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Z dumą informujemy, że Zespół Góralski & Goss Legal miał 
zaszczyt doradzać przy projekcie innogyGo!, który właśnie 
wystartował w Warszawie.

To pierwszy w pełni elektryczny car sharing w Polsce 
umożliwiający wypożyczanie samochodów na minuty! 
To dla nas wielkie wyróżnienie, że możemy wspierać 
ekologiczne rozwiązania i przyczynić się do zwalczania  
smogu i hałasu w naszym mieście.
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PROJEKT NOWYCH UŁATWIEŃ DLA 
PRZEDSIĘBIORCÓW

 – PAKIET „PRZYJAZNE PRAWO” (CZ. 1)

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii opracowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń 
regulacyjnych, tzw. Pakiet „Przyjazne Prawo”, który ma być zbiorem ponad 70 ułatwień dla biznesu. Pakiet wprowadzałaby poprawki 
lub nowe zapisy do ponad 74 ustaw, mające poprawić działanie i funkcjonowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Celem 
Pakietu jest ograniczenie obciążeń regulacyjnych w wielu branżach – od pocztowej, telekomunikacyjnej, lotniczej, energetycznej, 
hotelarskiej, aż po usługi płatnicze. Pakiet „Przyjazne Prawo” to czwarty element - po „Konstytucji Biznesu”, „Pakiecie MŚP”, „100 
zmianach dla firm” - który zamyka pakiet deregulacyjny dla przedsiębiorców.
Pakiet „Przyjazne Prawo” 20 marca 2019 roku trafił do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych. Konsultacje potrwają 21 
dni. Większość nowych przepisów ma wejść w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.

CEL WPROWADZENIA ZMIAN
Pakiet „Przyjazne Prawo” jest reakcją na zbyt restrykcyjne oraz w wielu przypadkach niekonsekwentne polskie prawo. Pakiet ma 
na celu stworzenie lepszych warunków do rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców, poprzez wyeliminowanie z systemu 
prawnego przepisów przestarzałych, uciążliwych, nieodpowiadających aktualnym realiom społeczno-gospodarczym. Główną ideą 
opracowania Pakietu było ułatwienie przedsiębiorcom rozwoju, który jednocześnie wpłynie na zwiększenie konkurencyjności 
Polski na arenie międzynarodowej. Pakiet jest również inicjatywą ograniczającą obciążenia biurokratyczne, które mają negatywny 
wpływ na wydajność i innowacyjność w biznesie.

ROZWIĄZANIA PRZEWIDZIANE PRZEZ PAKIET
Pakiet wprowadza wiele nieznanych do tej pory w polskim prawie instytucji i uregulowań. Wśród najważniejszych propozycji 
Pakietu jest m.in. wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie, prawo do błędu przez pierwszy rok działalności, ochrona 
konsumencka, czyli m.in. prawo do reklamacji dla przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG, ułatwienia dla rzemiosła – 
umożliwienie zakładania spółek, bez utraty statusu rzemieślnika.
W tym artykule omówione zostaną dwie najbardziej oczekiwane i innowacyjne zmiany, w kolejnym zaś zostaną scharakteryzowane 
pozostałe – nie mniej istotne – rozwiązania dla przedsiębiorców.

WYDŁUŻENIE TERMINU ROZLICZENIA VAT W IMPORCIE
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przewiduje zmiany w terminach rozliczenia podatku VAT od importu. Obecnie 
podatnik jest obowiązany do wpłacenia kwoty obliczonego podatku w terminie 10 dni, licząc od dnia jego powiadomienia przez 
organ celny o wysokości należności podatkowych, lub od dnia wydania decyzji celnej. Planowane zmiany dotyczącą wprowadzenia 
powszechnego rozliczenia na zasadach ogólnych, czyli co do zasady do 25. dnia następnego miesiąca, wraz z deklaracją VAT-7.
Obecnie preferencyjne rozliczenie przysługuje podmiotom spełniającym warunki procedury uproszczonej i tzw. upoważnionym 
przedsiębiorcom AEO, czyli ok. 4 tys. importerów. Proponowana zmiana może dotyczyć nawet ok. 47 tys. importerów. Poprawi 
ona ich płynność finansową, zmniejszy ponoszone koszty transportowe, a w rezultacie zwiększy wolumen i wartość importu 
odprawianego przez polskie porty przeładunkowe. Rozwiązanie to ma na celu wzmocnić pozycję polskich portów na arenie 
międzynarodowej.

