny. Celem takiego rozstrzygnięcia 
jest uzyskanie od obojga małżonków środków materialnych do 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodziny jako całości 
oraz zapewnienia realizacji uzasadnionych potrzeb jej członków 
przy uwzględnieniu zasady równej stopy życiowej w czasie, gdy toczy 
się postępowanie, którego rozstrzygnięcie małżeństwo rozwiąże.

Podsumowując zatem powyższe rozważania, wniosek o zabezpie-
czenie zaspokajania potrzeb rodziny, złożony w sprawie o rozwód, 
obejmuje również koszty utrzymania pełnoletnich dzieci, jeśli nie 
utrzymują się samodzielnie. W pewnych sytuacjach bowiem za-
bezpieczenie może różnić się od roszczenia ostatecznego, a celem 
nadrzędnym w tym wypadku jest zapewnienie, na wniosek jednego 
z małżonków, bezpieczeństwa finansowego całej rodziny.

Aurelia Koksztys-Łuć
adwokat

Adwokacka Spółka Partneska Łuć i Koksztyc-Łuć 
Jelenia Góra

Od kilku lat debatę publiczną zdominowała dyskusja wokół skut-
ków zawartych przez konsumentów umów kredytowych zawartych 
potocznie „we frankach szwajcarskich”. Wszyscy zainteresowani 
oczekują rozwiązań prawnych, które miałyby globalnie uregulować 
tę problematykę. Tymczasem kurs franka rośnie, raty kredytów wraz 
nim, a ani Prezydent, ani też Sejm nie dał nam gotowego rozwiąza-
nia. Zostaje zatem droga sądowa. Problem w tym, że nie jest łatwo 
ustalić, z czym do tego sądu kredytobiorca ma iść? O ile bowiem 
w umowach frankowych stosunkowo łatwo znaleźć niedozwolone 
klauzule indeksacyjne wprowadzane przez banki, o tyle zwykły 
konsument nie zna swoich praw wynikających z tych bezprawnych 
zapisów (klauzule abuzywne). 

Zgodnie z poglądami wyrażonymi przez Sąd Najwyższy indek-
sowanie kredytu nie jest zabronione, natomiast indeksowanie kre-
dytu według nieokreślonego kursu kupna oraz kupna sprzedaży 
jest działaniem niewątpliwie wprowadzającym konsumenta w błąd. 
Taki pogląd przedstawił Sąd Najwyższy m.in. w wyroku z dnia 27 
lutego 2019 roku wskazując, że mechanizm ustalania przez bank 
kursów waluty, który pozostawia bankowi swobodę, jest w sposób 
oczywisty sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy 
konsumenta, a klauzula, która nie zawiera jednoznacznej treści i 
przez to pozwala na pełną swobodę decyzyjną przedsiębiorcy w 
kwestii bardzo istotnej dla konsumenta, dotyczącej kosztów kredy-
tów, jest klauzulą niedozwoloną w rozumieniu art. 351 (1) §1 kc. To 

Zabezpieczenie na dziecko pełnoletnie 
Aurelia Koksztys-Łuć

O co walczyć z bankiem w sprawach frankowych?
Kim Mikołajczyk
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stanowisko podzielił Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 4 kwietnia 
2019 roku. W ocenie Sądu klauzula, która nie zawiera jednoznacznej 
treści i przez to pozwala na pełną swobodę decyzyjną przedsiębiorcy 
w kwestii bardzo istotnej dla konsumenta, dotyczącej kosztów kre-
dytów, jest klauzulą niedozwoloną. Ponadto, Sąd Najwyższy wska-
zał, że stosowanie tabel własnych kursów narusza w istocie interes 
konsumenta. Należy podkreślić, że konieczne jest, aby ponoszone 
przez konsumentów koszty związane z zawarciem i wykonywaniem 
umowy oparte były na obiektywnych i dostępnych dla nich kryte-
riach, które będą możliwe do zweryfikowania przez konsumenta pod 
kątem prawidłowości i zasadności. Zgodnie z Rekomendacją Komisji 
Nadzoru Finansowego z 2008 roku, przed zawarciem umowy klient 
powinien otrzymać wszystkie istotne informacje dla oceny ryzyka 
i kosztów związanych z zawarciem umowy, w tym szczególnie in-
formacje o ryzyku walutowym, ryzyku zmiennej stopy procentowej 
oraz wpływu spreadu walutowego na obciążenia z tytułu spłaty 
kredytu. Tymczasem zazwyczaj w umowach frankowych określenie 
kosztów i oprocentowania kredytu następowało za pomocą bliżej 
nieokreślonych „tabel kursów walut”, co nie dawało możliwości 
konsumentowi przewidzieć całkowitego kosztu zobowiązania. 
Banki do przeliczenia wskazanych w umowie kwot posługują się 
wewnątrzbankowymi tabelami kursów, których zasady tworzenia 
są w przeważającej większości przypadków ustanawiane i opisane 
w niejasny sposób. Jak podkreślił Prezes UOKiK banki nie wskazy-
wały i nadal nie wskazują, czym kierowały się ustalając wysokość 
stosowanych kursów, zarówno w momencie wypłaty kredytu, jak 
również w trakcie dalszego wykonywania umowy, co oznacza, że 
były i są uprawnione do wybierania dowolnych kryteriów wpływa-
jących na wysokość świadczeń stron umowy.

Art.69 ust.1 ustawy prawo bankowe określa istotne elementy 
umowy kredytowej, do których należą uzgodnienie kwoty kredy-
tu, celu kredytu, określenie wysokości odsetek od kredytu oraz 
zasady zmiany oprocentowania, jeżeli umowa przewiduje zmienne 
oprocentowanie, a także określenie terminu zwrotu kapitału oraz 
wysokości prowizji. W związku z tym ukształtowanie umowy, które 
powoduje zmianę wysokości zobowiązania kredytobiorcy do zwrotu 
kwoty kredytu i nie jest równa kwocie kredytu, jest sprzeczne z art. 
69 ust. 1 prawa bankowego. Zgodnie z treścią art. art. 385 (1) kc 
postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione 
indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki 

w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego 
interesy (niedozwolone postanowienia umowne); nieuzgodnione 
indywidualnie są te postanowienia umowy, na których treść kon-
sument nie miał rzeczywistego wpływu.

W orzecznictwie dominuje pogląd, że stosowanie podwójnego 
spreadu walutowego, a także odesłanie do tabel kursów/bieżącego 
kursu dewiz obowiązujących w konkretnym banku, których nie da 
się zweryfikować, są klauzulami abuzywnymi. Oznacza to, że po-
stanowieniami tymi klienci banków nie są związani i nie mają obo-
wiązku ich stosowania. Tymczasem nie ma możliwości zastąpienia 
abuzywnych postanowień innymi postanowieniami umownymi, ani 
innymi przepisami ogólnymi prawa cywilnego albowiem w polskim 
porządku prawnym brak jest przepisu ustawy pozwalającej zastąpić 
wadliwą klauzulę waloryzującą inną, w szczególności taką, która 
określałaby inny sposób ustalania kursu waluty. Wobec powyższego, 
jak również wobec naruszenia art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe 
umowa taka staje się nieważna. Nieważność umowy skutkuje obo-
wiązkiem zwrotu wzajemnych świadczeń, ponieważ świadczenia te 
były nienależne zgodnie z art. 410 kodeksu cywilnego. 

Mając na uwadze powyższe rozważania, klienci którzy zdecy-
dują się na skierowanie sprawy frankowej do sądu muszą dokonać 
głębokiej analizy skutków stwierdzenia nieważności ich umowy. 
Niekiedy skutkiem będzie możliwość dochodzenia od banku kwoty 
nadpłaconego kredytu, niekiedy zaś upadek kredytu i konieczność 
dopłaty różnicy, ale bez perspektywy dalszego jego spłacania w stale 
rosnących ratach. W tym zakresie niezbędna jest pomoc prawna 
kancelarii wyspecjalizowanych w tej materii. 

Kim Mikołajczyk
aplikantka adwokacka

Kancelaria Adwokacka Bartosz Łuć
Jelenia Góra

Często w sprawach spadkowych spotykamy się ze stwierdzeniem 
naszych klientów, że zostali „wydziedziczeni” bo ich zmarły członek 
rodziny (spadkodawca) nie uwzględnił ich w swoim testamencie. 
Błędnie zakładają, że skoro nie dziedziczą, to są „wydziedziczeni”. 
Tymczasem przepisów o wydziedziczeniu nie szukamy w rozdzia-
łach dotyczących testamentów, lecz trochę dalej – w przepisach 
o zachowku. Zachowek to część tego, co należy się ze spadku (tzw. 
udziału spadkowego), jaka przypadłby temu, kto dziedziczyłaby 
spadek, gdyby nie było testamentu. Inaczej mówiąc zachowek na-
leży się osobie, która powinna dziedziczyć a nie dziedziczy, bo wolą 
spadkodawcy było, by zamiast niej dziedziczył ktoś zupełnie inny. 
Ustawodawca zabezpiecza w ten sposób prawa potencjalnych spad-
kobierców ustawowych, czyli generalnie prawa najbliższej rodziny, 
przed nie zawsze sprawiedliwym, ujmując poczucie sprawiedliwości 
obiektywnie, postępowaniem spadkodawcy. 

Przykładowo. Nie najmłodszy już wdowiec nieoczekiwanie żeni 

się z rzekomo rozkochaną w nim panią, której dwie pierwsze cy-
fry numeru pesel tworzą datę bardzo odległą od daty urodzenia 
„pana młodego”. Oczywiście na początku wszyscy się cieszą jego 
szczęściem. Do czasu, gdy po jego odejściu okazuje się, że dorobek 
kilku pokoleń został zapisany w testamencie pogrążonej w żałobie 
wdowie - rówieśnicy spadkobierców. Wszyscy znosili wesołe życie 
staruszka licząc, że odziedziczą jakąś część jego majątku, bo prze-
cież są najbliższą mu rodziną. A tu nic! Właśnie wtedy pomocna 
staje się instytucja zachowku, dzięki której mogą dostać chociaż 
połowę z tego, co by im się należało. Wówczas może się okazać, że 
na przeszkodzie stoi „wydziedziczenie”.  

Zgodnie z art. 1008 kodeksu cywilnego spadkodawca może w te-
stamencie pozbawić zachowku dla zstępnych (dzieci, wnuki, pra-
wnuki), małżonka i rodziców, jeżeli osoby te: albo wbrew jego woli 
postępują uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia 
społecznego, albo dopuściły się względem niego lub jego bliskich 

Wydziedziczenie czyli pozbawienie prawa do zachowku
Bartosz Łuć



OPRACOWANIE PRAWNICZE

6

Dochodzenie opłat za przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego gruntów w prawo własności
 Katarzyna Korszewska i Bartosz Jasyk

W ostatnim okresie spotykamy się często z przekształceniem 
prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Z tytułu doko-
nania tej czynności powstają opłaty należne jednostce samorządu 
terytorialnego. Powstaje pytanie, w jakim trybie, w sytuacji gdy 
zainteresowany nie uiścił opłaty dobrowolnie, należy ją egzekwować. 

Poniżej przedstawiamy tryb egzekwowania przez jednostki samo-
rządu terytorialnego opłaty za przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego gruntów w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 
20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów (t.j. Dz. U.z 2022r. poz. 1495).  Kwestię te regulują 
poniższe akty prawne:

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. 
z 2022r. poz. 1495), dalej: „ustawa o przekształceniu”,

2. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egze-
kucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 479 ze 
zm.), dalej: „upea”,

3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899), dalej „ugn”,

4. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cy-
wilnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1805 ze zm.), dalej: „k.p.c.”.

Zdaniem autorów, opłat za przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego gruntu w prawo własności należnych na podstawie 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 
własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1495) – mimo, że 
mają one charakter cywilnoprawny -  należy dochodzić w trybie 
egzekucji administracyjnej, na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 479 z późn. zm.). 

Należy jednak dodać, że stanowisko to nie znajduje jednoznacz-
nego potwierdzenia w przepisach prawa ani w doktrynie, bowiem 
zajmowane są różne stanowiska przez organy i sądy w różnych 
miastach. Zdaniem autorów istnieją argumenty przemawiające za 
tym, że bardziej prawidłowe jest rozwiązanie w postaci egzekucji 
administracyjnej. O ile bowiem komentatorzy są zgodni co do cha-
rakteru opłaty przekształceniowej jako opłaty cywilnoprawnej1 , to 
w zakresie trybu jej dochodzenia nie ma jednoznaczności. 

Na wstępie należy zwrócić uwagę, iż czym innym jest charakter 
prawny roszczenia, a czym innym tryb jego dochodzenia. Oznacza 
to, iż w niektórych przypadkach roszczenia o charakterze cywil-
noprawnym mogą być dochodzone w trybie egzekucji administra-
cyjnej. 

Stanowisko to jest powszechne w doktrynie:
„O tym, czy dany obowiązek pozostaje w zakresie właściwości rze-

1) Tak np.: „Opłata z tytułu przekształcenia jest należnością o charakterze cywil-
noprawnym, gdyż jest związana z przekształceniem stosunku cywilnoprawnego 
(Ł.Sanakiewicz, Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabu-
dowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Komentarz, 
WKP 2019); jak również: E. Klat-Górska, Uwłaszczenie użytkowników wieczystych 
w drodze decyzji administracyjnej, Warszawa 2015, s. 226.

przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażą-
cej obrazy czci, lub też, jeżeli osoby te uporczywie nie dopełniają 
względem niego obowiązków rodzinnych. Taki zapis w testamencie 
oznacza właśnie „wydziedziczenie”. 

Skutecznie wydziedziczyć nie jest jednak łatwo. Spadkodawca nie 
dość, że musi zrobić to w testamencie, to jeszcze powinien wskazać 
konkretną przyczynę wydziedziczenia. Nie wystarczy przepisać 
zapisów z kodeksu. Jeśli spadkodawca napisze, że jego syn wbrew 
jego woli uporczywie postępował w sposób sprzeczny z zasadami 
współżycia społecznego, będzie to za mało. Jeśli jednak doda, że syn 
„przez całe dorosłe życie przynosił wstyd jemu i całej rodzinie, bo 
upijał się winem (i to polskim) oraz łajdaczył się, mimo że miał żonę 
i dzieci”, to wydziedziczenie może okazać się skuteczne. Natomiast 
zachowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego to temat 
na prace naukowe. Nie ma jednej definicji. Przykładowo: prawny 
ojciec dziecka, który zgodził się by matka została zapłodniona nasie-
niem innego mężczyzny, nagle postanawia wystąpić o zaprzeczenie 
swojego ojcostwa. Sąd Najwyższy uznał to jako jeden z przykładów 
naruszenia zasad współżycia społecznego. Bo dobro dziecka jest 
dobrem najwyższym i skoro osoba nie będąca ojcem biologicznym 
decyduje się na uznanie swojego ojcostwa, nie można już tego cofnąć. 
Jak widać wszystko jest ocenne. 

Kwestia wydziedziczenia staje się prawnie istotna dopiero gdy 
zainteresowany zwraca się do spadkobiercy testamentowego (czyli 

osoby której spadkodawca zapisał wszystko w testamencie) o zapła-
tę zachowku. Wówczas ten może powołać się na zapis, w którym 
spadkodawca dokonuje wydziedziczenia. Nasz zainteresowany nie 
jest jednak bezbronny. Może w procesie udowadniać, że przyczyny 
wypowiedzenia są zbyt ogólne, nie są prawdziwe albo, że już po spo-
rządzeniu testamentu spadkodawca mu wybaczył. Może się również 
okazać, że nawet jeżeli wydziedziczył tylko jego, a nie wydziedziczył 
jego dzieci, to na te dzieci przechodzi prawo do zachowku. Para-
doksalnie taka sytuacja może być dla spadkobiercy testamentowego 
sporym problemem, gdyż zachowek, który normalnie wynosi poło-
wę przysługującego z mocy ustawy udziału spadkowego, wzrasta do 
dwóch trzecich, jeżeli uprawniony jest małoletni. Generalnie rzecz 
ujmując, z pozoru prosta sprawa, może nagle się skomplikować. 
Na szczęście, są prawnicy, którzy specjalizują się w rozwiązywaniu 
takich problemów.

Bartosz Łuć
adwokat

Kancelaria Adwokacka Bartosz Łuć
Jelenia Góra
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czowej organów administracji publicznej, decydować powinno - 
ogólnie rzecz ujmując - to, czy ustanawiające go przepisy prawa 
albo przepisy określające zadania i kompetencje organów zalicza-
nych do organizacyjnie (podmiotowo) rozumianej administracji 
publicznej przewidują zapewnianie realizacji takiego obowiązku 
(domaganie się tego) przez dany organ tej administracji. Zasadne jest 
zatem pomijanie w definicji obowiązków podlegających egzekucji 
administracyjnej wzmianki o ich charakterze prawnym, gdyż - jak 
wyjaśniono wyżej - w trybie komentowanej ustawy wymusza się 
wykonanie lub wykonuje obowiązki mające charakter zarówno 
administracyjnoprawny, jak i cywilnoprawny, a ponadto - niektóre 
wyroki, postanowienia i zarządzenia sądów w sprawach karnych 
i karnych wykonawczych (zob. np. art. 2 pkt 7, art. 27, 120 § 3, art. 
188 § 5 k.k.w.).”2.

oraz:
„Najobszerniejsza grupa obowiązków podlegających egzekucji ad-
ministracyjnej ma charakter pieniężny. Egzekucja polega wówczas 
na uzyskaniu od zobowiązanego dochodzonej kwoty pieniędzy. 
Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych jest skompliko-
wana. I tu – trzeba przyjąć – obowiązuje ogólna zasada, że przed-
miotem jej są obowiązki o charakterze publicznoprawnym, chyba 
że art. 2 stanowi inaczej. Gdy chodzi o obowiązki publicznoprawne, 
w rachubę wchodzą tu zwłaszcza podatki, opłaty i inne należności, 
do których stosuje się OrdPU (dział III „Zobowiązania podatkowe”). 
Mogą tu jednak także wchodzić w obręb należności przekazane „na 
podstawie innych ustaw”, grzywny i kary pieniężne wymierzane 
przez organy administracji publicznej oraz inne należności oprócz 
wymienionych wyżej, „jeżeli pozostają we właściwości rzeczowej 
organów administracji publicznej”, także należności (m.in. rów-
nież cywilnoprawne) przekazane do egzekucji administracyjnej 
w drodze innych ustaw.”3

Tak więc charakter prawny roszczenia nie ma rozstrzygającego 
znaczenia dla ustalenia trybu dochodzenia przedmiotowych opłat. 
Tryb dochodzenia tych opłat powinien być ustalony w oparciu o ca-
łokształt regulacji prawnych, jak również przy wzięciu pod uwagę 
dotychczasowej praktyki sądów i interpretacji Regionalnych Izb Ob-
rachunkowych, które wypowiadały się w przedmiotowym zakresie.

Charakter prawny może mieć jednak znaczenie dla oceny innych 
kwestii związanych z dochodzeniem tychże opłat (innych niż tryb 
dochodzenia) jak np. kwestia przedawnienia, o czym będzie mowa 
w dalszej części artykułu.

W pierwszej kolejności odnosząc się do stanowiska, iż argumen-
tem za przyjęciem trybu cywilnoprawnego jest fakt, iż  zdaniem 
TSUE opłata przekształceniowa powinna zostać opodatkowa-
na podatkiem VAT wskazać należy, iż orzeczenie to (Wyrok TS 
z 25.02.2021 r., C-604/19, Gmina Wrocław przeciwko Dyrektorowi 
Krajowej Informacji Skarbowej., LEX nr 3123493) nie dotyczyło 
kwestii trybu dochodzenia roszczenia, lecz tego czy przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo pełnej wła-
sności przewidziane w przepisach krajowych w zamian za uiszczenie 
opłaty stanowi dostawę towarów w rozumieniu tego przepisu, a co 
za tym idzie czy jest opodatkowane podatkiem VAT. Odpowiedź 
zawarta w wyroku TSUE (iż przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości w prawo pełnej własności przewidziane 
w przepisach krajowych w zamian za uiszczenie opłaty stanowi do-
stawę towarów w rozumieniu  art. 14 ust. 2 lit. a) dyrektywy VAT), 
nie umożliwia przesądzenia, że do egzekucji przedmiotowych opłat 
należałoby przyjąć cywilnoprawny tryb dochodzenia roszczeń. 

2) D. R. Kijowski [w:] E. Cisowska-Sakrajda, M. Faryna, W. Grześkiewicz, C. 
Kulesza, W. Łuczaj, P. Pietrasz, J. Radwanowicz-Wanczewska, P. Starzyński, R. 
Suwaj, D. R. Kijowski, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
Komentarz, wyd. II, Warszawa 2015, art. 2. 
3) R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Postępowanie egzekucyjne w administracji. 
Komentarz, Wyd. 10, Warszawa 2021

Kolejnym argumentem za, przemawiającym na niekorzyść try-
bu egzekucji administracyjnej jest to, iż w praktyce nie ma opłaty 
publicznoprawnej opodatkowanej innym podatkiem. W tym za-
kresie należy wskazać, iż opłata przekształceniowa nie jest opłatą 
publicznoprawną. Posiada ona cywilnoprawny charakter, o czym 
była mowa powyżej, lecz jedynie do jej dochodzenia właściwy będzie 
tryb administracyjnoprawny (jak w przypadku, co do zasady, opłat 
publicznoprawnych).

Podobnie w przypadku kolejnego argumentu, zgodnie z którym 
za taką koncepcją opowiedział się sam ustawodawca. Jest to stano-
wisko nieprawidłowe, bowiem art. 12 ust. 2 ustawy o przekształceniu 
stanowi, iż do opłat i opłat jednorazowych przepis art. 12a ustawy 
o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio. Natomiast 
art. 12a u.g.n. nie stanowi o trybie dochodzenia roszczeń. Przepis 
ten stanowi o umarzaniu, odraczaniu i rozkładaniu na raty płatno-
ści należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami, które 
mają charakter cywilnoprawny. Przepis ten co najwyżej może być 
przesłanką do uznania cywilnoprawnego charakteru opłaty prze-
kształceniowej, lecz nie przesądza o trybie dochodzenia tej opłaty. 

Przechodząc do argumentu, iż nie ma obowiązku zadeklarowania 
opłaty przekształceniowej przez stronę należy wskazać, iż sam brak 
takiego obowiązku nie wskazuje w żaden sposób na tryb docho-
dzenia opłaty. Gdyby z istniejących regulacji prawnych wynikało, 
że strona ma możliwość czy obowiązek deklarowania wysokości 
opłaty, to mógłby to być argument co do administracyjnoprawnego 
charakteru roszczenia (w drodze pewnej analogii – jak w przypadku 
niektórych opłat publicznoprawnych, których wysokość ustala się 
poprzez składane przez stronę deklaracje). A zatem nadal rozwa-
żania koncentrują się tu na charakterze roszczenia, a nie na trybie 
jego dochodzenia.  

Również argument, iż na okoliczność ustalenia opłaty przekształ-
ceniowej nie wydaje się decyzji podatkowej, nie ma przesądzającego 
charakteru. Przy tym wskazać należy, iż na gruncie ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1314) 
opłata za przekształcenie ustalana jest w drodze decyzji administra-
cyjnej (art. 4 ust. 2). Ponadto również na gruncie niniejszej oma-
wianej ustawy przekształceniowej z 2018 r. może dojść do wydania 
decyzji,  jeżeli nabywca nieruchomości nie zgadza się z zawartą 
w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, informacją o wysokości 
i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu, 
w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia tego zaświadczenia wnio-
sek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty, w drodze 
decyzji (art. 11 ust. 2). Właściwe jest jednak przyjęcie stanowiska, iż 
regulacja, zgodnie z którą nie jest wydawana decyzja administracyj-
na co do danej należności,  nie musi oznaczać, że właściwym trybem 
dochodzenia należności jest tryb cywilnoprawny.

Fakt, iż w kilku sprawach doszło do wydania nakazów zapłaty 
nie powinien być decydujący przy podejmowaniu decyzji o trybie 
prowadzenia egzekucji w pozostałych sprawach, które gmina planuje 
egzekwować. Sąd wydając nakaz zapłaty dysponuje jedynie stano-
wiskiem strony powodowej, która kieruje pozew do sądu cywilnego, 
natomiast z powodu niewniesienia dotychczas przez pozwanych 
sprzeciwów od nakazów zapłaty z zarzutem niedopuszczalności 
drogi sądowej, nie ma prawomocnych rozstrzygnięć sądów w anali-
zowanym zakresie, tj. prawomocnych stanowisk Sądów w Szczecinie 
co do dopuszczalności drogi sądowej (sądów cywilnych). Dodatkowo 
należy wskazać, iż zarzut niedopuszczalności drogi sądowej może 
być podniesiony również na późniejszym etapie postępowania lub 
Sąd może dojść do takiego wniosku sam (bez zarzutu drugiej strony), 
co oznacza, że również na późniejszym etapie może dojść do nie-
ważności postępowania przed sądem cywilnym (zgodnie z art. 379 
pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego nieważność postępowania 
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zachodzi jeżeli droga sądowa była niedopuszczalna).  Jeżeli droga 
sądowa jest niedopuszczalna to Sąd może odrzucić pozew –art. 199 
§ 1 pkt 1 k.p.c. Do odrzucenia pozwu zobowiązany jest sąd zarówno 
pierwszej, jak i drugiej instancji (art. 386 § 3 k.p.c.), a także Sąd 
Najwyższy (art. 39819 k.p.c.). W sytuacji uprawomocnienia się orze-
czenia dotkniętego nieważnością jest możliwość jego wzruszenia. 
Może to mieć miejsce albo wskutek rozpoznania skargi kasacyjnej 
albo skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego 
orzeczenia. Ponadto, z inicjatywy Prokuratora Generalnego, Sąd 
Najwyższy unieważnia prawomocne orzeczenie wydane w sprawie.

W związku z analizowanym zagadnieniem należy poddać analizie 
również zapisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w admini-
stracji, zgodnie z którą:

1. art. 2 § 1: Egzekucji administracyjnej podlegają m.in. nastę-
pujące obowiązki: niepodatkowe należności budżetowe, do 
których stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (pkt 1a) oraz należności pieniężne, 
inne niż wymienione w pkt 1 i 2, jeżeli pozostają we właści-
wości rzeczowej organów administracji publicznej (pkt 3);

2. art. 2 § 3: Poddanie obowiązku egzekucji administracyjnej 
nie przesądza o wyłączeniu sporu co do jego istnienia lub 
wysokości przed sądem powszechnym, jeżeli z charakteru 
obowiązku wynika, że do rozpoznania takiego sporu wła-
ściwy jest ten sąd;

3. art. 3 § 1: Egzekucję administracyjną stosuje się do obowiąz-
ków określonych w art. 2, gdy wynikają one z decyzji lub 
postanowień właściwych organów, albo - w zakresie admi-
nistracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego - 
bezpośrednio z przepisu prawa, chyba że przepis szczególny 
zastrzega dla tych obowiązków tryb egzekucji sądowej.

Należy również wskazać, iż zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy prze-
kształceniowej z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wie-
czystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca 
się w prawo własności tych gruntów. Dochodzi zatem do przekształ-
cenia z mocy prawa, a zaświadczenie potwierdzające przekształcenie 
stanowi podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze 
wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków oraz informuje 
o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, wyso-
kości i okresie wnoszenia tej opłaty. Opłata za przekształcenie jest 
finansowym ekwiwalentem nabycia prawa własności i jak już wyżej 
wskazano ma charakter cywilnoprawny.  Jednak żaden przepis 
szczególny nie zastrzega dla tej opłaty trybu egzekucji sądowej. 

Jak wskazano w opracowaniu tego zagadnienia: „Cywilnoprawny 
skutek decyzji administracyjnej i cywilnoprawny charakter opłaty 
za przekształcenie nie przesądza o zastosowaniu cywilnoprawnej 
drogi egzekucji ustalonej opłaty. Zgodnie z art. 2 § 1 pkt 1a usta-
wy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(…) - dalej u.p.e.a., egzekucji administracyjnej podlegają miedzy 
innymi niepodatkowe należności budżetowe, do których stosuje się 
przepisy ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (…). Ustawa 
u.f.p. ma zastosowanie do niepodatkowych należności budżetowych 
o charakterze publicznoprawnym i cywilnoprawnym. Obowiązek 
o charakterze cywilnoprawnym podlega egzekucji administracyj-
nej, jeżeli wynika z decyzji lub postanowień właściwych organów, 
albo - w zakresie administracji rządowej i jednostek samorządu 
terytorialnego - bezpośrednio z przepisu prawa (art. 3 u.p.e.a.). 
W tytule wykonawczym w pozycji D. Dane dotyczące należności 
pieniężnej (w tym miejscu winna zostać opisana należność - opłata 

za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawa 
własności 3. podstawa prawna obowiązku (art. 2 § 1 pkt 1a i 3 u.p.e.a. 
w zw. z art. 4 u.p.p.u.w.). W pozycji orzeczenie należy wskazać wspo-
mniane wyżej zaświadczenie”4. 

W doktrynie wskazano również, iż: „(…) należałoby opowiedzieć 
się za egzekucją opłat za przekształcenie na drodze administracyj-
noprawnej. Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia fakt, iż 
przywołany wyżej art. 3 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji wyraźnie wskazuje, że egzekucję administracyj-
ną stosuje się do obowiązków określonych w art. 2, gdy wynikają 
one nie tylko z decyzji lub postanowień właściwych organów, ale 
także – w zakresie administracji rządowej i jednostek samorządu 
terytorialnego – bezpośrednio z przepisu prawa. W analizowa-
nym przypadku ustawodawca przyjął konstrukcję zakładającą, że 
obowiązek uiszczenia opłaty za przekształcenie jest immanentnie 
związany z przekształceniem i powstaje ex lege. Wymóg tego prze-
pisu zostaje więc spełniony. Co więcej, zgodnie z art. 6 ust. 1 usta-
wy przekształceniowej, jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza 
się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie 
wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 
2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie 
wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji. Wydaje 
się więc, że w takiej sytuacji organ, wydając decyzję, orzeka o ist-
nieniu obowiązku uiszczenia opłaty, a dopiero w dalszej kolejności 
o jej wysokości i okresie wnoszenia. Za przyjęciem takiego stanowi-
ska przemawia treść art. 6 ust. 4 ustawy przekształceniowej, który 
przewiduje konsekwencje wydania „decyzji potwierdzającej brak 
obowiązku wnoszenia opłaty”5. 

Tak więc przepisy przewidujące opłatę przekształceniową przewi-
dują zapewnianie realizacji takiego obowiązku (domaganie się tego) 
przez dany organ tej administracji. Jak słusznie wskazał Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Warszawie: „O tym czy dany obowiązek 
podlega egzekucji administracyjnej, nie decyduje jego charakter 
prawny, ale ustalenie we właściwości jakich organów (sądów czy też 
organów administracji publicznej) obowiązek ten pozostaje. Przy 
czym chodzi tu o kompetencje do ustalenia obowiązku np. w postę-
powaniu administracyjnym, niezależnie od publicznoprawnego albo 
cywilnoprawnego charakteru tego obowiązku. Elementem przesą-
dzającym o poddaniu danego obowiązku egzekucji administracyjnej 
jest zatem ustalenie, czy wynika on z decyzji administracyjnej lub 
postanowienia wydanego w trybie przepisów k.p.a. albo innej pro-
cedury administracyjnej.”6.

W przedmiotowej sprawie wynika on z przepisów prawa, zaś jest 
potwierdzany w formie zaświadczenia, a więc instytucji przewidzia-
nej przez art. 217 k.p.a. Ponadto należy odesłać do ww. uwag wskazu-
jących na możliwość wydania decyzji – w przypadku jeżeli nabywca 
nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu, o którym 
mowa w ust. 1, informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty.

Większość stanowisk jakie pojawiły się w przedmiocie trybu do-
chodzenia opłaty przekształceniowej opowiada się za drogą egzeku-
cji w administracji. Między innymi za takim trybem opowiada się 
autor dostępnego w systemie informacji prawnej LEX komentarza 
do ustawy dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 
własności tych gruntów7. Również za takim trybem opowiada się 
prof. Elżbieta Klat-Górska w monografii - Przekształcenie użytko-
wania wieczystego we własność. Zagadnienia prawne8. Tutaj jednak 
warto poczynić zastrzeżenie, iż argumentacja skupia się na regulacji 

4) M. Lecińska, Jaką podstawę prawną należy wpisać w tytule wykonawczym 
w przypadku braku opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności? LEX: QA 1944751
5) Ł. Sanakiewicz [w:] Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Komentarz,
Warszawa 2019, art. 7.
6) Wyrok WSA w Warszawie z 14.06.2006 r., I SA/Wa 400/06, LEX nr 219227.

7) Ł. Sanakiewicz [w:] Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Komentarz,
Warszawa 2019, art. 7.
8) E. Klat-Górska, Rozdział II Uwłaszczenie użytkowników wieczystych prawem
własności z mocy ustawy [w:] Przekształcenie użytkowania wieczystego we wła-
sność. Zagadnienia prawne, Warszawa 2019.
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zawartej w poprzedniej ustawie o przekształceniu, jednocześnie nie 
różnicując tych dwóch opłat przekształceniowych.

Ponadto za tym stanowiskiem opowiedziało się już kilka Regio-
nalnych Izb Obrachunkowych: mowa o Regionalnej Izbie Obrachun-
kowej w Gdańsku, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie 
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy. Ponadto za 
takim stanowiskiem opowiedziała się Regionalna Izba Obrachunko-
wa w Szczecinie w piśmie z dnia 10 lutego 2021 r. – wprost wskazując, 
iż w jej opinii właściwą drogą dla egzekwowania roszczeń z tytułu 
opłaty przekształceniowej jest egzekucja w administracji:
„Należy jednak zauważyć, że w myśl art. 2 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.) ten akt prawny znajduje 
zastosowanie do dochodzenia należności pieniężnych, innych niż 
wymienione w pkt 1 i 2 tej ustawy, jeżeli pozostają we właściwości 
rzeczowej organów administracji publicznej. A zatem do katalogu 
rzeczowego należności można zaliczyć należności stanowiące opłatę 
przekształceniową. Powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznic-
twie sądowo-administracyjnym.”.

Jak wynika z powyższego droga egzekucji administracyjnej do 
opłat przekształceniowych jest w naszej opinii uzasadniona, tym 
bardziej, iż obecnie na każdym etapie postępowania sądowego 
przed sądami cywilnymi może się okazać, iż tytuł egzekucyjny 
zostanie uchylony, zaś pozew sprawie odrzucony. To z kolei wią-
załoby się z obciążeniem Gminy kosztami procesu m.in. opłatą od 
pozwu oraz wynagrodzeniem pełnomocnika strony przeciwnej. 
Tytułem przykładu należy wskazać na orzeczenie wydane przez 
Sąd Okręgowy w Szczecinie z dnia 11 kwietnia 2019 r. sygn. akt II 
Ca 1170/18, w którym Sąd właśnie na skutek apelacji uchylił wyrok 
zasądzający na rzecz Gminy opłatę przekształceniową, a następnie 
pozew odrzucił. Wskazał on, iż: „[…] sam przebieg postępowania 
wskazał, że w istocie sprowadziło się ono do podzielenia stanowiska 
powoda, bo okazało się, że w tym postępowaniu sąd niczego badać 
nie może, wobec powszechnie przyjmowanej zasady uwzględnia-
nia przez sądy powszechne skutków prawnych orzeczeń organów 
administracyjnych, która to zasada ma swoje źródło w prawnym 
rozgraniczeniu drogi sądowej i drogi administracyjnej, czego wy-
razem są art. 2 § 3 i art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. oraz art. 16 i 97 § 1 pkt 
4 k.p.a., a pod rządami Konstytucji także w idei podziału władz 
(art. 10) oraz działania organów władzy publicznej na podstawie 
i w granicach prawa (art. 7)”.

 
Biorąc więc pod uwagę ryzyko przegrania procesu oraz fakt, iż 

argument ten (niedopuszczalność drogi sądowej) może zostać pod-
niesiony na każdym etapie postępowania, a nawet wzięty pod uwagę 
przez Sąd z urzędu, należy dojść do wniosku, iż bezpieczniejsze 
jest przyjęcie rozwiązania obejmującego egzekucję obowiązku 
uiszczania opłat przekształceniowych w drodze administracyjnej. 

W ocenie autorów nie stanowi przeszkody do wszczęcia admini-
stracyjnego trybu egzekucji opłat ewentualne uprzednie wysłanie 
wezwań do zapłaty z powołaniem na przepisy kodeksu cywilnego. 
Również wskazanie w wezwaniu, iż brak zapłaty będzie skutkował 
wszczęciem postępowania cywilnego nie stanowi przeszkody – 
bowiem to nie wierzyciel decyduje o trybie egzekucji, lecz prze-
pisy prawa. Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej należy 
oczywiście zastosować właściwe przepisy upea, tj. w szczególności 
wysłać upomnienia.