PRAWO DO BŁĘDU
Wydaje się, że jednym z ciekawszych proponowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii rozwiązań dla 
przedsiębiorców jest wprowadzenie tzw. prawa do popełnienia błędu. Instytucja ta nie była znana do tej pory polskiemu systemowi 
prawnemu. Prawo do błędu nie będzie jednak skierowane do wszystkich przedsiębiorców. Skorzystają na nim jedynie przedsiębiorcy 
będący osobami fizycznymi oraz będący mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą. Zgodnie z proponowanymi 
zmianami, jeśli przedsiębiorca narusza przepisy prawa związane z wykonywaną działalnością w sposób uzasadniający wszczęcie 
postępowania mandatowego lub w sprawie nakładania lub wymierzania administracyjnej kary pieniężnej – postępowanie takie 
może zostać wszczęte tylko jeżeli przedsiębiorca nie usunął stwierdzonych naruszeń w wyznaczonym przez organ terminie. 
Przedsiębiorca, który usunął stwierdzone naruszenia nie będzie podlegał karze. Prawo do błędu będzie obowiązywać przez rok od 
dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy, bądź też ponownie po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego 
zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej. Należy jednak zaznaczyć, iż takie zwolnienie z odpowiedzialności nie 
będzie miało zastosowania, jeśli naruszenie dotyczyć będzie przepisów prawa, które zostały naruszone przez przedsiębiorcę w 
przeszłości lub jest rażące.

Marta Piekarczyk
Junior Associate
marta.piekarczyk@gglegal.pl
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Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: 
„Projekt”) ma przede wszystkim na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:

- dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. 
Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.), oraz

- dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach 
gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 
z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.).

Ww. dyrektywy przewidują w szczególności wprowadzenie:
a. obowiązkowej komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem przesyłania ogłoszeń, udostępniania dokumentów zamówienia, oraz 

instytucji elektronicznych takich jak: aukcja elektroniczna, katalogi elektroniczne, dynamiczny system zakupów;
b. obowiązkowej komunikacji elektronicznej w przypadku postępowań prowadzonych przez centralną jednostkę zakupującą;
c. przepisów dotyczących sposobu sporządzania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Projektodawca, oprócz obowiązku implementacji postanowień ww. dyrektyw, jako cel przeprowadzenia reformy wskazuje także 
potrzebę kompleksowego uregulowania materii zamówień publicznych stanowiących umowy o charakterze odpłatnym, zawierane 
pomiędzy zamawiającymi i wykonawcami, których przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy. 

Zaznaczana jest konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań, które będą oparte na maksymalnej efektywności i przejrzystości 
udzielanych zamówień publicznych, uwzględniających jednocześnie rolę zamówień publicznych w kształtowaniu m.in. polityki 
państwa, a także potrzebę wsparcia rozwoju małych oraz średnich przedsiębiorstw czy też innowacyjnych, nowoczesnych 
produktów i usług. Szereg tych zmian ma zapewnić zwiększenie przejrzystości i spójności regulacji w zakresie zamówień 
publicznych.

Dotychczas zagadnienia związane z przeprowadzaniem zamówień publicznych są regulowane od 15 lat ustawą z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.; dalej „Pzp”), która zostanie zastąpiona przez zupełnie 
nowo uchwaloną ustawę.

Projekt jest niezwykle obszerny - zawiera aż 682 artykuły (Pzp zawiera 227 artykułów). Obszerność ta wynika z chęci odejścia od 
licznych odesłań do innych przepisów na rzecz ujęcia poszczególnych zagadnień w sposób jak najbardziej komplementarny. 

Wiele z wprowadzanych zmian ma uprościć udzielanie zamówień. Obecna ustawa Pzp nie ma wydzielonej części zamówień 
klasycznych poniżej i powyżej progów unijnych, a tryby i zasady udzielania zamówień krajowych właściwie nie różnią się od 
zamówień unijnych. Przykładowo do tzw. progów unijnych przewidziano całkowicie odrębną procedurę, która będzie w pełni 
autonomiczna, uproszczona i uelastyczniona. Procedury udzielania zamówień poniżej progów unijnych ma następować poprzez 
odejście od stosowania trybów właściwych dla zamówień powyżej progów unijnych i zwiększenie autonomii zamawiającego 
w kształtowaniu procedury wyłonienia wykonawcy.