Ostatnią kwestią wartą poruszenia jest termin przedawnienia 
roszczeń. Skoro roszczenie o zapłatę opłaty przekształceniowej 
ma charakter cywilnoprawny to do kwestii przedawnienia znajdą 
zastosowanie przepisy dot. roszczeń cywilnoprawnych – nawet je-
żeli opłata będzie dochodzona w trybie administracyjnoprawnym. 
W tym przedmiocie wypowiedział się m.in. Wojewódzki Sąd Ad-

ministracyjny we Wrocławiu: „Trzeba następnie wskazać, odno-
sząc się do drugiej spornej w sprawie kwestii, że w ocenie Sądu, do 
roszczenia dotychczasowego właściciela o zapłatę opłaty z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 
jako do roszczenia majątkowego o charakterze cywilnoprawnym, 
istotnie znajdują zastosowanie przepisy k.c. o przedawnieniu, na 
czele z jego art. 117, statuującym zasadę, że roszczenia majątko-
we ulegają przedawnieniu. Należy przy tym wyraźnie podkreślić, 
że nawet jeśli opłata za przekształcenie jest - tak jak w niniejszej 
sprawie - uiszczana w systemie rocznych rat (co w dacie wydania 
decyzji po przekształceniu dopuszcza art. 4 ust. 3 u.p.p.u.w.), raty 
te nie mają charakteru świadczeń okresowych w rozumieniu art. 
118 k.c., co oznacza, że każda z tych rat podlega zasadniczemu, 
dziesięcioletniemu okresowi przedawnienia (tak trafnie A. Cisek, 
J. Kremis, Ustawa o przekształceniu..., uwaga 4 do art. 5)9.” 

Obecnie, po nowelizacji treści art. 118 KC, termin przedawnienia 
wynosi 6 lat. Termin płatności został ustalony przez przepisy i jest 
to 31 marca każdego roku (art. 7 ust. 5 ustawy przekształceniowej). 
Należy zwrócić uwagę na treść art. 123 § 1 pkt 1 KC, który stanowi, 
iż bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed 
sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw 
lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem po-
lubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub 
ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Jednakże 
nie będzie miało takiego skutku postępowanie, w którym pozew 
zostanie odrzucony. Z uwagi na brak szerszego orzecznictwa na 
gruncie aktualnej ustawy przekształceniowej nie sposób przewidzieć 
czy praktyka orzecznicza opowie się za 6 letnim terminem przedaw-
nienia jak w ww. orzeczeniu, czy też w ślad za orzecznictwem dot. 
opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste przyjmie 3 letni termin 
przedawnienia (poprzez uznanie opłaty za roszczenie okresowe). 
Niemniej jednak nawet przy przyjęciu 3-letniego terminu prze-
dawnienia sprawy jeszcze nie uległy przedawnieniu, wobec czego 
zasadnym byłoby podjęcie niezwłocznych działań mających na celu 
wszczęcie procedury egzekucji w administracji w celu przerwania 
biegu przedawnienia. Bowiem raz jeszcze odnosząc się do treści 
art. 123 § 1 pkt 1 KC bieg przedawnienia przerywa się przez każdą 
czynność przed organem powołanym do egzekwowania roszczeń 
danego rodzaju przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia 
albo zaspokojenia roszczenia.

Reasumując autorzy artykułu rekomendują windykację należno-
ści z tytułu opłaty przekształceniowej w trybie egzekucji w admini-
stracji. Wszystkie obecnie dostępne stanowiska w tym przedmiocie 
opowiadają się za tym trybem (ze stanowiskiem RIO w Szczecinie 
na czele). Ponadto jest to bardziej korzystne ekonomicznie, a ewen-
tualne niepodzielenie tego stanowiska przez Wojewódzki Sąd Ad-
ministracyjny wygeneruje znacznie mniejsze koszty niż odrzucenie 
pozwów w postępowaniu cywilnym. 

9) Wyrok WSA we Wrocławiu z 10.12.2020 r., III SA/Wr 192/20, LEX nr 3157054.

Katarzyna Korszewska
radca prawny

Kancelaria Biel, Judek i Wspólnicy
Szczecin

Bartosz Jasyk
radca prawny

Kancelaria Biel, Judek i Wspólnicy
Szczecin
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Jaka jest przyczyna nieporozumień pomiędzy syndykami 
i komornikami? 

O relacjach pomiędzy syndykami oraz komornikami powiedzieć, 
że są szorstkie, to tak jakby nic nie powiedzieć. Brak wzniosłych 
uczuć pomiędzy syndykami a komornikami widoczny jest szczegól-
nie w postępowaniach egzekucyjnych, w których dłużnik posiada 
znaczny majątek podlegający egzekucji (np. nieruchomość), przy 
sprzedaży których zarówno komornik jak również syndyk chcie-
liby powiększyć stan posiadania swojej prywatnej kasy. Powodem 
animozji, jest art. 146 Prawa upadłościowego, w wyniku zapisów 
którego postępowanie egzekucyjne wszczęte przed dniem ogłosze-
nia upadłości, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia 
upadłości. Następnie na podstawie ww. przepisu postępowanie to 
umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia 
o ogłoszeniu upadłości. Oliwy do ognia dolewa zapis ust. 2 wska-
zywanego art. 146 który nakazuje komornikowi uzyskane sumy 
w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym, przelać do masy 
upadłości po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu 
upadłości. Konsekwencją wyżej wskazywanych zapisów jest obowią-
zek komornika do przelania całej kwoty uzyskanej w postępowaniu 
egzekucyjnym do masy upadłości w tym również wynagrodze-
nia komornika, które w przypadku postępowań egzekucyjnych 
z nieruchomości najczęściej kształtuje się w kwocie powyżej 40 
tyś PLN.  W relacjach tych nie pomógł również Sąd Najwyższy, 
który w swoim postanowieniu z 21.12.2017 r. w sprawie III CZP 
80/17 stwierdził, że art. 146 Prawa upadłościowego nie przewiduje 
potrącenia z przelewanych do masy upadłości sum uzyskanych 
w postępowaniu egzekucyjnym kwoty odpowiadającej należnościom 
organu egzekucyjnego prowadzącego egzekucję. I tak oczami wy-
obraźni widzimy sfrustrowanego komornika, który po długotrwa-
łym i bardzo sformalizowanym postępowaniu egzekucyjnym zostaje 
bez wynagrodzenia za swoją pracę i z obowiązkiem przekazania 
syndykowi wszystkich środków do masy upadłości w tym swojego 
sowitego i niedoszłego wynagrodzenia. 

Jak reagują komornicy? 
 
Najczęściej wynikiem bezsilności komorników wywołanej nie-

pozostawiającym miejsca do interpretacji zapisami art. 146 Prawa 
upadłościowego jest ograniczenie syndykowi dostępu do akt egze-
kucyjnych upadłego dłużnika. Ma to na celu utrudnienie syndy-
kowi ustalenie czy po ogłoszeniu upadłości dłużnika, komornik 
rozdysponowywał uzyskane kwoty w zawieszonym postępowaniu 
egzekucyjnym. Do takiego rozdysponowania kwot może dochodzić 
z dwóch powodów. Pierwszy, gdy komornik celowo rozdysponuje 
kwotą uzyskaną w egzekucji aby wypłacić również swoje wynagro-
dzenie oraz w drugim, bardzo częstym przypadku, gdy komornik 
nie wiedział, że doszło do ogłoszenie upadłości dłużnika i w swojej 
nieświadomości nie zawiesił, a następnie nie umorzył, egzekucji.  
Takie zachowanie komorników rodzi po stronie syndyków chęć, 
a wręcz obowiązek weryfikacji kartotek rozliczeniowych dotyczą-
cych upadłego dłużnika za okres od daty ogłoszenia upadłości znaj-
dujących się w aktach postępowania egzekucyjnego. Komornicy 
chroniąc powyższe, odmawiają dostępu do akt, wskazując na brak 
podstawy prawnej dla syndyka do weryfikacji rozliczeń.  Czy tak 
jest rzeczywiście? 

Czy syndyk może występować w postępowaniu egzekucyjnym 
w miejsce upadłego dłużnika?

Zgodnie z treścią art. 144 Prawa upadłościowego po ogłoszeniu 
upadłości postępowania sądowe, administracyjne lub sądowoad-
ministracyjne dotyczące masy upadłości mogą być wszczęte i pro-
wadzone wyłącznie przez syndyka albo przeciwko niemu. Syndyk 
ww. postępowania prowadzi na rzecz upadłego, lecz w imieniu wła-
snym. Oznacza to, że z chwilą ogłoszenia upadłości upadły traci 
prawo zarządu swoim majątkiem, który staje się masą upadłości, 
a zarząd ten przejmuje syndyk. Konsekwentnie, w zakresie postę-
powań sądowych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych, 
uprawnienie do występowania w charakterze strony również traci 
upadły, a zyskuje syndyk. 

Zasada jawności komorniku!

Zgodnie z  zasadą jawności postępowania wyrażaną w  art. 9 
w zw.  art. 13 § 2 KPC rozpoznawanie spraw przed wszystkimi 
sądami Rzeczypospolitej Polskiej oraz komornikami odbywa się 
jawnie. Jawność postępowania cywilnego stanowi jedną z gwarancji 
bezstronności komornika, a w konsekwencji gwarancji rzetelnego 
prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Przez jawność postę-
powania cywilnego należy rozumieć: jawność wobec uczestników 
postępowania oraz jawność wobec osób postronnych. Jawność po-
stępowania cywilnego polega również i na tym, że strony i uczest-
nicy postępowania mają prawo do przeglądania akt sprawy oraz 
otrzymywania z nich odpisów i wyciągów. Uprawnienie to dotyczy 
oczywiście również pełnomocników procesowych. Jeśli mówimy 
o jawności postępowania egzekucyjnego, nie sposób pominąć tu art. 
763 KPC, który nakłada na komorniku obowiązek informowania 
strony o stanie sprawy. Według art. 763 § 3 KPC komornik ma obo-
wiązek w każdym piśmie kierowanym do strony wskazać aktualną 
wysokość należności będących przedmiotem egzekucji. Chodzi tu 
nie tylko o należność główną, ale też o zasądzone odsetki, koszty 
procesu oraz koszty egzekucji.

 
Tak jak wcześniej wspomniałem, zgodnie z art. 146 Prawa upa-

dłościowego sumy uzyskane w zawieszonym postępowaniu egze-
kucyjnym, a jeszcze niewydane, przelewa się do masy upadłości po 
uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości oraz 
sumy uzyskane ze sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym skład-
ników majątkowych obciążonych rzeczowo traktuje się w postępo-
waniu upadłościowym jak sumy uzyskane z likwidacji obciążonych 
rzeczowo składników masy upadłości. 

Dlaczego syndyk ma prawo wglądu w akta postępowania 
egzekucyjnego upadłego dłużnika? 

Konkludując, aby zapewnić gwarancję rzetelnego prowadzenia 
postępowania egzekucyjnego w tym realizację obowiązku komor-
nika wynikającego z art. 146 Prawa upadłościowego, syndyk jest 
uprawniony do wglądu w akta egzekucyjne w tym do zobowiązania 
komornika do przedłożenia szczegółowych i zupełnych kartotek 
rozliczeniowych dotyczących upadłego za okres od daty ogłoszenia 
upadłości.

 
Nadto na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 

Czy syndyk ma wgląd w akta postępowania egzekucyjnego 
upadłego dłużnika?
Olaf Hamberger
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11W praktyce obsługi prawnej spółek prawa handlowego bardzo 
często można spotkać się problem związanym z mieniem, które 
nie zostało rozdysponowane w toku postępowania likwidacyjnego 
i w konsekwencji pozostawało po spółce, która została wykreślona 
z rejestru. Do powyższej sytuacji dochodzi najczęściej na skutek 
przeoczenia właściwego organu lub w ramach sankcyjnej procedury 
przewidzianej w art. 25a–25d Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądo-
wym. Majątkiem pozostałym po wykreśleniu spółek jest majątek 
o niskiej wartości typu drobne ruchomości, ale również majątek 
o większej wartości, jak nieruchomości oraz udziały w innych spół-
kach. 

W związku z faktem, że do dnia 1 stycznia 2015 roku kwestia ta 
nie była uregulowana normatywnie, praktyka, ale również orzecz-
nictwo, na przestrzeni lat dopuszczało kilka form rozwiązania pro-
blematycznej sytuacji, w której po wykreśleniu spółki z rejestru 
pozostaje mienie nieobjęte likwidacją. Jako najpopularniejsze roz-
wiązanie dopuszczano ustanowienie likwidatora w celu dokończe-
nia likwidacji. Podobne aprobujące stanowisko zostało wyrażone 
w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie III 
CZP 143/06, który stwierdził, iż jeżeli po wykreśleniu z rejestru spół-
ki z ograniczoną odpowiedzialnością okaże się, że pozostała po niej 
część majątku nieobjęta likwidacją, dopuszczalne jest ustanowienie 
likwidatora w celu dokończenia likwidacji. Przyjmowano również 
inne rozwiązania takie jak stosowanie w drodze analogii przepisów 
kodeksu spółek handlowych dotyczących likwidacji spółki akcyjnej 
w organizacji. Powyższe uzyskało poparcie judykatury w uchwale  
Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie III CZP 90/14. 

Ustawodawca zauważając brak uregulowań w tym zakresie usta-
wą z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym oraz niektórych innych ustaw w dniu 1 stycznia 2015 r. 
wprowadził przepis art. art. 25e ust. 1, z treści którego wynika, że 

jeżeli po wykreśleniu spółki z rejestru sądowego pozostanie po niej 
nierozdysponowane mienie, przechodzi ono na własność Skarbu 
Państwa, który z nabytego mienia ponosi odpowiedzialność za zo-
bowiązania podmiotu wykreślonego z rejestru sądowego. Regulacja 
obejmuje „wszystkie podmioty”, które zostaną wykreślone z rejestru 
przedsiębiorców i rejestru stowarzyszeń, innych organizacji spo-
łecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego po dniu 
wejścia w życie regulacji. Należy mocno zaznaczyć, że Skarb Państwa 
nie nabył na podstawie art. 25e ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym mienia pozostałego po podmiotach wykreślonych z reje-
stru przed wejściem nowelizacji w życie, czyli przed 1 stycznia 2015 r. 
Powyższe stanowisko znalazło potwierdzenie w uchwale z 15 lutego 
2019 r. w sprawie III CZP 83/18.

Jak podkreślano w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej 
z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych 
innych ustaw, takie unormowanie miało zapobiegać powstaniu 
trudnej do zaakceptowania sytuacji, w której mienie należące do 
podmiotów, które utraciły zdolność prawną, stałoby się wskutek 
tego mieniem niczyim (powstawałby stan próżni prawnej); wprost 
wskazywano na problem własności nieruchomości po wykreśleniu 
podmiotu z Rejestru. Regulacja ta, zgodnie z założeniami usta-
wodawcy wyrażonymi w uzasadnieniu do projektu ustawy z 28 
listopada 2014 r., dotyczy nie tylko przypadku gdy do ustania bytu 
prawnego spółki dochodzi w związku z postępowaniem wszczętym 
na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy o KRS, ale w każdym przypadku, 
gdy po utracie bytu prawnego spółki ujawnił się jej majątek. Przyjęto, 
że tak w odniesieniu do podmiotów nieprzerejestrowanych do KRS, 
jak i w odniesieniu do podmiotów z KRS wykreślonych, zachodzić 
będzie następstwo prawne Skarbu Państwa, który będzie nieod-
płatnie nabywał z mocy prawa własność i inne prawa majątkowe.

Mienie pozostałe po wykreśleniu spółki (podmiotu) z KRS, 
którym nie rozporządził właściwy organ 
Olaf Hamberger

w sprawie prowadzenia i udostępniania przez komornika sądowego 
akt i urządzeń ewidencyjnych Dz.U. z 2018 r. poz. 2455, komornik 
zobowiązany jest do udostępnienia akt postępowania egzekucyj-
nego. 

Komornik ma zagwarantowane swoje wynagrodzenie. 

Trudna do zrozumienia  jest reakcja komorników, albowiem 
należy wyjaśnić, iż publicznoprawny i przymusowy charakter wy-
nagrodzenia komornika jako opłaty egzekucyjnej oraz wiążąca się 
z nim niedopuszczalność drogi sądowej do dochodzenia tej opłaty 
nie wykluczają zaspokojenia jej w postępowaniu upadłościowym, 
które obejmuje zaspokajanie należności zarówno prywatnych jak 
i publicznoprawnych, w tym możliwość jej potraktowania, przy 
zachowaniu określonych warunków, na równi z kosztami likwidacji 
masy upadłości tj. w pierwszej kolejności przed innymi wierzycie-
lami (Postanowienie SN z 21.12.2017 r., III CZP 80/17).

Gdzie leży problem? Czy jest recepta na rozwiązanie tego 
problemu? 

Wydaje się, że zachowanie komorników zmierzające do ogra-
niczenia dostępu akt syndykom, wywołane jest instynktownym 

zachowaniem zmierzającym do nieudostępniania akt stronom po-
stępowania, aby strony nie miały pełnej wiedzy o toczącym się 
postępowaniu egzekucyjnym. Wgląd w akta może doprowadzić do 
realnej kontroli czynności komornika. Nagannym, ale powszech-
nym, jest zachowanie komorników, którzy przy wykonywanych 
czynnościach działają mechanicznie bez refleksji nad dynamicznie 
zmieniającym się prawem oraz specyfiką prowadzonego postępo-
wania. Prowadzi to do mniejszych lub większych błędów w postę-
powaniu. Jedynym sposobem jest zmiana mentalności w zakresie 
dostępu do akt.  Powyższe zmieniłoby jawny dostęp do akt oraz 
realny, a nie iluzoryczny, nadzór nad komornikiem, w tym nadzór 
sprawowany przez prezesów sądów rejonowych.

Olaf Hamberger 
prawnik

Hamberger & Kukulska Buisness Lawyers
Wrocław, Jelenia Góra
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12 Kiedy można orzec zakaz prowadzenia działalności 
gospodarczej wobec przedsiębiorcy?

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej to nie tylko jeden 
ze środków karnych przewidzianych w Kodeksie karnym, który sąd 
karny może orzec w przypadku skazania za popełnienie przestęp-
stwa popełnionego w związku z prowadzeniem działalności, jeśli 
dalsze jej prowadzenie zagraża istotnym dobrom chronionym pra-
wem. To także sankcja, którą sąd upadłościowy, bądź też właściwy 
do rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości, może orzec wobec 
osoby fizycznej – między innymi przedsiębiorcy niemogącego spro-
stać podstawowym wymaganiom prowadzenia działalności gospo-
darczej, a co za tym idzie narażającego innych uczestników obrotu 
gospodarczego na niemożność zaspokojenia ich należności. Dlatego 
też z wnioskiem o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności 
gospodarczej, o którym stanowi art. 373 Prawa upadłościowego 
może wystąpić wierzyciel, syndyk, tymczasowy nadzorca sądowy, 
zarządca przymusowy, prokurator, a także Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów oraz Komisji Nadzoru Finansowego. 

Wobec kogo może zostać orzeczony zakaz prowadzenia 
działalności gospodarczej?

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej może zostać orze-
czony wobec osoby fizycznej, będącej dłużnikiem, ale także osoby 
zarządzającej dłużnikiem – niebędącym osobą fizyczną, np. spółką 
prawa handlowego. Ponadto, zakaz można nałożyć również na osobę 
faktycznie zarządzającej przedsiębiorstwem dłużnika.  Ustawa prze-
widuje możliwość nałożenia sankcji w postaci zakazu prowadzenia 
działalności gospodarczej, która na podstawie ustawy jest obowią-
zana do wydania lub wskazania majątku, ksiąg rachunkowych, 
korespondencji lub innych dokumentów upadłego, w tym danych 
w postaci elektronicznej.

W jakich sytuacjach sąd może orzec zakaz prowadzenia 
działalności gospodarczej?

Zgodnie z art. 373 ust. 1 Prawa upadłościowego sąd może orzec 
zakaz prowadzenia działalności gospodarczej wobec danej osoby, 
w następujących sytuacjach: 

1. gdy będąc osobą do tego zobowiązaną z mocy ustawy, nie 
złożyła w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upa-
dłości, czyli nie złożyła wniosku o ogłoszenie upadłości 
w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do 
ogłoszenia upadłości. Z kolei podstawy te wynikają z prze-
pisów art. 10-11 Prawa upadłościowego; 

2. gdy będąc osobą, która faktycznie zarządzając przedsię-
biorstwem dłużnika, istotnie przyczyniła się do niezłożenia 
wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie. 
W tym przypadku chodzi o osobę, która co prawda nie mia-
ła prawnego obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie 
upadłości, ale jej faktyczna pozycja w zarządzaniu danym 
podmiotem jest na tyle istotna, że może ona wpływać nie-
korzystnie na postępowanie czy decyzję osób figurujących 
w rejestrach jako uprawnione do reprezentacji; 

3. wobec osoby, która po ogłoszeniu upadłości nie wydała lub 
nie wskazała majątku, ksiąg rachunkowych, korespondencji 
lub innych dokumentów upadłego, w tym danych w posta-
ci elektronicznej, do których wydania lub wskazania była 
obowiązana z mocy ustawy;

4. wobec osoby, która jako upadły po ogłoszeniu upadłości 
ukrywała, niszczyła lub obciążała majątek wchodzący 
w skład masy upadłości;

5. wobec osoby, która  jako upadły w toku postępowania upa-
dłościowego nie wykonała innych obowiązków ciążących na 
niej z mocy ustawy lub orzeczenia sądu albo sędziego-ko-

Zakaz prowadzenia działalności
Aurelia Kukulska 

Nabycie mienia przez Skarb Państwa następuje na zasadzie sukce-
sji uniwersalnej. Skarb Państwa mienie pozostałe po wykreślonym 
z KRS podmiocie nabywa nieodpłatnie z mocy prawa, bez względu 
na przyczynę wykreślenia i z chwilą wykreślenia podmiotu z KRS. 
Jednocześnie nie ma znaczenia wola Skarbu Państwa nabycia tego 
mienia, jak również to, że Skarb Państwa wie o istnieniu mienia. 
Skarb Państwa nie tylko nabywa mienie pozostawione po podmiocie 
wykreślonym z KRS, ale ponosi również odpowiedzialność za zo-
bowiązania tego podmiotu. Skarb Państwa odpowiada za zobowią-
zania wykreślonego podmiotu jedynie tą częścią swojego majątku, 
którą nabył na podstawie art. 25e ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym po wykreślonym podmiocie. Wierzyciel będzie więc mógł 
prowadzić egzekucje wobec Skarbu Państwa tylko z przedmiotów 
objętych tą odpowiedzialnością. Wierzycielem Skarbu Państwa 
może być zarówno osoba trzecia, jak również osoby powiązane 
z wykreślonym podmiotem więzią wewnątrzorganizacyjną (np. 
udziałowcy).

Odpowiedzialność Skarbu Państwa jest realizowana poprzez 
wytoczenie przeciwko niemu powództwa. W postępowaniach do-
tyczących mienia i zobowiązań, mienia nabytego za zobowiązania 
podmiotu wykreślonego z Rejestru, Skarb Państwa jest reprezento-
wany przez starostę, wykonującego zadania z zakresu administracji 
rządowej, właściwego ze względu na ostatnią siedzibę podmiotu 
wykreślonego z KRS. 

Dochodzenie, po wykreśleniu podmiotu z KRS, roszczeń przez 
wierzycieli, jak i przez podmioty wymienione w art. 25e ust. 3 KRSU, 
zostało obwarowane terminem. Roszczenia wierzycieli oraz jak 
i przez podmioty wymienione w art. 25e ust. 3 Ustawy o KRS, wy-
gasają, jeżeli nie będą dochodzone przeciwko Skarbowi Państwa 
w terminie roku od chwili nabycia mienia przez Skarb Państwa.

Wspólnicy, członkowie spółdzielni i inne osoby uprawnione do 
udziału w majątku likwidacyjnym mogą dochodzić swoich praw, 
gdy reprezentują łącznie co najmniej dwie trzecie głosów i wykażą, 
że wszyscy wierzyciele zostali zaspokojeni lub zabezpieczeni.

Należy więc uznać, iż art. 25e ustawy o KRS reguluje los prawny 
majątku podmiotu wykreślonego z KRS. Ponadto ustanawia od-
powiedzialność Skarbu Państwa z tego majątku za zobowiązania 
wykreślonego podmiotu, jak również normuje procedurę docho-
dzenia roszczeń od Skarbu Państwa.

Olaf Hamberger 
prawnik

Hamberger & Kukulska Buisness Lawyers
Wrocław, Jelenia Góra
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misarza, albo też w inny sposób utrudniała postępowanie; 
a także na podstawie art. 373 ust. 4 Prawa upadłościowego 
można orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej:

6. wobec osoby, której upadłość ogłoszono już co najmniej raz, 
z umorzeniem jej długów po zakończeniu postępowania 
upadłościowego;

7. wobec osoby, co do której ogłoszono upadłość nie dawniej 
niż pięć lat przed ponownym ogłoszeniem upadłości.

Należy zaznaczyć, że niewystarczającym dla orzeczenia sankcji 
omawianej w niniejszym artykule jest zaistnienie wyłącznie jednej 
z powyżej opisanych sytuacji. W postępowaniu o orzeczenie zakazu 
prowadzenia działalności gospodarczej wierzyciel musi wykazać, 
że dłużnik dopuścił się wymienionych wcześniej zachowań w spo-
sób zawiniony. Ponadto, przesłanką stanowiąca również podstawę 
orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wobec 
dłużnika, będącego osobą fizyczną jest doprowadzenie przez niego 
do stanu niewypłacalności wskutek jego celowego działania lub 
rażącego niedbalstwa. Wobec osób uprawnionych do reprezento-
wania przedsiębiorcy będącego osobą prawną albo spółką handlową 
niemającą osobowości prawnej oraz osób faktycznie zarządzających 
przedsiębiorstwem dłużnika również istnieje możliwość orzeczenia 
przez sąd zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli 
niewypłacalność przedsiębiorcy lub pogorszenie jego sytuacji fi-
nansowej jest następstwem celowego działania lub rażącego nie-
dbalstwa tych osób. Przykładowo, możemy tutaj mówić o sytuacji, 
w której osoby podejmują takie działania wskutek których, spółka 
traci możliwość regulowania swoich zobowiązań, a co za tym idzie 
doprowadzają do jej niewypłacalności. 

Wymaga podkreślenia również, że kolejną przesłanką, która de-
cyduje o orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności jest nie tylko 
stopień winy ale także skutki podejmowanych działań, w szczegól-
ności obniżenie wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa upadłego 
i rozmiar pokrzywdzenia wierzycieli. Ocena danego przypadku 
należy jednak do sądu, który w ramach postępowania dowodowe-
go ma możliwość dostosowania okresu ewentualnego orzeczenia 
zakazu do ustalonych okoliczności.

Co obejmuje zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,      
o którym mowa w art. 373 Prawa upadłościowego?

W przypadku orzeczenia przez sąd zakazu prowadzenia działal-
ności, osoba, wobec której  nałożono tą sankcję, nie może realizować 
następujących uprawnień: 

• prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek 
lub w ramach spółki cywilnej,

• pełnić funkcji zarządcy sukcesyjnego przedsiębiorstwa 
zmarłej osoby fizycznej,

• pełnić funkcji członka rady nadzorczej, członka komisji 
rewizyjnej w jednostce organizacyjnej,

• pełnić funkcji reprezentanta lub pełnomocnika osoby fi-
zycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie 
tej działalności, 

• pełnić funkcji reprezentanta lub pełnomocnika spółki han-
dlowej, 

• pełnić funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsię-
biorstwa państwowego, 

• pełnić funkcji reprezentanta lub pełnomocnika spółdzielni, 
• pełnić funkcji reprezentanta lub pełnomocnika fundacji,
• pełnić funkcji reprezentanta lub pełnomocnika stowarzy-

szenia.

Należy pamiętać, że zakaz prowadzenia działalności gospodarczej 
ma charakter łączny, a zatem orzeczona sankcja pozbawia daną 
osobę wszystkich wymienionych powyżej uprawnień i nie pozwala 

sądowi na nałożenie zakazu tylko w zakresie pełnienia określonych 
funkcji. O nałożeniu zakazu prowadzenia działalności gospodar-
czej sąd orzeka po przeprowadzeniu rozprawy, umożliwiając tym 
samym dłużnikowi przedstawienie swojego stanowiska w sprawie. 
Należy również zauważyć, że od prawomocnego postanowienia sądu 
drugiej instancji w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia 
działalności gospodarczej, stronom przysługuje skarga kasacyjna.  

Na jaki okres można orzec zakaz prowadzenia działalności 
gospodarczej?

Sąd może orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na 
okres od jednego roku do dziesięciu lat. Nałożenie przedmiotowej 
sankcji wiąże się również z tym, że osoby, wobec których orzeczono 
zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, podlegają z urzę-
du wpisowi do rejestru dłużników niewypłacalnych. Natomiast 
wpis ten podlega wykreśleniu po upływie 10 lat od jego dokonania, 
a przed tym terminem na wniosek zainteresowanego, ale nie wcze-
śniej niż po upływie orzeczonego okresu zakazu. 

Ponadto, w celu zapewnienia efektywności stosowanej sankcji 
postanowienie sądu o nałożeniu zakazu prowadzenia działalności 
gospodarczej podlega obwieszczeniu, a odpis prawomocnego po-
stanowienia zostaje przesłany do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartym podkreślenia jest, że w przypadku naruszenia przez 
osobę nałożonego wobec niej zakazu prowadzenia działalności go-
spodarczej może ona podlegać odpowiedzialności karnej na podsta-
wie art. 244 k.k., stanowiącego o niestosowaniu się do orzeczonych 
środków karnych za co grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze 
od 3 miesięcy do 5 lat. Nie ma przy tym znaczenia, że jest to zakaz 
orzeczony przez sąd upadłościowy, a nie karny. 

W jakich sytuacjach sąd może nie uwzględnić wniosku 
o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej?

Przepisy Prawa upadłościowego przewidują sytuacje, w których 
sąd mimo zaistnienia sytuacji, o których mowa w art. 373 ust.1 
Prawa upadłościowego oddali wniosek o orzeczenie zakazu pro-
wadzenia działalności gospodarczej. Mianowicie, w sytuacji gdy 
dłużnik złożył wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania 
układowego, postępowania układowego lub postępowania sanacyj-
nego, a rozmiar pokrzywdzenia wierzycieli jest nieznaczny. 

Ponadto, należy także zwrócić uwagę, że w niektórych sytuacjach 
wierzyciel, tymczasowy nadzorca sądowy, zarządca przymusowy, 
syndyk, prokurator, a także Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów oraz Komisji Nadzoru Finansowego są ogranicze-
ni rocznym terminem do wystąpienia z wnioskiem o orzeczenie 
zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wobec dłużnika. 
Mianowicie, nie orzeka się przedmiotowej sankcji wobec dłużnika, 
gdy jej podstawą ma być niezłożenie przez osobę do tego zobowią-
zaną z mocy ustawy, w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie 
upadłości lub przyczynienie się przez osobę faktycznie zarządzającą 
przedsiębiorstwem dłużnika do niezłożenia wniosku o ogłosze-
nie upadłości w ustawowym terminie, a także doprowadzenie do 
stanu niewypłacalności wskutek celowego działania lub rażącego 
niedbalstwa tych osób, jeżeli postępowanie zostało wszczęte po 
upływie roku od dnia ogłoszenia upadłości albo oddalenia wniosku 
o ogłoszenie upadłości na podstawie w oparciu o przepis art. 13 
Prawa upadłościowego. 

Gdy jednak wniosek o ogłoszenie upadłości nie był złożony, to 
wówczas wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalno-
ści musi być złożony w terminie trzech lat od dnia ustania stanu 
niewypłacalności albo wygaśnięcia obowiązku złożenia wniosku 
o ogłoszenie upadłości przez daną osobę.
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Z kolei w sytuacji gdy podstawą orzeczenia zakazu prowadzenia 
działalności gospodarczej ma być niewydanie lub niewskazanie 
majątku, ksiąg rachunkowych, korespondencji lub innych dokumen-
tów upadłego, w tym danych w postaci elektronicznej, do których 
wydania lub wskazania osoba była obowiązana z mocy ustawy po 
ogłoszeniu upadłości albo ukrywanie, niszczenie lub obciążanie 
majątku wchodzącego w skład masy upadłości przez upadłego czy 
też niewykonanie przez upadłego w toku postępowania upadłościo-
wego obowiązków ciążących na nim z mocy ustawy lub orzeczenia 
sądu, sędziego komisarza bądź utrudnianie w inny sposób postę-
powania, wówczas nie orzeka się zakazu, jeśli postępowanie w tej 
sprawie nie zostało wszczęte w terminie roku od dnia zakończenia 
lub umorzenia postępowania upadłościowego.

Biorąc pod uwagę postępowania, którymi zajmują się sądy, sprawy 
dotyczące zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wciąż 

należą do nielicznych, mimo że w niektórych sytuacjach perspek-
tywa orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej 
na własny rachunek czy też  pozbawienie możliwości zasiadania 
w organach spółek niezwykle mobilizuje dłużników do uregulo-
wania ich zobowiązań.

Aurelia Kukulska 
adwokat 

Hamberger & Kukulska Buisness Lawyers
Wrocław, Jelenia Góra

Prawo holdingowe

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych,którawchodziwżyciezd-
niem13października2022r.wprowadzanowądlaprawaspółekinsty-
tucję–prawo grup spółek, tzw. prawo holdingowe. Jest to przede 
wszystkim nowy Dział IV. Grupa spółek–przepisyart.21(1)–21(16) 
KSH.

Nowe przepisy obejmują w szczególności:
1. definicję grupy spółek;
2. procedurę utworzenia grupy spółek;
3. zakres wiążących poleceń dla organów spółek wchodzących 

w skład grupy;
4. regulację odpowiedzialności organów spółek z grupy spółek 

wobec spółek zależnych oraz wierzycieli;
5. wzajemne relacje podmiotów wchodzących w skład holdingu;
6. regulacje przymusowego wykupu udziałów i akcji w ramach 

grupy spółek;
7. sankcje za nieprzestrzeganie regulacji holdingowych.

Cel regulacji

Wprowadzenia do polskiego prawa regulacji prawnej prawa hol-
dingowego(prawa grup spółek, prawa koncernowego) ma na celu 
uregulowanie relacji prywatno-prawnych między spółką dominu-
jącą a jej spółkami zależnymi, a także ich wpływu na pozostałych 
interesariuszy, na których wpływ mają nowe regulacje.

W szczególności nowe prawo uwzględnia:
1. interes wierzycieli,
2. relacje i odpowiedzialność członków organów spółek należą-

cych do holdingu oraz
3. prawa drobnych wspólników (akcjonariuszy) spółki zależnej.

Polska regulacja instytucji prawa holdingowego dotyczy jedynie 
sfery stosunków prywatnoprawnych w ramach grupy spółek, nie 
jest zaś regulacją całościową – nie reguluje reguł odpowiedzialności 
w ramach holdingu w relacjach publicznoprawnych, np. podatko-
wych. Reguły odpowiedzialności związane z działaniem w relacjach 
z podmiotami powiązanymi przez spółki kapitałowe regulują zatem 
odrębne przepisy prawa podatkowego, pozostające w mocy.

Grupa spółek - definicja

Za grupę spółek uważa się spółkę dominującą i spółkę albo spół-
ki zależne, będące spółkami kapitałowymi, kierujące się zgodnie 
z uchwałą o uczestnictwie w grupie spółek wspólną strategią w celu 
realizacji wspólnego interesu (definicja z art. 4 §1 pkt. 51KSH).

Spółka dominująca będzie zawsze spółką kapitałową, która zgod-
nie z obowiązującą definicją (art. 4 §1 pkt. 4 KSH)

a) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na 
zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, 
także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej 
spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie poro-
zumień z innymi osobami,lub

b) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości 
członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) 
albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie po-
rozumień z innymi osobami, lub

c) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większo-
ści członków rady nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki 
zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na pod-
stawie porozumień z innymi osobami, lub

d) członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków 
zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spół-
dzielni (spółdzielni zależnej), lub

e) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów 
w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu 
spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi 
osobami, lub

f) wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej 
zależnej albo spółdzielni zależnej, w szczególności na podstawie 
umów określonych w art. 7.

Spółka dominująca sprawuje kierownictwo nad spółką zależną

Powołanie i ustanie grupy spółek

Grupa spółek powstaje drogą uchwały zgromadzenia wspólników 
albo walnego zgromadzenia spółki zależnej o uczestnictwie  grupie 
spółek. W uchwale wskazuje się spółkę dominującą. Uchwała po-
dejmowana jest większością trzech czwartych głosów.

Nowe prawo holdingowe
Karolina Janas
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Spółka dominująca i spółka zależna ujawniają w rejestrze uczest-
nictwo w grupie spółek. Ujawnienie uczestnictwa w grupie spółek 
następuje przez wpisanie wzmianki do rejestru. Jeżeli spółka do-
minująca posiada siedzibę za granicą, uczestnictwo w grupie spółek 
wystarczy ujawnić w rejestrze spółki zależnej.