Do progów unijnych przede wszystkim planowane jest stosowanie trybu podstawowego, a więc takiego, w którym na dane 
ogłoszenie oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. W przeciwieństwie do przetargu nieograniczonego będą 
one negocjowalne. Dopiero po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprosi firmy do składania ofert ostatecznych (o ile uwzględni 
taką możliwość w ogłoszeniu).

NADCHODZI REFORMA W PRAWIE
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Justyna Obniska
Junior Associate
justyna.obniska@gglegal.pl
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Przewidziano także uproszczenia powyżej progów unijnych. Przykładowo, Projekt nie zakłada istniejącego dzisiaj obowiązku 
żądania wadium. Bardziej elastyczne mają też być warunki stawiane przedsiębiorcom.

Istotną poprawą efektywności zamówień publicznych, ich transparentności oraz poprawienia dostępu małych oraz średnich 
przedsiębiorstw do zamówień publicznych, a zarazem spełnienie wymogów nałożonych przez przepisy prawa Unii Europejskiej, 
jest elektronizacja procesu udzielania zamówienia publicznego, w szczególności obowiązek udostępniania przez zamawiających 
dokumentów zamówienia w postaci elektronicznej, a także prowadzenia komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym 
i wykonawcą. 

Poprzez wprowadzenie przyjmowania przez zamawiających dokumentów składanych drogą elektroniczną zmniejszą się koszty 
udziału w postępowaniu po stronie wykonawców. Elektronizacja przede wszystkim ma obniżyć koszty prowadzenia postępowań 
po stronie zamawiających w związku z brakiem konieczności przechowywania znacznej ilości dokumentów w postaci papierowej. 

Warto także zaznaczyć, że Projekt wzmacnia rolę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Urząd będzie – w szerszym zakresie niż 
dotychczas – wspierał zamawiających poprzez systematyczne wypracowywanie wzorów umów oraz innych dokumentów, a także 
gromadzenie dobrych praktyk. Ponadto rozszerzona zostanie funkcja doradcza Urzędu poprzez np. stworzenie w UZP infolinii.

Projekt w chwili obecnej jest poddawany opiniowaniu. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii pod koniec stycznia bieżącego 
roku przekazało Projekt do opiniowania m.in. urzędom, w tym rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców i prezesom: Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Justyna Obniska
Junior Associate
justyna.obniska@gglegal.pl
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ZMIANY W KODEKSIE RODZINNYM I OPIEKUŃCZYM

W dniu 26 lutego 2019 r. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw 
(dalej: Projekt). Uzasadnieniem nowych zmian jest przede wszystkim dobro dzieci w sytuacji separacji lub rozwodów rodziców. 

W pierwszej kolejności należy wskazać nową instytucję tj. natychmiastowe świadczenia alimentacyjne. Szczególność ww. 
instytucji polega na tym, iż orzeczenia sądowe będą wydawane w nowym trybie tzw. „postępowaniu nakazowym-alimentacyjnym”. 
Pozew w przedmiocie uzyskania nakazu alimentacyjnego trzeba będzie złożyć na odpowiednim formularzu, który Sąd będzie 
zobowiązany rozpatrzyć w terminie 14 dni. Nakaz wydany w tym postępowaniu będzie z mocy prawa natychmiast wykonalny. 
Co należy zaznaczyć, obecnie proponowane rozwiązanie przewiduje, iż jedynym dowodem będącym załącznikiem do takiego 
pozwu będzie odpis aktu urodzenia dziecka lub dzieci stron. Ponadto, uzyskanie takich alimentów nie zamknie drogi do domagania 
w przyszłości wyższej kwoty alimentów. 

W zakresie wysokości alimentów natychmiastowych (opisanych powyżej) należy wskazać, że przy ich wyliczaniu nie będzie 
brana pod uwagę wysokość zarobków Pozwanego, a będą one wyliczane na podstawie następującego algorytmu - procent kwoty 
przeliczeniowej ustalanej na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto w powiązaniu z liczbą dzieci. Oznacza 
to, że wysokość alimentów natychmiastowych będzie rosła wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w danym roku 
kalendarzowym, a malała wraz z ilością posiadanych dzieci (tj. przy jednym dziecku rodzic otrzyma ww. świadczenie w pełnej 
wysokości, przy kolejnych będzie ono pomniejszane).