Do czasu ujawnienia uczestnictwa w grupie spółek nie stosuje 
się przepisów o:

• wydawaniu, wykonaniu i odmowie wykonania wiążących 
poleceń, 

• dostępie do informacji i dokumentów spółki zależnej,
• nadzorze rady nadzorczej spółki dominującej nad spółką 

zależną,
• prawie odkupu udziałów wspólników i akcjonariuszy 

mniejszościowych,
• odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce zależnej.

Ustanie uczestnictwa w grupie spółek następuje wskutek:
• podjęcia większością ¾ głosów uchwały zgromadzenia 

wspólników albo walnego zgromadzenia spółki zależnej,  lub
• przez złożenie przez spółkę dominującą spółce zależnej 

uczestniczącej w grupie spółek oświadczenia o ustaniu tego 
uczestnictwa.

Skutki powołania grupy spółek

Wejście spółki zależnej do grupy spółek niesie ze sobą konsekwen-
cje w sferze cywilnoprawnej odpowiedzialności:

• członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, 
prokurenta lub likwidatora spółki zależnej uczestniczącej 
w grupie spółek oraz 

• członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej 
i likwidatora spółki dominującej działających w interesie 
grupy spółek.

Osoby te nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną 
wykonaniem wiążącego polecenia wydanego spółce zależnej przez 
spółkę dominującą wykonanego przez tę spółkę.

Zwolnienie z odpowiedzialności członków organów spółki zależ-
nej ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy:

• wykonanie wiążącego polecenia nastąpiło zgodnie z jego 
treścią, a jednocześnie 

• wiążące polecenie wydane zostało zgodnie z wymogami 
stawianymi wiążącemu poleceniu oraz 

• po podjęciu uchwały o jego wykonaniu, dokonanym przy 
braku przesłanek do odmowy wykonania wiążącego 
polecenia.

Powoływanie się na działanie lub zaniechanie w określonym inte-
resie grupy spółek jest możliwe, jeżeli spółka ujawniła uczestnictwo 
w grupie spółek.

Interes grupy spółek

Spółka dominująca oraz spółka zależna, które uczestniczą w gru-
pie spółek, kierują się obok interesu spółki interesem grupy spółek, 
o ile nie zmierza to do pokrzywdzenia :

• wierzycieli spółki zależnej lub 
• wspólników mniejszościowych albo akcjonariuszy 

mniejszościowych spółki zależnej.

Pojęcie wspólnej strategii, jako elementu koniecznego grupy 
spółek, stanowi punkt odniesienia dla oceny czy realizowany jest 
wspólny interes grupy. Ponadto ma uzasadniać sprawowanie przez 
spółkę dominującą jednolitego kierownictwa nad spółką zależną. 
Interes grupy spółek może być definiowany albo przez pryzmat 

interesu spółki dominującej, a w zasadzie jej wspólników, albo jako 
wypadkowa interesów spółek należących do grupy spółek, co należy 
rozumieć jako wypadkową interesu wspólników oraz interesariuszy 
spółek należących do grupy. Granice interesu grupy spółek wyzna-
czają reguły zakazujące pokrzywdzenia wierzycieli i wspólników 
mniejszościowych spółki zależnej. Tym samym interes grupy spółek, 
przynajmniej ten zasługujący na ochronę prawną, nie powinien 
być wyłącznie rozumiany jako interes właścicieli, ale także interes 
interesariuszy spółki.

Wiążące polecenia

Realizacja wspólnej strategii grupy spółek i interesu grupy spółek 
może następować w dwojaki sposób:

• z inicjatywy spółki zależnej, która podejmuje decyzję 
o wejściu do holdingu;

• poprzez wydawanie wiążących poleceń przez spółkę 
dominującą. 

Spółka dominująca ma prawo do wydawania wiążących pole-
ceń względem spółki zależnej. Jest to uprawnienie zapewniające 
jej sprawne zarządzanie grupą spółek. Wiążące polecenie może 
dotyczyć prowadzenia spółki zależnej, która zarezerwowana jest do 
kompetencji zarządu. Przepisy szczegółowo określają tryb wydawa-
nia wiążących poleceń, a także tryb podjęcia uchwały o wykonaniu 
polecania lub odmowie wykonania wiążącego polecenia. Jego wyda-
nie i wykonanie powinno być uzasadnione interesem grupy spółek, 
czyli wspólnej strategii spółek wchodzących w skład grupy. Odmowa 
zaś wymaga spełnienia przesłanek określonych w art. 21 (4) KSH.

Sposób wydania i wykonania wiążącego polecenia

Wiążące polecenie spółki dominującej powinno przybrać formę 
pisemną lub elektroniczną pod rygorem nieważności. Wiążące po-
lecenie powinno wskazywać co najmniej:

• oczekiwane przez spółkę dominującą zachowanie spółki 
zależnej w związku z wykonaniem wiążącego polecenia;

• interes grupy spółek, który uzasadnia wykonanie przez 
spółkę zależną wiążącego polecenia;

• spodziewane korzyści lub szkody spółki zależnej, które 
będą następstwem wykonania wiążącego polecenia, o ile 
występują;

• przewidywany sposób i termin naprawienia spółce zależnej 
szkody poniesionej w wyniku wykonania wiążącego 
polecenia.

Wymogiem, jaki stawia ustawodawca przy realizacji wiążącego 
polecenia przez spółkę zależną, jest podjęcie przez zarząd tej spółki 
uchwały, której przedmiotem powinno być wykonanie wiążącego 
polecenia, o ile nie zaistnieją przesłanki do odmowy wykonania 
polecenia. Uchwała ta zawiera co najmniej elementy treści wiążą-
cego polecania spółki dominującej. Jednocześnie nałożony zostaje 
na spółkę zależną obowiązek poinformowania o podjęciu uchwały 
o wykonaniu polecenia albo podjęciu uchwały o odmowie wyko-
nania polecenia. 

Odmowa wykonania wiążącego polecenia

Odmowa wykonania polecenia może nastąpić:
• w sytuacji, gdy wykonanie wiążącego polecenia przez spółkę 

zależną doprowadziłoby do niewypłacalności lub zagrożenia 
niewypłacalnością tej spółki;

• w przypadku spółki, która nie jest jednoosobowa - gdy 
występuje uzasadniona obawa, że jej wykonanie jest 
sprzeczne z interesem spółki zależnej i wyrządzi tej 
spółce szkodę, która nie będzie naprawiona przez spółkę 
dominującą lub inną spółkę zależną uczestniczącą w grupie 
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spółek w okresie dwóch lat, licząc od dnia, w którym nastąpi 
zdarzenie wyrządzające szkodę, chyba że umowa albo statut 
spółki stanowi inaczej. W określeniu wysokości szkody 
spółka zależna uwzględnia korzyści uzyskane przez tę spółkę 
w związku z uczestnictwem w grupie spółek w okresie 
ostatnich dwóch lat obrotowych.

Odmowa wymaga uprzedniej uchwały zarządu spółki zależnej 
i uzasadnienia. Umowa albo statut spółki zależnej uczestniczącej 
w grupie spółek może przewidywać dodatkowe przesłanki odmowy 
wykonania wiążącego polecenia. Skuteczność zmiany umowy lub 
statutu spółki w tej sprawie, wymaga jednak wykupu wspólników 
lub akcjonariuszy mniejszościowych, którzy nie zgadzają się na taką 
zmianę w trybie określonym w art. 21 (4) KSH.

Prawa do informacji spółki dominującej

Spółka dominująca ma nieograniczony dostęp do ksiąg i doku-
mentów spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek oraz żądania 
od niej udzielenia informacji w nieograniczonym zakresie. Spółka 
zależna nie ma możliwości odmowy i limitowania dostępu do ksiąg 
dokumentów czy informacji udostępnianych spółce dominującej. 
Spółka dominująca może wystąpić do sądu rejestrowego o zobo-
wiązanie zarządu spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek do 
udostępnienia ksiąg i dokumentów lub udzielenia informacji.  Rada 
nadzorcza spółki dominującej sprawuje stały nadzór nad realizacją 
interesu grupy spółek przez spółkę zależną uczestniczącą w grupie 
spółek. Rada nadzorcza spółki dominującej ma prawo do żądania 
od zarządu spółki zależnej udostępnienia ksiąg i dokumentów oraz 
udzielenia informacji w celu sprawowania nadzoru.  Uprawnienia 
rady nadzorczej mogą zostać wyłączone lub ograniczone, jeżeli 
takie wyłączenie lub ograniczenie wprowadzono w umowie albo 
statucie spółki dominującej lub spółki zależnej. Jeżeli w umowie 
spółki dominującej nie uwzględniono powołania rady nadzorczej 
uprawnienia te wykonuje zarząd spółki dominującej.

Uprawnienia spółki zależnej- ochrona wspólników 
i akcjonariuszy mniejszościowych

Celem zapewnienia ochrony wspólnikom albo akcjonariuszom 
mniejszościowym spółki zależnej, jako jednej z grup interesu grupy 
spółek:

• wprowadzono obowiązek sporządzenia przez zarząd 
spółki zależnej corocznego sporządzania sprawozdania 
o powiązaniach umownych ze spółką dominującą, w którym 
w szczególności powinny zostać wskazane wiążące polecenia 
wydane przez spółkę dominującą;

• zastrzeżono na rzecz wspólników lub akcjonariuszy 
mniejszościowych spółki zależnej posiadających co najmniej 
10% kapitału zakładowego prawo zwrócenia się do sądu 
rejestrowego z wnioskiem o wyznaczenie firmy audytorskiej 
w celu zbadania rachunkowości oraz działalności grupy 
spółek.

Umowa albo statut spółki zależnej uczestniczącej w grupie spół-
ek może przewidywać ograniczenie zakresu badania tylko do tej 
spółki oraz jej stosunków z pozostałymi spółkami uczestniczącymi 
w grupie spółek. Sąd rejestrowy wzywa spółkę, której wspólnicy 
albo akcjonariusze złożyli wniosek oraz jej spółkę dominującą do 
zajęcia stanowiska w sprawie tego wniosku w terminie siedmiu dni 
od dnia otrzymania wezwania. Sąd wyznacza firmę audytorską po 
otrzymaniu tych stanowisk lub upływie siedmiodniowego termi-
nu. Na podstawie wniosków spółki dominującej albo zależnej sąd 
rejestrowy może ograniczyć przedmiot badania lub określić sposób 
udostępniania wyników badania. 

Odpowiedzialność za szkodę wobec spółki zależnej

Spółka dominujące ma obowiązek naprawić wyrządzoną spół-
ce zależnej szkodę wynikającą z wykonania wiążącego polecenia.
Obowiązek ten powinien być spełniony w terminie wskazanym 
w wiążącym poleceniu. Za szkodę wyrządzoną jednoosobowej 
spółce zależnej spółka dominująca odpowiada, tylko jeżeli wyko-
nanie wiążącego polecenia doprowadziło do jej niewypłacalności. 
Odpowiedzialność spółki dominującej ustala się z uwzględnieniem 
obowiązku lojalności wobec spółki zależnej podczas wydawania 
i wykonania wiążącego polecenia. Jeżeli nie zostanie wytoczone 
powództwo przez spółkę zależną o naprawienie szkody wyrządzonej 
jej przez spółkę dominującą po upływie roku od dnia wskazanego 
w wiążącym poleceniu, każdy wspólnik albo akcjonariusz może 
wytoczyć powództwo o naprawienie szkody wyrządzonej tej spółce. 
Spółka zależna, jej wspólnicy albo akcjonariusze oraz osoby trzecie 
zachowują prawo do dochodzenia naprawienia szkody również na 
zasadach ogólnych.

Odpowiedzialność za szkodę wobec akcjonariuszy lub 
wspólników spółki zależnej

Przepisy regulują również kwestie związane z odpowiedzialnością 
odszkodowawczą spółki dominującej, w przypadku gdy w związku 
z wykonaniem wiążącego polecenia nastąpi obniżenie wartości 
udziałów albo akcji spółki zależnej. Odpowiedzialność dotyczy 
spółki dominującej, która na dzień wydania wiążącego polecenia 
posiada pośrednio lub bezpośrednio ¾ kapitału zakładowego w spół-
ce zależnej i odnosi się do wspólników lub akcjonariuszy mniejszo-
ściowych spółki zależnej. Powództwo o naprawienie szkody wytacza 
się według miejsca siedziby spółki zależnej uczestniczącej w grupie 
spółek. W chwili wniesienia powództwa spółka dominująca zostaje 
wezwana do naprawienia szkody wyrządzonej spółce zależnej wyko-
naniem wiążącego polecenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
wezwania. Roszczenie o naprawienie szkody akcjonariuszom lub 
wspólnikom, wygasa z chwilą pełnego naprawienia przez spółkę 
dominującą szkody wyrządzonej spółce zależnej uczestniczącej 
w grupie spółek wykonaniem wiążącego polecenia. Roszczenie o na-
prawienie szkody przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, 
w którym wspólnik albo akcjonariusz dowiedział się o szkodzie. 
W każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem pięciu 
lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę.

Odpowiedzialność za szkodę wobec wierzycieli spółki zależnej

Jeżeli egzekucja przeciwko spółce zależnej uczestniczącej w grupie 
spółek okaże się bezskuteczna, spółka dominująca odpowiada za 
szkodę wyrządzoną wierzycielowi spółki zależnej, chyba że:

• nie ponosi winy lub 
• szkoda nie powstała w następstwie wykonania przez spółkę 

zależną wiążącego polecenia.

Domniemywa się, że szkoda wyrządzona wierzycielowi obejmuje 
wysokość niezaspokojonej wierzytelności wobec spółki zależnej. 
Jeżeli obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości powstał 
w czasie prowadzenia egzekucji, spółka dominująca nie ponosi od-
powiedzialności wobec wierzycieli spółki zależnej, w czasie, gdy 
jest prowadzona egzekucja przez zarząd przymusowy albo sprzedaż 
przedsiębiorstwa spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek na 
podstawie Kodeksu postępowania cywilnego. Powództwo o napra-
wienie szkody wierzyciel wytacza według miejsca siedziby spółki 
zależnej uczestniczącej w grupie spółek.

Prawo odkupu udziałów i akcjiprzez spółkę dominującą

Wspólnik lub wspólnicy albo akcjonariusz lub akcjonariusze 
mniejszościowi, reprezentujący nie więcej niż 10% kapitału zakła-
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dowego spółki zależnej mogą żądać umieszczenia w porządku obrad 
najbliższego zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia 
sprawy podjęcia uchwały o przymusowym odkupie ich udziałów 
albo akcji przez spółkę dominującą, reprezentującą bezpośrednio, 
pośrednio lub na podstawie porozumień z innymi osobami co naj-
mniej 90% kapitału zakładowego spółki zależnej uczestniczącej 
w grupie spółek. Do dnia uiszczenia całej sumy odkupu wspólnik 
albo akcjonariusz mniejszościowy zachowuje wszystkie uprawnienia 
z udziałów albo akcji. Procedurę odkupienia akcji można dokonać 
w każdym roku obrotowym tylko raz, nie wcześniej niż po upływie 
trzech miesięcy od dnia ujawnienia w rejestrze uczestnictwa spółki 
zależnej w grupie spółek. 

Ustawodawca nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów o od-
kupie akcji w spółce akcyjnej niepublicznej, w zakresie, w jakim 
regulują one:

• sposób zgłoszenia żądania odkupu akcji, 
• mechanizm ustalenia ceny odkupu, 
• sposób i termin zapłaty ceny oraz 
• wyłączenie możliwości zgłoszenia żądania odkup w spółce, 

w której ogłoszono likwidację lub upadłość. 

Przymusowy wykup udziałów lub akcji przez spółkę 
dominującą

Zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie spółki za-
leżnej, może podjąć uchwałę o przymusowym wykupie udziałów 
albo akcji wspólników albo akcjonariuszy reprezentujących nie 
więcej niż 10% kapitału zakładowego przez spółkę dominującą.  
Spółka dominująca powinna reprezentować bezpośrednio (odmien-
nie do warunków wskazanych przy prawie żądania odkupu akcji) 
co najmniej 90% kapitału zakładowego, a więc bez udziału innych 
wspólników (akcjonariuszy) spółki zależnej działających w poro-
zumieniu ze spółką dominującą. Do przymusowego wykupu akcji 
stosuje się odpowiednio przepisy o wykupie akcji w spółce akcyjnej 
niepublicznej, w takim samym zakresie jak przy prawie żądania 

odkupu akcji od spółki dominującej. Umowa albo statut spółki 
zależnej może przewidywać, że uprawnienie te przysługuje spółce 
dominującej, która bezpośrednio lub pośrednio reprezentuje w spół-
ce zależnej uczestniczącej w grupie spółek mniej niż 90% kapitału 
zakładowego takiej spółki, lecz nie mniej niż 75% tego kapitału. 

Rozszerzenie i wyłączenie stosowania przepisów prawa 
holdingowego

Przepisy prawa holdingowego dotyczące spółki zależnej stosuje 
się odpowiednio do spółki powiązanej ze spółką dominującą, jeżeli 
umowa albo statut spółki powiązanej tak stanowią. Przez spółkę 
powiązaną rozumie się półkę kapitałową, w której inna spółka han-
dlowa albo spółdzielnia dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co 
najmniej 20% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym 
zgromadzeniu, także jako zastawnik lub użytkownik, albo na pod-
stawie porozumień z innymi osobami lub która posiada bezpośred-
nio co najmniej 20% udziałów albo akcji w innej spółce kapitałowej. 
Przepisów ustawy o spółce zależnej uczestniczącej w grupie spółek 
nie stosuje się do:

• spółki publicznej;
• spółki, która jest spółką w likwidacji i rozpoczęła podział 

swego majątku albo jest spółką w upadłości;
• spółki będącej podmiotem objętym nadzorem nad rynkiem 

finansowym w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 
2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 660).

Karolina Janas 
radca prawny

Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy 
Radcy Prawni

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych 
Z dniem 13 października 2022 r. wchodzą w życie zmiany prze-

pisów Kodeksu Spółek Handlowych obejmujące m.in.: 
• nowe uprawnienia rady nadzorczej – narzędzia 

sprawniejszego i efektywniejszego nadzoru;
• nowe obowiązki rady nadzorczej w spółce akcyjnej 

i poszerzony zakres nadzoru nad spółkami akcyjnymi;
• wprowadzenie możliwości zatrudnienia doradcy rady 

nadzorczej; 
• rozszerzenie zakresu sprawozdania rady nadzorczej;
• wprowadzenie zasady lojalności wobec spółki;
• nowe obowiązki i szerszą odpowiedzialność zarządu spółki 

akcyjnej;
• wymóg uzyskania zgody rady nadzorczej spółki akcyjnej na 

transakcje z podmiotami powiązanymi; 
• zmianę w zasadach określania kadencji organów.