Nową regulacją proponowaną w Projekcie ustawy o zmianie Kodeksu rodzinnego jest również wprowadzenie instytucji tzw. 
„automatycznego wygaszania świadczeń alimentacyjnych”. Oznacza to, że co do zasady świadczenia alimentacyjne osób, które 
ukończyły 25 rok życia, będą z mocy prawa wygasały. Wyjątkiem od powyższej reguły zostały objęte osoby mające orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności.

Kolejną nowością jest również rodzinne postępowanie informacyjne, które będzie poprzedzało sprawy o rozwód i separację 
małżonków posiadających wspólne małoletnie dzieci. Celem tego postępowania jest pojednanie małżonków, a jeżeli nie jest 
to możliwe, ww. postępowanie ma doprowadzić do tego, aby rozwód lub separacja przebiegły w sposób sprawny i jak najmniej 
konfliktowy, ze szczególnym uwzględnieniem dobra dzieci stron. Strony w trakcie tego postępowania otrzymają wsparcie 
mediatora na jeden miesiąc, a na ich zgodny wniosek sąd będzie uprawniony do takiej mediacji do maksymalnie 6 miesięcy. 
Zadaniem mediatora w trakcie postępowania informacyjnego będzie uzgodnienie warunków rozwodu lub separacji, kwestii 
opieki nad dziećmi, kontaktów, a także wysokości alimentów. W przypadku ofiar przemocy domowej, której sprawca został za to 
prawomocnie skazany, postępowanie informacyjne nie będzie prowadzone.

Projekt wprowadza również nowe rodzaje przestępstw, których popełnienie będzie zagrożone karą ograniczenia wolności lub 
grzywny. Takim „nowym” przestępstwem będzie zachowanie utrudniające kontakty z dzieckiem lub zachowanie utrudniające 
sprawowanie opieki naprzemiennej nad dziećmi.

W celu zapewnienia odpowiedniej reakcji na krzywdę dzieci, sąd opiekuńczy będzie zobowiązany do zawiadomienia prokuratora 
o każdym postępowaniu dotyczącym ograniczenia lub pozbawienia praw rodzicielskich, a w których to postępowaniach dobro 
dziecka jest zagrożone.

Wreszcie, Projekt przewiduje nowe regulacje dotyczące zwrotu kosztów postępowania w przedmiocie rozwodu lub separacji 
małżonków. W ramach nowych regulacji jedynie w przypadku orzeczenia separacji sąd zwróci połowę wniesionej opłaty. Ponadto, 
w odróżnieniu do obecnych przepisów, Sąd nie zwróci połowy opłaty w przypadku orzeczenia rozwodu bez orzekania bez winy.

Adam Ziębicki
Junior Associate
adam.ziebicki@gglegal.pl
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W ramach realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego ustawodawca wprowadził liczne zmiany mające na celu radykalne 
usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego w zakresie budownictwa mieszkaniowego. W tle regulacji dotyczących 
Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz tzw. specustawy mieszkaniowej wprowadzone zostały również pewne modyfikacje 
dotyczące wydawania zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych. Ich istotą jest przyznanie staroście kompetencji do oceny, 
czy ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w budynku, dla którego zostało wydane pozwolenie na użytkowanie jest 
zgodne z planem miejscowym, decyzją o warunkach zabudowy oraz pozwoleniem na budowę1. Pierwsze doświadczenia pokazują, 
że pojawiło się nowe ryzyko w działalności deweloperskiej, w tym zwłaszcza w projektach rewitalizacyjnych.

WŁASNOŚĆ LOKALI MIESZKALNYCH W BUDOWNICTWIE DEWELOPERSKIM
Wprowadzenie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, a tym samym umożliwienie obrotu gospodarczego lokalami było 
kluczową zmianą umożliwiającą rozwój budownictwa deweloperskiego w Polsce. W ramach procesu inwestycyjno-budowlanego 
deweloper uzyskuje szereg decyzji administracyjnych, dzięki którym może wybudować budynek mieszkalny wielorodzinny. 
W uproszczeniu, w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania, inwestor opracowuje projekt budowlany, na podstawie którego uzyskuje pozwolenie na budowę. Następnie, 
po zakończeniu robót budowlanych, inwestor uzyskuje pozwolenie na użytkowanie, dzięki czemu może ustanowić odrębną 
własność lokali mieszkalnych i przenieść ją na nabywców. Potwierdzenie, że lokal mieszkalny spełnia cechy określone w art. 2 ust. 2 
ustawy o własności lokali2, a tym samym może stanowić odrębną własność, następuje poprzez wydanie stosownego zaświadczenia 
przez starostę. 