Rada nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością spółki we 
wszystkich jej dziedzinach, w szczególności poprzez:

• ocenę sprawozdań w zakresie zgodności z księgami, 
dokumentami spółki i stanem faktycznym,

• ocenę wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo 
pokrycia straty,

• sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu 
corocznego sprawozdania rady nadzorczej.

W celu wykonania powyższych uprawnień, ale też obowiązków, 
zgodnie z nowymi przepisami, Rada nadzorcza:

• może badać wszystkie dokumenty spółki, dokonywać rewizji 
stanu majątku spółki;

• może żądać od zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych 
w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących 
na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności 
na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo 
innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub 
przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań 
lub wyjaśnień dotyczących spółki, w szczególności jej 
działalności lub majątku; przedmiotem żądania mogą być 

Nowe obowiązki i uprawnienia zarządu i rady nadzorczej 
w spółce akcyjnej
Karolina Janas
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również posiadane przez organ lub osobę obowiązaną 
informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek 
zależnych oraz spółek powiązanych; osoby te zobowiązane są 
udzielić informacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 
dwóch tygodni, chyba że rada nadzorcza wyznaczy dłuższy 
termin (art. 382 § 4 -6 KSH);

Rada nadzorcza – współpraca z biegłym rewidentem
Rada nadzorcza zobowiązana jest z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, 
który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego spółki, 
o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy związane 
z badaniem sprawozdań finansowych. Spółka zapewnia uczest-
nictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela 
firmy audytorskiej w posiedzeniu rady nadzorczej. Rada nadzorcza 
jest uprawniona do zadawania pytań kluczowemu biegłemu rewi-
dentowi w trakcie posiedzenia, zaś kluczowy biegły rewident lub 
inny przedstawiciel firmy audytorskiej zobowiązany jest udzielać 
odpowiedzi na te pytania i przedstawić radzie nadzorczej sprawoz-
danie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia 
odnoszącego się do zdolności spółki do kontynuowania działalności 
(art. 382 § 7 KSH).

Zgoda rady nadzorczej na transakcje z podmiotem 
powiązanym

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek uzyskania zgody rady 
nadzorczej na zawarcie przez spółkę akcyjną transakcji ze spółką 
dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną, której wartość 
zsumowana z wartością transakcji zawartych z  tą samą spółką 
w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki 
w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie 
ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki (art. 
384 (1) KSH). Statut może wyłączyć obowiązek uzyskania zgody 
rady nadzorczej na te transakcje. 

Przed podjęciem decyzji o wyrażeniu zgody na zawarcie transakcji 
zarząd udziela radzie nadzorczej informacji o:

• firmie lub innym oznaczeniu stron transakcji;
• charakterze powiązań między spółką a pozostałymi 

stronami transakcji;
• przedmiocie transakcji;
• wartości transakcji;
• okolicznościach niezbędnych do oceny, czy transakcja jest 

uzasadniona interesem spółki.

W przypadku transakcji, których przedmiotem są świadczenia 
powtarzające się, spełniane na podstawie umowy zawartej na czas 
nieokreślony, za wartość transakcji uznaje się sumę świadczeń prze-
widzianych w umowie w pierwszych trzech latach jej obowiązywa-
nia. Przepisów tych nie stosuje się do spółek, których co najmniej 
jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym 
zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, oraz 
spółek należących do grup spółek.

Nowe sprawozdanie rady nadzorczej
Rada nadzorcza ma obowiązek sporządzać oraz składać walnemu 

zgromadzeniu coroczne sprawozdanie za ubiegły rok obrotowy 
w szerszym zakresie niż dotychczas. Sprawozdanie rady nadzorczej 
powinno zawierać (art. 382 § 3 (1) KSH): 

• wyniki ocen sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz 
finansowego za ubiegły rok obrotowy i wniosków zarządu 
dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty – tak jak 
dotychczas, a ponadto:

• ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem adekwatności 
i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli 
wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności 
działalności z normami lub mającymi zastosowanie 

praktykami oraz audytu wewnętrznego,
• ocenę realizacji przez zarząd obowiązków,
• ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania radzie 

nadzorczej przez zarząd żądanych informacji, dokumentów, 
sprawozdań lub wyjaśnień,

• informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki 
z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą 
w trakcie roku obrotowego.

Narzędzia nadzoru rady nadzorczej- delegowanie członków 
i komitety

Zgodnie z nowymi przepisami, rada nadzorcza może delegować 
swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynno-
ści nadzorczych oraz ustanawiać doraźny lub stały komitet rady nad-
zorczej. Komitet składający się z członków rady nadzorczej powołuje 
się do pełnienia określonych czynności nadzorczych (w spółkach 
publicznych funkcjonują już regulacje dotyczące komitetu audy-
tu i komitetu ds. wynagrodzeń, nowe przepisy wprowadzają taką 
możliwość dla wszystkich spółek akcyjnych). W obu przypadkach 
członkowie rady nadzorczej nie są zwolnieni z odpowiedzialności za 
sprawowanie nadzoru w spółce (art. 390 (1) § 5 KSH). Delegowany 
członek rady nadzorczej oraz komitet rady nadzorczej:

• mają prawo podejmować czynności nadzorcze przewidziane 
dla rady nadzorczej, w tym dotyczące oceny sprawozdań 
finansowych, chyba że rada nadzorcza postanowi inaczej. 

• są uprawnieni żądania dokumentów, sprawozdań i wyjaśnień 
co rada nadzorcza, a zarząd i pracownicy są zobowiązani 
udzielać im żądanych informacji.

• powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku 
obrotowego udzielać radzie nadzorczej informacji 
o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich 
wynikach.

Doradca rady nadzorczej
Rada nadzorcza jest uprawniona do zatrudnienia doradcy celem 

zbadania określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej 
majątku (doradca rady nadzorczej) (art. 382 (1) KSH). Nowe regu-
lacje określają następujące reguły działania i zatrudniania doradcy:

• doradca może zostać wybrany również w celu przygotowania 
określonych analiz oraz opinii, nie tylko w celu zbadania 
określonej sprawy;

• wybierany jest przez radę nadzorczą drogą uchwały;
• w umowie między spółką a doradcą rady nadzorczej spółkę 

reprezentuje rada nadzorcza;
• zarząd zapewnia doradcy rady nadzorczej dostęp do 

dokumentów i udziela mu żądanych informacji.
• doradcę obowiązuje nieograniczony w czasie obowiązek 

zachowania poufności w zakresie wszystkich informacji 
niemających charakteru publicznego i dokumentów, do 
których miał dostęp w trakcie wykonywania badania lub 
sporządzania raportu z badania.

Rada nadzorcza może zdecydować o udostępnieniu akcjonariu-
szom wyników pracy doradcy rady nadzorczej, chyba że mogłoby 
to wyrządzić szkodę:

• spółce, 
• spółce powiązanej albo 
• spółce lub spółdzielni zależnej, 
- w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, han-

dlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

W przypadku podjęcia decyzji o udostępnieniu akcjonariuszom 
wyników pracy doradcy rady nadzorczej, zarząd udostępnia go 
w sposób określony dla ogłoszenia o zwołaniu walnego zgroma-
dzenia w terminie dwóch tygodni od dnia powzięcia uchwały rady 
nadzorczej. Statut może wyłączyć albo ograniczyć prawo rady nad-
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zorczej do zawierania umów z doradcą rady nadzorczej, w szcze-
gólności przez upoważnienie walnego zgromadzenia do określe-
nia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich 
doradców rady nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie 
roku obrotowego.

Obowiązek lojalności członków rady nadzorczej i zarządu
Członek rady nadzorczej i zarządu powinien przy wykonywaniu 

swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego 
charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec 
spółki. Powyższa zasada wyraża mierniki zasad odpowiedzialności 
zarządu i rady nadzorczej wobec spółki.

Zasada lojalności polega na pełnieniu funkcji w najlepiej pojętym 
interesie spółki. W praktyce oznacza to, że interes spółki będzie 
decydującym kryterium oceny sprawowania mandatu członka rady 
nadzorczej, a przez to podejmowania decyzji, głosowania przez 
pryzmat interesu spółki, przy czym przez interes należy rozumieć 
w indywidualnym przypadku: interes finansowy, renomę, dobre 
imię, zdolność do konkurowania na rynku, działalność zgodną 
z prawem. Członek rady nadzorczej i zarządu nie może ujawniać 
tajemnic spółki, także po wygaśnięciu mandatu (art. 377 (1) i art. 
387 (1) KSH). Członkowie rady nadzorczej jak i zarządu powinni 
ujawnić sprzeczność interesów spółki z interesami członka rady 
nadzorczej lub odpowiednio zarządu, jego współmałżonka, krew-
nych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest 
powiązany osobiście. Członek rady nadzorczej i członek zarządu 
powinien również wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich 
spraw oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole (art. 377 i art. 
388 § 5 KSH).

Nowe obowiązki zarządu wobec rady nadzorczej
Zgodnie z nowym art. 380 (1) KSH, Zarząd jest obowiązany, bez 

dodatkowego wezwania, do udzielenia radzie nadzorczej informacji o:
• uchwałach zarządu i ich przedmiocie;
• sytuacji spółki, spółek zależnych i spółek powiązanych, 

w tym w zakresie ich majątku, a także istotnych 
okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw tych spółek, 
w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym 
i kadrowym;

• postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju 
działalności spółki, spółek zależnych i spółek powiązanych, 
przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej 
wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie 
odstępstw;

• transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, 
które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację 
majątkową tych spółek, w tym na ich rentowność lub 
płynność;;

• zmianach uprzednio udzielonych radzie nadzorczej 
informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą 
wpływać na sytuację tych spółek.

Informacje, o których mowa w art. 380 (1) KSH oraz o innych 
zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą 
wpływać na sytuację majątkową spółki, spółek zależnych lub po-
wiązanych, powinny być przekazywane:

• w zakresie określonym w punktach 1- 3 - na każdym 
posiedzeniu rady nadzorczej, chyba że rada nadzorcza 
postanowi inaczej;

• w zakresie określonym w punktach 4-5 - niezwłocznie po 
wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności.

Wszystkie informacje powinny być przedstawione na piśmie, 
z wyjątkiem sytuacji, gdy:

• zachowanie tej formy nie jest możliwe ze względu na 
konieczność natychmiastowego przekazania informacji 

radzie nadzorczej;
• rada nadzorcza postanowi o dopuszczalności przekazywania 

tych informacji również w innej formie.

Statut może wyłączać albo ograniczać obowiązki informacyjne 
zarządu. 

Odpowiedzialność członków zarządu oraz innych osób 
zobowiązanych

Niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków 
wobec rady nadzorczej określonych w nowych przepisach, skutku-
je odpowiedzialnością karną członków zarządu oraz innych osób 
zobowiązanych (art. 587 (1) oraz 588 (1) KSH). Odpowiedzialność 
dotyczy osób, które wbrew ciążącym na nich obowiązkach:

• nie przekazują radzie nadzorczej, delegowanym członkom 
lub komitetom, informacji, dokumentów, sprawozdań lub 
wyjaśnień w terminie lub przekazują je niezgodne ze stanem 
faktycznym, lub zatajają dane wpływające w istotny sposób 
na treść tych informacji, dokumentów, sprawozdań lub 
wyjaśnień. 

• doprowadzają do tego, że zarząd nie zapewnia doradcy 
rady nadzorczej dostępu do dokumentów, nie udziela mu 
żądanych informacji, przekazuje je niezgodne ze stanem 
faktycznym, lub zataja dane wpływające w istotny sposób na 
treść tych informacji lub dokumentów.

Osoby te podlegają grzywnie nie niższej niż 20 000 złotych 
i nie wyższej niż 50 000 złotych albo karze ograniczenia wolności. 
W przypadku, gdy czyn popełniony jest nieumyślnie podlegają 
grzywnie nie niższej niż 6000 złotych i nie wyższej niż 20 000 zło-
tych.

Nowy sposób liczenia kadencji
Nowelizacja przepisów Kodeksu spółek handlowych rozstrzyga 

istotną kwestię dotyczącą sposobu liczenia kadencji organów spółek 
kapitałowych, w tym spółki akcyjnej. W konsekwencji ma rozstrzy-
gać wątpliwości doktryny dotyczące wygaśnięcia mandatu członków 
organów spółek kapitałowych, w tym spółki akcyjnej.  Zgodnie 
z nowym art. 369 § 1 zd. 2 KSH kadencję oblicza się w pełnych 
latach obrotowych, chyba że statut stanowi inaczej. Dotychczas 
brak było podstaw w przepisach do takiej interpretacji – przepisy 
posługiwały się pojęciem lat, bez oznaczenia ich jako lat obrotowych. 
Nowe przepisy przesądzają, że w razie określenia kadencji w latach 
należy przez nie rozumieć lata obrotowe przyjęte w danej spółce i to 
w dodatku pełne, niezależnie od tego, czy członek zarządu został 
powołany przed rozpoczęciem roku obrotowego, czy też w jego 
trakcie.  W tym ostatnim przypadku rok obrotowy w trakcie któ-
rego członek zarządu został powołany nie jest uwzględniany przy 
obliczaniu kadencji, albowiem nie jest pełnym rokiem obrotowym. 

Przykład:
Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami mandat członka zarzą-

du powołanego 1.6.2021 r., na 2-letnią kadencję, w spółce, której rok 
obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, wygaśnie z dniem 
odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe za rok obrotowy 2023. (tak w Uzasadnieniu rządowego 
projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz 
niektórych innych ustaw, druk Nr 1515, Sejm IX kadencji, s. 54). 

Zgodnie z przepisami przejściowymi, znowelizowane przepisy 
należy stosować do mandatów i kadencji członków organów, które 
trwają w dniu wejścia w życia ustawy.

Karolina Janas 
radca prawny

Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy 
Radcy Prawni
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W dniach 6-8 maja 2022 roku adwokat Aurelia Koksztys-Łuć 
uczestniczyła w Konferencji Wyższego Sądu Dyscyplinarnego 
Adwokatury, które odbyło się w Zegrzu, której przedmiotem było 
przyjrzenie się orzecznictwu Sądu Najwyższego oraz Wyższego 
Sądu Dyscyplinarnego w zakresie odpowiedzialności dyscyplinar-
nej adwokatów oraz projektowane zmiany w Kodeksie Zasad Etyki 
Adwokackiej i Godności Zawodu. Pozyskana podczas Konferencji 
wiedza wzbogaciła orzekanie w zakresie deliktów dyscyplinarnych 
popełnianych przez adwokatów podczas posiedzenia Wyższego Sądu 
Dyscyplinarnego w dniu 25 czerwca 2022 roku.

W Dworze Prastara w dniach 19-22 maja 2022 roku odbyły się 
wyjątkowe warsztaty zatytułowane „Poczuj kobiecą moc”, w których 
uczestniczyła adwokat Aurelia Koksztys-Łuć. Atmosferę spotkania 
stworzyły wraz z uczestniczkami warsztatów mądre, inspirujące 
i silne kobiety Agnieszka Maciąg, Marzena Rogalska, Agnieszka 
Cegielska, Ewelina Stępnicka i Małgosia Mostowska. 

mec. Krzysztof Judek z Kancelarii Biel, Judek 
i wspólnicy z sukcesami brał udział w półmara-
tonie oraz biegu nocnym w Szczecinie

Niagara z lotu ptaka

Konferencja Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury Warsztaty „Poczuj kobiecą moc”

Konferencja Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury

Z kolei mec. Anna Biel podróżowała helikopterem 
nad Niagarą
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W dniach 7-9 października 2022 r odbył się w Szczawnie Zdroju 
zjazd Stowarzyszenia IurisLink. Dziękujemy gościnnemu Dwo-
rzysku za wspaniały pobyt. Na Zgromadzeniu dokonano wyboru 
władz Stowarzyszenia nowej kadencji. Na Prezesa Zarządu powo-
łano Mecenasa Bartosza Łucia, na Wiceprezesa Olafa Hambergera, 
a na Członka/Skarbnika Zarządu Mariolę Więckowską. W skład 
Komisji Rewizyjnej powołano Julitę Ludwiniak i Leszka Paterka. 
Gratulujemy!

Zdjęcia z obrad Zgromadzenia

Dziedziniec zamku Książ

Zdjęcia z obrad Zgromadzenia

Panorama zamku Książ
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KATOWICE

Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka 
Komandytowa Izabella Żyglicka 
i  Wspólnicy to zespół wyjątkowych 
ludzi pracujących z  pasją i  chętnie 
podejmujących nowe wyzwania. 
Bogate doświadczenie, szeroka 
i  stale aktualizowana wiedza oraz 
zaangażowanie naszych prawników 
pozwalają nam skutecznie doradzać 
Klientom i współtworzyć ich sukces.

Zaufanie naszych Klientów 
budujemy w oparciu o indywidualne podejście do każdego z nich 
i przekazywanych nam spraw. Dewizą Kancelarii jest kompleksowość, 
profesjonalizm i najwyższa jakość świadczonych usług.

Zapewniamy obsługę kompleksowych przedsięwzięć 
gospodarczych, restrukturyzacji, przekształceń własnościowych, 
procesów inwestycyjnych, badań due diligence, operacji na rynku 
kapitałowym, a także negocjacji gospodarczych i mediacji.

Jako Autoryzowany Doradcą Rynku New Connect, 
przygotowujemy młode, prężne firmy do przekształcenia się 
w spółki akcyjne i pomagamy im w zdobyciu zaufania potencjalnych 
inwestorów. Naszymi partnerami są tak znane i  szanowane 
organizacje jak Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII).

Nasza główna siedziba mieści się w Katowicach, w nowoczesnym 
budynku ALTUS, a  w  Warszawie, w  budynku Warszawskiego 

Centrum Finansowego znajduje się nasz Oddział. Prowadzimy 
obsługę prawną w języku angielskim, niemieckim, francuskim, 
czeskim i rosyjskim.

Leszek Paterek jest partnerem Kancelarii. W 1994 roku ukończył 
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, 
Kierunek: Prawo. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe 
zdobywał w  wykonywanej od 1997 roku obsłudze prawnej 
przedsiębiorców, w  Sądzie Rejonowym: Wydziale Cywilnym 
Nieprocesowym, Wydziale Rejestru Zastawów, Krajowym Rejestrze 
Sądowym oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Prowadzi 
działalność zawodową dotyczącą głównie: fundacji i stowarzyszeń, 
fuzji i przejęć, odpowiedzialności członków Zarządów, postępowań 
grupowych, prawa spółek i  holdingów, prawa upadłościowego 
i naprawczego oraz prywatyzacji i komercjalizacji. Włada biegle 
językiem francuskim i angielskim.

ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
IZABELLA ŻYGLICKA I WSPÓLNICY

Siedziba:
ul. Uniwersytecka 13, bud. Altus
40–007 Katowice
Tel.: +48 32 603 04 30,
+48 32 603 04 40
Fax: +48 32 603 04 35
e-mail: biuro@kpr.pl

Oddział:
ul. Orzycka 6/1B
02–695 Warszawa
Tel. +48 22 4957639
e-mail: warszawa@kpr.pl
Strona internetowa:
www.kpr.pl

Kancelaria Adwokacka Elżbieta Nowak

KOSZALIN

Kancelaria Adwokacka Elżbiety 
Nowak aktywnie działa  jako jedna 
z  pierwszych prywatnych kancelarii 
w Koszalinie. Od wielu lat prowadzi 
obsługę k lientów krajow ych 
i  zagranicznych, świadcząc pomoc 
prawną i  reprezentując podmioty 
zagraniczne w polskich spółkach prawa 
handlowego. Utrzymuje ścisły kontakt 

z wieloma adwokatami i radcami prawnymi, pracującymi w dużych 
kancelariach prawniczych polskich i zagranicznych, wymieniając 
doświadczenia i wiedzę przydatną do rozwiązywania konkretnych 
problemów prawnych. 

Kancelaria Adwokacka Elżbiety Nowak zajmuje się sprawami 
karnymi, cywilnymi, gospodarczymi, obsługą spółek prawa 
handlowego w  zakresie prowadzonej przez nie działalności, 
zagadnieniami prawa europejskiego, a także sprawami rodzinnymi. 

Adwokat Elżbieta Nowak ukończyła  studia prawnicze 
w  Poznaniu na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza. Odbywała aplikację prokuratorską w  Poznaniu, 
a  następnie aplikację adwokacką w  Koszalinie. Jest aktywnym 
członkiem ogólnopolskich organizacji prawniczych. Pełniła funkcję 
Przewodniczącej Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich 
przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie, wicedziekana 

Okręgowej Rady Adwokackiej w  Koszalinie oraz Kierownika 
Szkolenia Aplikantów Adwokackich przy ORA w  Koszalinie, 
a także jako czynny  wykładowca w ramach szkolenia aplikantów 
adwokackich  angażowała się i angażuje  w prace na rzecz samorządu 
adwokackiego.

KANCELARIA ADWOKACKA ELŻBIETA NOWAK

ul. Zwycięstwa 147/4
75–603 Koszalin
Tel./Fax: + 48 94 346 20 46
Handy: + 48 601 726 280
e-mail: jurist@poczta.fm
elzbietanowak@adwokatura.pl
elzbieta.nowak@iurislink.pl
www.kancelarie-adwokackie.org

Leszek Paterek – radca prawny, Adwokaci i Radcowie 
Prawni Spółka Komandytowa Izabella Żyglicka i Wspólnicy
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Kancelaria Adwokata  Aurelii 
Koksztys-Łuć zajmuje się sprawami 
z zakresu prawa rodzinnego oraz 
prawa cywilnego,  specjalizując się  
w rozwodach, sprawach o władzę 
rodzicielską i kontakty z dziećmi, 
w  sprawach o  alimenty oraz 
w sprawach o  podziały majątku 
wspólnego i rozliczenia pomiędzy 
małżonkami i  konkubentami, 
a ponadto w sprawach o zniesienia 
współwłasności i  sprawach 
o działy spadku. 

Adwokat Aurelia Koksztys-Łuć ukończyła studia na kierunku 
Prawo na Uniwersytecie Wrocławskim w  roku 1994. Wiedzę 
prawniczą zdobywała studiując również na Uniwersytecie w Lipsku 
w Niemczech, stąd biegle włada językiem niemieckim i również 
w tym języku świadczy pomoc prawną. Karierę zawodową rozpoczęła 
od aplikacji sędziowskiej, a następnie odbyła aplikację adwokacką. 
W 1999 roku z wyróżnieniem zdała egzamin adwokacki i od 1 
stycznia 2000 roku rozpoczęła praktykę adwokacką. Ukończyła 
studia podyplomowe z zakresu Prawa europejskiego, zaś obecnie jest 
słuchaczką studiów podyplomowych Prawo rodzinne z elementami 
psychologii na Uniwersytecie Łódzkim. Jej pozycja zawodowa 
uznana została również przez środowisko Adwokatury. Przez wiele 
lat była wykładowcą Komisji Szkolenia Aplikantów oraz przez dwie 
kolejne kadencje pełniła funkcję Prezesa Sądu Dyscyplinarnego 
Izby Adwokackiej w Wałbrzychu. Od roku 2016, obecnie drugą 
kadencję, jest Sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury 
w Warszawie. 

Adwokat Aurelia Koksztys-Łuć dzieli się z  Klientami swoją 
wiedzą i doświadczeniem tak, by świadomie podejmowali decyzje 
dotyczące ich życia. Dba o to, by na bieżąco śledzili losy swoich 
spraw i rozumieli skomplikowane zagadnienia, z którymi muszą 
się zmierzyć, korzystając z  jej pomocy. Jej relacje z  Klientem 
oparte są na zaufaniu, jako gwarancji dobrej współpracy. Celem 
świadczonej pomocy prawnej jest profesjonalne, ciepłe, mądre 
i oparte na zrozumieniu, rozwiązanie problemów prawnych Klienta. 
Wieloletnie doświadczenie i ścisła wiedza specjalizacyjna adwokat 
Aurelii Koksztys-Łuć przekłada się nie tylko na pomoc prawną na 
najwyższym poziomie, ale także na wsparcie emocjonalne dla osób, 
którym świadczy pomoc prawną.

ADWOKAT AURELIA KOKSZTYS-ŁUĆ KANCELARIA ADWOKACKA

ul. Grottgera 12/1
58–500 Jelenia Góra
Tel. +48 75 75 356 30
Handy +48 604 261 912

email:
kancelaria@koksztys-luc.pl
Strona internetowa:
www.koksztys-luc.pl

KANCELARIE WSPÓŁPRACUJĄCE:

Kancelaria Adwokata Aurelii Koksztys-Łuć pozostaje 
w  stałej współpracy z  dwiema specjalistycznymi kancelariami 
indywidualnymi:

Kancelaria Adwokacka adwokat Aurelia 
Kukulska specjalizuje się w  sprawach 
z zakresu prawa karnego, prawa karnego 
gospodarczego oraz prawa karnego 
skarbowego.

ul. Artura Grottgera 12/1
58-500 Jelenia Góra
Tel.: + 48 75 75 356 30
Handy: + 48 660 702 501
e-mail: aureliakukulska@ineria.pl

Kancelaria Adwokacka adwokat 
Dominika Pawiłojć  specjalizuje się 
w sprawach z zakresu prawa cywilnego, 
prawa rodzinnego oraz prawa spadkowego.

Handy: + 48 665 565 494
e-mail: dominika.pawilojc@gmail.com

Adwokat Aurelia Koksztys-Łuć Kancelaria Adwokacka

JELENIA GÓRA
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Kancelaria Hamberger & Kukulska Business Lawyers

WROCŁAW

Kancelaria Hamberger & Kukulska Business Lawyers zajmuje 
się ochroną prawną biznesu w  zakresie prawa cywilnego, 
gospodarczego w tym karnego gospodarczego, korporacyjnego, 
oraz karno-skarbowego.  Prawne wsparcie biznesu wymaga nie tylko 
eksperckiej wiedzy ale i ogromnego merytorycznego przygotowania, 
zaangażowania i  wyczucia sytuacji. Dlatego eksperckie grono 
zespołu Hamberger & Kukulska Business Lawyers odczuwając 
misję w wykonywaniu zawodu oraz ogromną odpowiedzialność 
wynikającą z zaufania klientów, świadczy usługi na najwyższym 
poziomie. 

W  Hamberger & Kukulska Business Lawyers oferujemy 
świadczenie profesjonalnych usług prawnych na miarę wyzwań 
stawianych przed biznesem. Dzięki naszemu doświadczeniu 
zdobytemu przy realizacji dziesiątków projektów oraz zastosowaniu 
multidyscyplinarnej praktyki w systemie „one pit stop” każdy klient 
obsłużony jest kompleksowo, a każdy problem przeanalizowany 
wielowymiarowo. 

Nasza praca jest naszą pasją, a sukces naszego Klienta - naszym 
sukcesem. Satysfakcja naszego Klienta napędza nas do działania 
i  umacnia w  przekonaniu, że nasza ciężka praca ma sens. 
W Hamberger & Kukulska Business Lawyers wierzymy w pasję, 
powołanie i w to, że prawo jest po twojej stronie.

OLAF HAMBERGER

Specjalizuje się w prawie gospodarczym 
i spółek handlowych, oraz dochodzeniu 
roszczeń. W  ramach wykonywanej 
pracy zawodowej specjalizuje się 
w szeroko rozumianym postępowaniu 
cywilnym, w  tym postępowaniu 
egzekuc y jny m, postępowa niu 
upadłościowym i restrukturyzacyjnym. 
Zawodowo zajmuje się obsługą prawną 
pozasądowych organów postępowań 
upadłościowych i restrukturyzacyjnych. 

Równolegle do działalności zawodowej prowadzi działalność 
naukową, wynikiem której są studia doktoranckie na Wydziale 
Prawa, Administracji i Ekonomii  Uniwersytetu Wrocławskiego 
we Wrocławiu. Działalność naukowa przejawia się również 
w prowadzeniu zajęć ze studentami Wydziału Prawa Uniwersytetu 
Wrocławskiego oraz czynnym uczestniczeniu w  licznych 
konferencjach naukowych w  postaci prowadzenia wykładów . 
Dodatkowo w ramach realizacji tej działalności  jestem autorem 
kilku publikacji naukowych w tematyce postępowania cywilnego 
oraz egzekucyjnego. 

Łącząc powyższe dwie aktywności, prowadzi także wykłady 
na szkoleniach zawodowych organizowanych dla poszczególnych 
grup zawodowych, w tym organizowanych przez Komisję Integracji 
Środowiskowej, Kultury, Sportu i  Turystyki Naczelnej Rady 
Adwokackiej, na konferencji naukowej i szkoleniu zawodowym przy 
udziale Okręgowej Rady Adwokackie w Opolu oraz Izby Komorniczej 
we Wrocławiu. Prowadził również szkolenie dla Karkonoskiego 
Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych o tematyce wymagań 
stawianych przez przepisy prawa operatom sporządzanym na 
potrzeby postępowania egzekucyjnego i upadłościowego.  

AURELIA KUKULSKA 

Adwokat. Specjalizuje się w  prawie 
karnym, w  tym prawie karnym 
gospodarczym (tzw. white collar 
crime) oraz skarbowym. Zajmuje się 
sporami sądowymi reprezentując 
w  nich klientów indywidualnych oraz 
podmioty gospodarcze, zarówno jako 
pełnomocnik pokrzywdzonych jak 
i  w  charakterze obrońcy. Doradza 

w  sytuacjach kryzysowych takich jak zatrzymania, czynności 
dochodzeniowo – śledcze. Udziela wsparcia przedsiębiorcom 
w zakresie opracowywania, wdrażania i monitorowania systemów 
zapewniających działalność podmiotów zgodnie z  prawem – 
compliance oraz criminal compliance (odpowiedzialność karna 
podmiotów zbiorowych). 

Ponadto, doradza klientom z branży budowlanej na każdym 
etapie procesu budowlanego. Reprezentuje ich w sporach sądowych 
obejmujących roszczenia z  zakresu realizacji umów o  roboty 
budowlane. 

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu 
Prawa karnego skarbowego i  gospodarczego na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Uzyskała również kwalifikacje menedżera sportu 
na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.

HAMBERGER & KUKULSKA BUSINESS LAWYERS

ul. Podwale 1/99
50-043 Wrocław
Tel.: + 48 71 307 02 72
e-mail: kancelaria@hambergerkukulska.pl
www.hambergerkukulska.pl
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Kancelaria Adwokacka Bartosz Łuć

JELENIA GÓRA

Od 23 lat jako adwokat specjalizuję się w 
doradztwie prawnym dla przedsiębiorców, 
podmiotów publicznych i osób fizycznych 
oraz prowadzeniu skomplikowanych spraw 
cywilnych: odszkodowawczych, spadkowych 
i szeroko rozumianych spraw majątkowych. 
W zakresie moich zainteresowań również 
mieszczą się sprawy administracyjne, sądowo-
administracyjne oraz gospodarcze. Dzięki 
wieloletniej obsłudze prawnej podmiotów 

leczniczych posiadam wiedzę i doświadczenie w prawie medycznym. 
Od lat zajmuję się doradztwem prawnym dla przedsiębiorców, 
jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i fundacji. Wśród 
największych zawodowych sukcesów wskazać mogę skuteczną skargę 
konstytucyjną zakończoną uchyleniem niekonstytucyjnego przepisu 
oraz wyroki Sądu Najwyższego, które wpłynęły na orzecznictwo 
sądowe w Polsce.

W swojej pracy staram się odpowiadać na potrzeby rynku usług 
prawnych,  wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom. Takim 
wyzwaniem są między innymi sprawy frankowe, zagadnienia 
dziedziczenia przedsiębiorstw, sprawy administracyjne dotyczące 
obrotu nieruchomościami i planowania przestrzennego. 

Współpracuję z innymi prawnikami w ramach stałej oraz doraźnej 
współpracy, co daje mi możliwość świadczenia kompleksowej 

pomocy prawnej z różnych dziedzin prawa. 
Aktualnie w kancelarii zatrudniam aplikantkę 
adwokacką, Panią magister Kim Mikołajczyk. 

Karierę zawodową rozpocząłem od aplikacji 
sędziowskiej, a następnie adwokackiej. W 1999 
r. z wyróżnieniem zdałem egzamin adwokacki. 
Od 1 stycznia 2000 r. rozpocząłem praktykę 
adwokacką w spółce adwokackiej, w latach 
2014 -2022 w Adwokackiej Spółce Partnerskiej 

Łuć i Koksztys-Łuć. Od 2022 r. prowadzę indywidualną Kancelarię 
Adwokacką. 

W 2019 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mi wyróżnienie 
„Zasłużony dla Adwokatury”. Od 2021 r. jestem członkiem Wyższej 
Komisji Rewizyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, pełniąc 
funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji. Dnia 8 października 
2022 r. zostałem wybrany na Prezesa Stowarzyszenia Prawników 
Iuris Link. 

KANCELARIA ADWOKACKA BARTOSZ ŁUĆ

ul. Artura Grottgera 12/2
58-500 Jelenia Góra
Tel.: + 48 604 261 912
e-mail: adwokat@bartoszluc.pl 
www.bartoszluc.pl 

Rozległe i  wyczerpujące doradztwo 
prawne w zakresie inwestycji kapitałowych 
i  budowlanych oraz związanych 
z nieruchomościami, pracą i gospodarką.

Od 2001 roku Kancelaria Schirp Schmidt-
Morsbach Neusel doradza swoim Klientom we 
wszelkich aspektach dotyczących lokaty kapitału, 
zwłaszcza w  zakresie dotyczącym funduszy 
powierniczych, lokowania środków finansowych 

w  nieruchomościach i  funduszach medialnych oraz w  sprawach 
prywatnego prawa budowlanego. W naszej Kancelarii pracują poza tym 
specjaliści z dziedzin: prawa spółek handlowych, prawa podatkowego, 
prawa upadłościowego, prawa architektonicznego i inżynieryjnego, prawa 
pracy, prawa konkurencji oraz prawa najmu. Naszym Klientom oferujemy 
również współpracę z notariuszem wyspecjalizowanym w dziedzinach 
prawa nieruchomości gruntowych i wykonawstwa budowlanego.

Kompetencja przez specjalizację.

Doradztwo prawne na najwyższym poziomie gwarantujemy 
poprzez wysoką specjalizację w wybranych dziedzinach prawa. 
Ponadto udzielamy naszym Klientom oraz różnym instytucjom 

fachowych porad jako referenci. Adwokaci naszej Kancelarii 
są autorami licznych publikacji przeznaczonych zarówno dla 
prawników jak i laików.

Odkrywamy nowe drogi.

Nowatorska praca naszego zespołu adwokackiego pozwala 
sprostać nowym wyzwaniom i nowym potrzebom naszych klientów. 
Dużym sukcesem stało się uznanie naszych poglądów prawnych 
przez Trybunał Federalny.

SCHIRP & PARTNER RECHTSANWÄLTE MBB

Leipziger Platz 9
10117 Berlin, Niemcy
Tel: +49 (0)30 – 327 617 34
Fax: +49 (0)30 – 327 617 17

e-mail. schirp@schirp.com
Strona internetowa:
www.schirp.com

Odpowiedzialną za utrzymywanie kontaktu z Klientami z Polski 
jest Sara Kulus. Prosimy o przesyłanie wiadomości za pośrednictwem 
poczty e-mail na adres s.kulus@gmx.de.

Kancelaria Schirp & Partner Rechtsanwälte mbB

BERLIN
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Kancelarie Adwokackie Jerzy Szczepaniak, Anna 
Kowalkiewicz, Anna Szczepaniak

ŁÓDŹ

Głównym obszarem działalności zawodowej Kancelarii jest 
szeroko rozumiane prawo cywilne i gospodarcze (w tym prawo 
rodzinne, prawo spadkowe i rzeczowe), prawo pracy i ubezpieczeń 
społecznych, prawo karne, prawo finansowe, postępowanie przed 
Krajowym Rejestrem Sądowym oraz prawo medyczne, zarówno 
w zakresie doradztwa prawnego, jak i sporów sądowych. Kancelarie 
mają bogate doświadczenie w pomocy prawnej udzielanej dużym 
firmom, w tym międzynarodowym koncernom, przedsiębiorcom 
prowadzącym indywidualną działalność oraz osobom fizycznym. 
Obsługujemy na zasadzie stałych zleceń, a także doraźnie zarówno 
firmy międzynarodowe, jak i Klientów z Polski. Współpracujemy 
z kancelariami notarialnym, renomowaną Kancelarią Patentową, 
a także zagranicznymi kancelariami z Niemiec, Holandii i Belgii. 
Priorytetem Kancelarii jest świadczenie usług na wysokim poziomie 
prawniczym. Posługujemy się językiem angielskim i niemieckim.

Adwokat Jerzy Szczepaniak jest 
adwokatem od 1979 r. i prowadzi 
jedną z  pierwszych prywatnych 
kancelarii działających na łódzkim 
rynku. W  zakresie działalności 
zawodowej specjalizuje się 
w sprawach ochrony dóbr osobistych 
i  prawa własności przemysłowej, 
z  zakresu prawa prasowego oraz 
prawa budowlanego. Za działalność 
na rzecz obrony Praw Człowieka 
w okresie stanu wojennego został 

odznaczony Medalem Wolności. Publikuje w prasie ogólnopolskiej 
i  łódzkiej szereg artykułów o  tematyce prawnej i  społecznej. 
Przez wiele lat był członkiem władz Łódzkiej Palestry. Pełnił 
funkcję Sędziego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury 
w  Warszawie. Prowadzi wykłady dla aplikantów adwokackich 
i  szkolenia m.in. dla dziennikarzy oraz pracowników firm 
budowlanych. Dewizą w działalności zawodowej adwokata Jerzego 
Szczepaniaka jest rozwiązywanie problemów w drodze ugody, jeśli 
tylko jest to możliwe. Procesy sądowe powinny być ostatecznością.