GENEZA KONTROWERSYJNEJ NOWELIZACJI 
Przez wiele lat procedura wydawania zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych nie wzbudzała większych kontrowersji. 
W ostatnich latach pojawiło się jednak nowe zjawisko prowadzące do powstawania budynków mieszkalnych wielorodzinnych na 
terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Jego istotą jest projektowanie, budowanie i oddawanie 
do użytkowania domów jednorodzinnych, które jednak posiadają cechy funkcjonalne i użytkowe budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego, umożliwiające faktyczne wydzielenie samodzielnych lokali mieszkalnych. Jeżeli lokal mieszkalny posiadał cechy 
określone w ustawie o własności lokali, wówczas starosta miał obowiązek wydać zaświadczenie, które zgodnie z art. 217 k.p.a. 
stanowi potwierdzenie faktów lub stanu prawnego. W ten sposób inwestorzy mogli de facto omijać postanowienia miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego chroniące zabudowę jednorodzinną i wprowadzać do obrotu gospodarczego 
wyodrębnione lokale. Zjawisko to przede wszystkim występowało w miejscowościach o atrakcyjności turystycznej. 

PRAKTYKA
Inspiracją do napisania tego tekstu była sprawa, w której inwestor wykonał rozbudowę trzykondygnacyjnej kamienicy, budując 
kolejną kondygnację, obejmującą dwa lokale mieszkalne wraz z antresolami. Inwestycja była realizowana na podstawie decyzji 
o warunkach zabudowy, projektu budowlanego uzgodnionego z konserwatorem zabytków i zatwierdzonego pozwoleniem na 
budowę, a dla inwestycji wydano pozwolenie na użytkowanie. Organ odmówił wydania zaświadczenia o samodzielności lokali 
mieszkalnych wskazując, że inwestycja została zrealizowana w sposób niezgodny z pozwoleniem na budowę oraz decyzją 
o warunkach zabudowy. Warto podkreślić, że ocena zgodności projektu budowlanego z decyzją o warunkach zabudowy jest 
przedmiotem postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, a ocena zgodności zrealizowanej inwestycji z pozwoleniem na 
budowę jest przedmiotem postępowania w sprawie pozwolenia na użytkowanie. W tej sprawie oczywiście pojawiły się zmiany 
względem projektu budowlanego, jednak zmiany te miały charakter nieistotny, co zostało potwierdzone stosownym oświadczeniem 
projektanta sprawującego nadzór autorski oraz oceną powiatowego inspektora nadzoru budowlanego zawartą w pozwoleniu na 
użytkowanie.

1. Zob. art. 114 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, Dz.U. 2018, poz. 2263.
2. T.j. Dz.U. 2018, poz. 716.

dr Dominik Sypniewski
Head of Real Estate&Constrution Law
dominik.sypniewski@gglegal.pl

SAMODZIELNOŚĆ LOKALU MIESZKALNEGO 
NOWE UWARUNKOWANIA WYDAWANIA 
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NOWE RYZYKO DLA INWESTORA
Istotą nowelizacji było wyeliminowanie pewnej luki w prawie, dotyczącej sytuacji w której inwestycja wprawdzie była zgodna 
z pozwoleniem na budowę, jednak istniała możliwość zmiany jej sposobu użytkowania bez konieczności wykonywania jakichkolwiek 
robót budowlanych. Odmowa wydania zaświadczenia oznacza w praktyce podważenie ostatecznego rozstrzygnięcia, które 
zapadło w ramach postępowania administracyjnego. W podobnej sprawie sądy administracyjne uznają, że art. 2 ust. 3 u.w.l. nie 
stanowi normy kompetencyjnej upoważniającej starostę do dokonywania ponownego rozstrzygnięcia w przedmiocie należącym 
do właściwości organu nadzoru budowlanego1.

Oceniając wprowadzone zmiany, warto zwrócić uwagę, że zmiana sposobu wykorzystania budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
na budynek mieszkalny wielorodzinny, sprzeczna z postanowieniami planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy 
stanowi samowolę budowlaną w rozumieniu art. 71 prawa budowlanego. W istocie organy nadzoru budowlanego posiadają 
stosowne instrumenty prawne, jednak w dotychczasowej praktyce z nich nie korzystają.

1. Zob. Wyrok WSA w Kielcach z dnia 26 lipca 2018 r. II SAB/Ke 33/18.

dr Dominik Sypniewski
Head of Real Estate&Constrution Law
dominik.sypniewski@gglegal.pl
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NADCHODZĄ ZMIANY
W KODEKSIE KARNYM SKARBOWYM

W dniu 10 stycznia 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt zmiany ustawy z dnia 10 września 1999 
r. Kodeks karny skarbowy. Projekt, autorstwa Ministra Sprawiedliwości, niewątpliwie jest częścią wielkiej reformy prawa 
podatkowego, mającej na celu uszczelnienie systemu prawa podatkowego, poprzez m. in. minimalizację wyłudzeń podatkowych 
czy procederu unikania opodatkowania. 

Projekt zmiany Kodeksu karnego skarbowego zakłada zmiany zarówno na gruncie przepisów materialnych, jak i proceduralnych. 
Poniżej przedstawię najistotniejsze, w mojej ocenie, zmiany dla podatników.

MODYFIKACJA PRZEPISU, DOTYCZĄCEGO INSTYTUCJI CZYNNEGO ŻALU W ZAKRESIE TZW. NEGATYWNYCH PRZESŁANEK 
Do tej pory zawiadomienie przez podatnika o popełnieniu czynu zabronionego było bezskuteczne m. in. w sytuacji, gdy organ 
ścigania rozpoczął już czynności służbowe, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej 
do ujawnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Projekt zmiany ustawy zakłada natomiast rezygnację z wymogu 
rozpoczęcia ww. czynności przez organ ścigania – wystarczy, aby dokonał ich jakikolwiek organ. W praktyce oznacza to, że 
wyjawienie wykroczenia lub przestępstwa skarbowego przez jakikolwiek inny organ np. w toku czynności kontrolnych – zamyka 
podatnikowi drogę do skorzystania z instytucji czynnego żalu.

NOWELIZACJA KKS ZNACZĄCO OBOSTRZA TAKŻE KARY
Zmiana art. 23 Kodeksu karnego skarbowego zakłada aż dwukrotne podwyższenie minimalnej liczby stawek dziennych orzekanych 
w przypadku grzywny – najniższa liczba stawek dziennych wzrośnie z 10 do 20.

Projekt przewiduje również zwiększenie górnej granicy kary nadzwyczajnie obostrzonej – do tej pory kara pozbawienia wolności 
nadzwyczajnie obostrzona nie mogła przekroczyć 10 lat – projektodawca wprowadza natomiast granicę 15 lat pozbawienia 
wolności.

Dla przedsiębiorców istotną zmianą jest także penalizacja czynu, polegającego na nieprzechowywaniu księgi już po zakończeniu 
prowadzenia działalności gospodarczej a jeszcze przed upływem okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

PODATEK ZAPŁACONY PO TERMINIE
W obecnym stanie prawnym uporczywe niepłacenie podatku w terminie stanowi jedynie wykroczenie skarbowe. Po zmianach, 
jeżeli kwota podatku niewpłaconego w terminie przekracza pięćdziesięciokrotność minimalnego wynagrodzenia, sprawca czynu 
zabronionego określonego w § 1, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

ZMIANIE ULEGNĄ TAKŻE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEDAWNIENIA KARALNOŚCI
Projektodawca postanowił usunąć §2 art. 44 KKS, stanowiący, że karalność przestępstwa skarbowego polegającego na uszczupleniu 
lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej ustaje także wówczas, gdy nastąpiło przedawnienie tej należności. 
W praktyce oznacza to, że nawet przypadku przedawnienia zobowiązania podatkowego, można na podatnika nałożyć obowiązek 
zwrotu korzyści uzyskanej z popełnienia przestępstwa skarbowego. 

Co więcej, wydłuży się także okres przedawnienia wykroczeń skarbowych – z roku do dwóch lat.
Wydaje się jednak, że nie wszystkie zmiany powodują pogorszenie sytuacji podatnika – dla przykładu nowelizacja art. 17 Kodeksu 
karnego skarbowego zakłada, że w przypadku dobrowolnego poddania się odpowiedzialności przez podatnika nie musi on czekać, 
aż należność, którą chce on zapłacić stanie się wymagalna.