Adwokat Anna Kowalkiewicz 
jest absolwentką Wydziału Prawa 
i  Administracji Uniwersytetu 
Łódzkiego. Odbywała aplikację 
adwokacką w Okręgowej Radzie 
Adwokackiej w Łodzi. Wykonuje 
zawód adwokata od lutego 2010 
r. Prowadzi sprawy z  zakresu 
prawa cy wilnego (prawo 
rzeczowe, zobowiązania, prawo 
spadkowe), rodzinnego (rozwody, 
podziały majątku, alimenty, 
kontakty), gospodarczego (prawo 
spółek, umowy), prawa pracy. 

Specjalizuje się w sprawach o rozwód, podział majątku wspólnego 
byłych małżonków. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu 
kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców prowadzących 
indywidualną działalność gospodarczą oraz spółek, co wiąże się ze 
znajomością wielu dziedzin prawa. Reprezentuje Klientów przed 

sądami, organami administracji publicznej, a także w sprawach 
pozasądowych, w  tym prowadzi negocjacje i  uczestniczy 
w mediacjach. Adwokat Anna Kowalkiewicz bierze czynny udział 
w licznych akcjach mających na celu udzielanie pomocy prawnej 
najuboższym, w tym w ogólnopolskich akcjach „Adwokaci Pro 
Bono” organizowanych przez Naczelną Radę Adwokacką. Włada 
biegle językiem angielskim.

Adwokat Anna Szczepaniak jest 
adwokatem od 2010 r. Specjalizuje 
się w sprawach z zakresu prawa 
rodzinnego (w  szczególności 
w sprawach o rozwód i podział 
majątku) oraz prawa pracy. 
Posiada doświadczenie zarówno 
przy reprezentacji klientów 
indywidualnych (m.in. w zakresie 
prawa cywilnego, rodzinnego 
i spadkowego), jak również przy 
obsłudze prawnej podmiotów 
gospodarczych – indywidualnych 

przedsiębiorców oraz spółek. Reprezentuje klientów przed sądami 
powszechnymi oraz wykonuje czynności przesądowe, w tym prowadzi 
negocjacje ugodowe. Jest certyfikowanym mediatorem Centrum 
Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej prowadzącym 
mediacje na terenie województwa łódzkiego. Obsługuje również 
klientów anglo – i  niemieckojęzycznych. Zasiada w  Komisji 
Rewizyjnej Stowarzyszenia Łódzki Kongres Kobiet, którego celem 
statutowym jest działanie na rzecz praw człowieka, sprzeciwianie sie 
wszelkim formom dyskryminacji oraz wspieranie kobiet, mężczyzn 
i ich rodzin w trudnych sytuacjach życiowych. Prowadzi warsztaty, 
a także uczestniczy w licznych panelach dyskusyjnych, seminariach 
i  szkoleniach poświęconych problematyce prawa rodzinnego 
i przeciwdziałania wszelkim formom przemocy w rodzinie. Od 2015 
r. jest Wiceprezeską Stowarzyszenia Prawników Iurislink.

KANCELARIA ADWOKACKA JERZY SZCZEPANIAK

ul. Gdańska 90 lok 2–4.3
90–508 Łódź
Tel: +48 426325225
Handy: +48 668 837 637
Fax: +48 042632 76 96

e-mai l : jerzy_ szczepania k@
kancelaria-adwokacja.net.pl
info@iurislink.pl
jerzy.szczepaniak@iurislink.pl

 
KANCELARIE ADWOKACKIE ANNA KOWALKIEWICZ I ANNA SZCZEPANIAK

ul. Żwirki 1C lok. 7
90–448 Łódź
annakowalkiewicz@iurislink.pl
a.szczepaniak@iurislink.pl
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Działalność prowadzona jest w formie spółki cywilnej, aktualnie, 
od 2013 roku spółka działa w składzie:

Stanisław Cabała – adwokat, 
Marta Trzaskoś–Grochowska – radca prawny

W  sposób stały ze spółką współpracują adwokaci Monika 
Obtułowicz oraz Daniel Augustyn, byli aplikanci wspólników spółki.

Ponadto w spółce zatrudnieni są prawnicy:
• Kinga Pikor–Rola,
• Jakub Broński – aplikant adwokacki
• Lech Dubiński – aplikant adwokacki

Kancelaria Prawnicza „Cabała Grochowska” świadczy 
kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych na terenie 
południowej Polski. Kancelaria świadczy usługi prawnicze dla 
kilkudziesięciu spółek prawa handlowego, spółek cywilnych i osób 
fizycznych, prowadzących różnorodną działalność gospodarczą: 
w  przemyśle ciężkim, transporcie i  spedycji, budownictwie, 
energetyce, handlu i  usługach. Główny obszar zainteresowań 
i działalności kancelarii to prawo cywilne i gospodarcze, prawo 
spółek, prawo pracy, restytucja mienia.

Kancelaria prowadzi znaczącą liczbę sporów sądowych przed 
sądami powszechnymi i polubownymi, jest pełnomocnikiem Komisji 
Europejskiej w postępowaniu karnym toczącym się w Krakowie. 
Kancelaria Prawnicza Cabała Grochowska współpracuje z uznanymi 
biurami prawnymi w innych miastach Polski oraz poza jej granicami.

Kancelaria udziela również pomocy prawnej klientom 
indywidualnym, prowadząc sprawy z zakresu prawa cywilnego, 
karnego i administracyjnego.

Zespół Kancelarii:

Stanisław Cabała, adwokat
ur. 1957 r., studia na Wydziale Prawa 

UJ ukończone w  1980 r., wpis na listę 
adwokatów w  grudniu 1988 r. Preferencje 
zawodowe: prawo cywilne (prawo zobowiązań, 
nieruchomości, odszkodowania), gospodarcze 
(transport i  spedycja, umowy budowlane, 

projekty finansowe), prawo karne (przestępstwa skarbowe, celne), 
prawo administracyjne. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej 
w Krakowie.

Marta Trzaskoś-Grochowska, radca prawny
ur. 1960 r., studia na Wydziale Prawa 

UJ ukończone w  1984 r., wpis na listę 
radców prawnych w grudniu 1989 r. Studia 
podyplomowe z zakresu prawa europejskiego 
na UJ ukończone w  2004 r. Preferencje 
zawodowe: prawo pracy, prawo gospodarcze 
(przekształcenia i fuzje spółek, prywatyzacja, 
upadłość, energetyczne, umowy w przemyśle 
ciężkim).

Monika Obtułowicz, adwokat
ur. 1985  r., studia na Wydziale Prawa UJ 

w  Krakowie ukończone w  2009  r., wpis na 
listę adwokatów w  roku 2013.Preferencje 
zawodowe: prawo cywilne i  gospodarcze 
(prawo zobowiązań, prawo spółek, umowy) 
prawo karne, prawo rodzinne (rozwody 
i  separacje) prawo własności intelektualnej. 
Biegle posługuje się językiem angielskim.

Daniel Augustyn, adwokat
ur. 1979  r, studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego 

i AdministacjiKUL, ukończone w 2003 r. wpis na listę adwokatów 
w roku 2010. Preferencje zawodowe: prawo cywilne i gospodarcze 
(prawo zobowiązań, prawo budowlane, transport i spedycja), prawo 
spółdzielcze, prawo upadłościowe, prawo karne.

KANCELARIA PRAWNICZA CABAŁA GROCHOWSKA S.C.

Siedziba Kancelarii
ul. Pijarska 15
33 – 300 Nowy Sącz
(0–18) 442 21 37

Filia: 
ul. Michalusa 16
38–300 Gorlice
tel.(0–18) 353 78 31

Kancelaria Prawnicza Cabała Grochowska s.c.
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O kancelarii
Jesteśmy niezależną Kancelarią o polskim kapitale. Od 25 lat 

świadczymy doradztwo dla osób fizycznych i prawnych w kraju i za 
granicą. Współpracujemy z audytorami, biegłymi rzeczoznawcami, 
rzecznikami patentowymi, tłumaczami przysięgłymi, notariuszami, 
naukowcami i ekspertami z wielu dziedzin.

Profil działania Kancelarii:
•  analiza i diagnoza stanu prawnego przedsiębiorstw;
•  obsługa procesów emisji akcji, sporządzanie dokumentów infor-

macyjnych i prospektów emisyjnych w związku z ofertą publiczną 
(IPO, NewConnect, kolejne emisje), negocjacje i obsługa prawna 
w procesie pozyskiwania inwestora strategicznego;

•  przekształcenia formy prawnej działalności gospodarczej;
•  fuzje i przejęcia;
•  restrukturyzacja finansowa i organizacyjno – prawna (procesy 

oddłużania przedsiębiorstw, negocjacje z bankami, ZUS i innymi 
wierzycielami, zawieranie ugód itp.);

•  przygotowanie i prowadzenie postępowań układowych, także 
w ramach upadłości;

•  tworzenie aktów założycielskich spółek i aktów wewnętrznych 
podmiotów gospodarczych (umowy, statuty, regulaminy);

•  prowadzenie spraw w zakresie ochrony konkurencji i konsumen-
tów oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji;

•  kompleksowa obsługa prawną procesów inwestycyjnych w tym 
w nieruchomości;

•  doradztwo w zakresie prawa pracy, w tym sporządzanie projektów 
regulaminów i zakładowych układów, zbiorowych pracy, ocena 
uprawnień i roszczeń pracowniczych oraz reprezentacja przed 
sądami pracy.

Kancelaria jest:

Partnerem Giełdy Papierów Wartościowych S.A. 
w Warszawie w programach IPO.

Autoryzowanym Doradcą NewConnect 

Autoryzowanym Doradcą dla rynku Catalyst

Mariola Więckowska
radca prawny

mwieckowska@kancelaria-csw.pl, 
mariola.wieckowska@iurislink.pl

Wykonuje pracę radcy prawnego od roku 1990. Specjalizuje się 
w doradztwie prawnym dla realizacji strategii właścicielskiej przez 
przedsiębiorców. Obsługuje przekształcenia, fuzje, emisje akcji, 
wprowadzanie spółek na Giełdę Papierów Wartościowych i ry-
nek NewConnect. Negocjuje w procesach pozyskania inwestorów 
i umowach towarzyszących pozyskaniu kapitału. Prowadzi zespół 
specjalistów Kancelarii w procesach diagnozowania stanu prawnego 
przedsiębiorstw, sporządzania prospektów emisyjnych i dokumen-
tów informacyjnych. Jest wykładowcą i prelegentem na licznych 
konferencjach, gdzie prezentuje praktyczne aspekty doradztwa 
prawnego dla przedsiębiorców, w tym regulacje rynku kapitałowego. 
Specjalizację rozpoczęła od analiz i diagnoz stanu prawnego przed-
siębiorstw w celu wyboru wariantu ich prywatyzacji oraz w charak-
terze doradcy Ministra Skarbu Państwa w procesach pozyskiwania 
inwestorów. W latach 90–tych. prowadziła i przewodniczyła radom 
wierzycieli w bankowych postępowaniach układowych (np. Zakłady 
Automatyki Przemysłowej ZAP S.A. w Ostrowie Wlkp.). Zdobyła 
specjalizację w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw związaną 
z finansowaniem ich działalności przez Wielkopolski Bank Kre-
dytowy S.A. Nadzorowała działalność spółek prawa handlowego 
zasiadając w Radach Nadzorczych RELPOL S.A. z siedzibą w Ża-
rach i ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu, ZAP – PETRO Sp. z o.o. 
w Ostrowie Wlkp., ATON – HT z siedzibą we Wrocławiu. Aktualnie 
zasiada w Radzie Nadzorczej spółki giełdowej TELL S.A. z siedzibą 
w Poznaniu. W procesach fuzji wykonała kompleksową obsługę 
prawną np. fuzji Cefarmu – Poznań z Polską Grupą Farmaceutyczną 
S.A. W czerwcu 2018 roku uzyskała status certyfikowanego Mentora 
EARLY WARNING EUROPE nadany przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości i Fundację Firm Rodzinnych.

Julita Ludwiniak
radca prawny

jludwiniak@kancelaria-csw.pl,
julita.ludwiniak@iurislink.pl

Wykonuje zawód radcy prawnego od 2001 roku. Doświadczenie 
zawodowe rozpoczęła od specjalizacji w zakresie prawa bankowego. 
Współuczestniczyła przy tworzeniu regulaminów produktów ban-
kowych, wewnętrznych aktów korporacyjnych oraz negocjowaniu 
umów z zakresu rozwiązań informatycznych i teleinformatycznych. 
Własną praktykę zawodową prowadzi od roku 2002, świadcząc 
pomoc prawną podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym 
w obszarze prawa cywilnego, handlowego i prawa pracy. Z Kance-
larią stale współpracuje od lipca 2004 roku, a do grona Partnerów 

Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni
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Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek i wspólnicy sp.p

SZCZECIN

Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek i wspólnicy spółka 
partnerska powstała w dniu 1 maja 2006 r. w wyniku połączenia 
istniejących od wielu lat na rynku szczecińskim dwóch Kancelarii: 
Kancelarii Radców Biel, Poczobut – Odlanicki spółka partnerska 
i Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztofa Judka.

Kancelaria ma charakter kancelarii lokalnej. Jej misją jest pro-
fesjonalne świadczenie na rynku lokalnym kompleksowej pomocy 
prawnej samorządom, przedsiębiorcom, podmiotom leczniczym 
oraz spółdzielniom. Kancelaria jest partnerem sieci kancelarii lo-
kalnych IURIS LINK obejmujących obszar całego kraju.

Partnerzy Kancelarii to radca prawny Anna Biel oraz radca praw-
ny Krzysztof Judek.

Anna Biel ukończyła w 1984 roku Wydział 
Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Do 1988 
roku aplikant, asesor, a następnie sędzia Sądu 
Rejonowego w Legnicy. Od 1988 roku radca 
prawny, a także adwokat (nie wykonujący 
zawodu), do 1994 r. w Legnicy, zaś od 1994 
r. w Szczecinie. W Szczecinie rozpoczynała 
pracę w Departamencie Prawnym Centrali 
Pomorskiego Banku Kredytowego S.A., była 
także członkiem zespołu do spraw utworzenia 

Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Szczecinie. Specjalizacja: 
prawo gospodarcze z uwzględnieniem specyfiki portów morskich, 
handlowe. Wieloletni członek Rad Nadzorczych Spółek z udziałem 
Skarbu Państwa i Samorządu. Arbiter Sądu Arbitrażowego Pomorza 
Zachodniego.

Krzysztof Judek ukończył w 1976 roku Wy-
dział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 
1982–1984 odbył aplikację sądową zakoń-
czoną egzaminem sędziowskim. W 1989 r. 
Po ukończeniu aplikacji adwokackiej w 1989 
roku zdał egzamin adwokacki i rozpoczął 
wykonywanie zawodu adwokata w Zespole 
Adwokackim nr 3 w Szczecinie. W latach 
1991–1998 prowadził kancelarię adwokacką. 

Od 1998 r. wykonuje zawód radcy prawnego, najpierw w indywi-
dualnej kancelarii, a później w spółce partnerskiej. Specjalizuje 
się w prawie gospodarczym, administracyjnym, spółdzielczym 
i mieszkaniowym. Wieloletni wykładowca, prowadzący szkolenia 
aplikantów w Okręgowej Radzie Adwokackiej i Okręgowej Izbie 
Radców Prawnych w Szczecinie.

Zespół osobowy Kancelarii oprócz partnerów dodatkowo składa 
się łacznie z 13 -tu radców prawnych, 1 adwokata, 6-ciu aplikantów 
radcowskich, 1 prawnika oraz 2 osób obsługi biura Kancelarii.

SPECJALIZACJE KANCELARII:
• Prawo samorządowe
• Prawo spółdzielcze
• Prawo gospodarcze
• Prawo nieruchomości
• Prawo medyczne

W strukturze Kancelarii pod kątem obsługi poszczególnych 
klientów i specjalizacji radców prawnych zostały wyodrębnione 
cztery piony:

Pion Samorządowy; Pion Prawa Handlowego i Gospodarczego; 
Pion Spółdzielczy oraz Pion Medyczny.

W zespole Kancelarii znajdują sie radcowie posługujący się języ-
kiem niemieckim oraz angielskim.

REKOMENDACJE:
W Rankingu Kancelarii Prawniczych publikowanych przez dzien-

nik Rzeczpospolita Kancelaria od wielu lat zajmuje wiodące miejsce 
spośród kancelarii województwa zachodniopomorskiego.

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH BIEL, JUDEK I WSPÓLNICY SP.P.

ul. Energetyków 3/4
70–952 Szczecin
Tel.: + 48 91 431 67 80
Tel./Fax: + 48 91 484 18 46
e-mail: kancelaria@radcy.szczecin.pl
szczecin@iurislink.pl 
www.radcy.szczecin.pl7t
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Kancelarii CSW dołączyła w styczniu 2006 roku. Specjalizuje się 
w prawie cywilnym i gospodarczym. Prowadzi obsługę procesów 
obejmujących analizę stanu prawnego przedsiębiorstw oraz zakłada-
nie i rejestrację spółek prawa handlowego. W ramach Departamentu 
Obsługi Kapitału uczestniczy w wielu procesach przekształcania, fu-
zji i przejęć podmiotów gospodarczych oraz zajmuje się doradztwem 
i obsługą emisji akcji, szczególnie w zakresie publicznych emisji akcji 
(IPO, SPO). Ma również doświadczenie w prowadzeniu postępowań 
sądowych i windykacji wierzytelności, a także w zagadnieniach 
związanych z zamówieniami publicznymi, prawem pracy i prawem 
budowlanym. W zakresie jej zainteresowań zawodowych znajduje 
się także problematyka obejmująca ochronę praw konsumenta.

KANCELARIA CSW WIĘCKOWSKA I PARTNERZY RADCY PRAWNI

ul. Libelta 27 lok. B6
61-707 Poznań
Tel./Fax: + 48 61 852 18 15
e-mail:
kancelaria@kancelaria-csw.pl
csw.poznan@iurislink.pl

Biuro w Warszawie
ul. Orzycka 6 lok. 1B
02–695 Warszawa
Tel.: + 48 22 495 76 49
Fax: + 48 22 560 76 63
Strona internetowa:
www.kancelaria-csw.pl