Niewątpliwie jednak szereg obostrzeń w projekcie zmiany ustawy Kodeks karny skarbowy autorstwa Ministra Sprawiedliwości 
wpisuje się w politykę Rządu, mającą na celu uszczelnianie systemu podatkowego, poprzez zwiększenie skuteczności szeroko 
zakrojonej walki z przestępczością skarbową.

Źródło:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319850/katalog/12561914#12561914

Julita Kowalów-Ziułkowska
Junior Associate
julita.kawalow@gglegal.pl
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W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 2018 r. (II CSK 467/17) Sąd Najwyższy rozstrzygnął wyjątkowo ciekawe pod kątem 
procesowym zagadnienie. Sąd Najwyższy orzekł bowiem, iż w sytuacji gdy roszczenie z umowy wzajemnej uległo przedawnieniu, 
druga strona nie może wyznaczyć dodatkowego terminu do wykonania umowy i w konsekwencji skutecznie odstąpić od niej na 
podstawie art. 491 § 1 k.c. W stanie faktycznym sprawy powódka dochodziła od pozwanej (i) żądania wydania towarów (za które 
należność nie została uiszczona) albo (ii) zapłaty kwoty stanowiącej ekwiwalent za spełnione świadczenie. 

Powódka wytoczyła jednak (jeszcze przed wszczęciem przedmiotowej sprawy) powództwo o zapłatę przeciwko pozwanej 
z tytułu zapłaty za dostarczone towary. Powództwo to zostało jednak oddalone, albowiem pozwana podniosła (skutecznie) zarzut 
przedawnienia.

Już po zakończeniu ww. postępowania poprzedzającego, powódka wezwała pozwaną do zapłaty należności z tytułu dostawy 
towarów pod rygorem odstąpienia od umowy. Płatność nie nastąpiła, a tym samym powódka odstąpiła od zawartych umów.

Sąd I instancji uznał, iż powódka nie dochodziła zapłaty ceny, lecz roszczeń z art. 494 k.c. – skoro, wobec odstąpienia od umowy, 
przestaje ona wiązać ze skutkiem ex tunc. Podkreślił, że roszczenia te przedawniają się na zasadach ogólnych, a bieg terminu 
ich przedawnienia rozpoczyna się od dnia wezwania do spełnienia świadczenia (art. 455 k.c.). Przyjął, że zwłoki w spełnieniu 
świadczenia nie wyłącza fakt przedawnienia roszczenia ze stosunku umownego. Spostrzegł, że skutkiem przedawnienia jest 
przekształcenie się zobowiązania do zapłaty w zobowiązanie naturalne, co oznacza, że zobowiązanie nie wygasa, a wierzyciel nie 
może jedynie domagać się przymusu państwowego w realizacji tego świadczenia. Stwierdził, że zachowanie powódki nie może być 
traktowane jako nadużycie prawa w rozumieniu art. 5 k.c., w sytuacji bowiem, gdy pozwana nie wypełniła swoich obowiązków 
wynikających z umowy wzajemnej, powódka, która swoje zobowiązania z tej umowy wypełniła, może podejmować wszelkie 
dopuszczalne prawem działania w celu zaspokojenia przysługujących jej praw.

Pozwana zaskarżyła orzeczenie Sądu II instancji, który zmienił wyrok i oddalił powództwo. W uzasadnieniu swego wyroku Sąd 
II instancji wskazał, że wskutek przedawnienia roszczenia zobowiązanie pozwanej przekształciło się w zobowiązanie naturalne, 
niemożliwe do zrealizowania przy pomocy przymusu państwowego, co oznacza brak możliwości skutecznego żądania tej zapłaty. 
Przyjął, że odstąpienie od umowy ze względu na zwłokę jest skuteczne tylko do chwili upływu terminu przedawnienia roszczenia 
o zapłatę ceny. Stwierdził ponadto, że w wypadku przekształcenia zobowiązania o zapłatę w zobowiązanie naturalne nie można już 
twierdzić, że pozwana pozostaje w zwłoce z zapłatą ceny w rozumieniu art. 491 k.c.

Powódka wniosła wobec powyższego skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu swojego orzeczenia potwierdził, że uprawnienie do odstąpienia od umowy jako tzw. prawo 
kształtujące nie podlega przedawnieniu. Zaznaczył jednocześnie wątpliwość, czy strona może dopuścić się zwłoki w wykonaniu 
zobowiązania z umowy wzajemnej w sytuacji, gdy wynikające z tej umowy roszczenie drugiej strony uległo przedawnieniu 
i w konsekwencji, czy druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, że w razie 
bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy.
Sąd Najwyższy odniósł się w tym zakresie do innego orzeczenia SN z dnia 27 stycznia 2016 r., II CSK 67/15, gdzie wskazano, 
iż w wypadku gdy nastąpiło przekształcenie zaskarżalnego roszczenia w roszczenie naturalne, dla realizacji powództwa, tj. 
zastosowania przymusu państwowego, nie można już przyjąć, że pozwani pozostają w zwłoce z zapłatą ceny w rozumieniu art. 491 
k.c. 

Sąd Najwyższy odwołał się także do historycznych i współczesnych poglądów przedstawicieli doktryny oraz judykatury, wskazując, 
że:

• uprawnienie do odstąpienia nie podlega przedawnieniu, przy czym z jednej strony wydaje się, że nie jest możliwe jego 
wykonanie w sytuacji, gdy roszczenie o świadczenie in natura uległo przedawnieniu, z drugiej jednak strony ograniczenia 
czasowe w jego wykonywaniu powinny wynikać z treści przepisów;

• dopóki zobowiązanie istnieje i dłużnik jest w zwłoce, a wierzyciel wyznaczył dłużnikowi dodatkowy termin do spełnienia 
pod rygorem odstąpienia, dopóty ma on prawo odstąpić od umowy, niezależnie od tego, kiedy by to uczynił;

• czym innym jednak jest przedawnienie roszczenia z umowy wzajemnej przed wyznaczeniem przez drugą stronę terminu 
na jej wykonanie pod rygorem nabycia prawa do odstąpienia od tej umowy. W takim bowiem wypadku podniesienie przez 
stronę pozostającą w zwłoce zarzutu przedawnienia będzie ubezskuteczniało wyznaczenie dodatkowego terminu, a tym 
samym uniemożliwiać będzie nabycie uprawnienia do odstąpienia od umowy.

PRZEDAWNIENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
W KONTEKŚCIE PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ

adw. Magdalena Grykowska
Head of Litigation
magdalena.grykowska@gglegal.pl
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W obecnie obowiązującym porządku prawnym istnieją następujące rodzaje spółek: (i) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
(ii) spółka akcyjna, (iii) spółka jawna, (iv) spółka komandytowa, (v) spółka partnerska, (vi) spółka komandytowo-akcyjna oraz (vii) 
europejska spółka akcyjna. 

W dniu 13 lutego 2019 r. do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. 
Ustawodawca, obok powyższych, zamierza wprowadzić jeszcze jedną – tzw. prostą spółkę akcyjną. Jej celem jest przede wszystkim 
wzmocnienie rozwoju startupów w Polsce, zwiększenie ich konkurencyjności oraz zahamowanie „eksportowania” polskich 
pomysłów za granicę. Głównym założeniem prostej spółki akcyjnej jest połączenie zalet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
z zaletami tradycyjnej spółki akcyjnej. Najważniejsze cechy nowej spółki to:

1. elektroniczna rejestracja takiej spółki – wpis do KRS powinien pojawić się już po 24 h;
2. spółka nie będzie wymagać kapitału zakładowego;
3. spółka nie będzie miała statusu spółki publicznej, a zatem w szczególności jej akcje nie będą notowane na giełdzie;
4. spółka wymaga jedynie jednoosobowego zarządu, rada nadzorcza jest fakultatywna;
5. spółka wymaga co najmniej 1zł kapitału na rozpoczęcie;
6. możliwość wnoszenia wkładów do spółki do trzech lat od jej rejestracji - wniesiony wkład do spółki może także przybierać 

formę świadczenia pracy lub świadczenia na jej rzecz usług;
7. nowość w postaci powołania rady dyrektorów zamiast zarządu i rady nadzorczej – dyrektorzy, którzy są członkami ww. 

rady dzielić się będą na dyrektorów zarządzających oraz nadzorujących.

Istotną zmianą jest zmiana „formy” akcji takiej spółki. Zgodnie z projektem ustawy nie będą one miały postaci dokumentu. Ewidencja 
akcji będzie mogła być prowadzona zarówno przez odpowiedni podmiot upoważniony zajmujący się obrotem instrumentami 
finansowymi, a także przez notariusza. Jak wskazuje literatura przedmiotu, „oznacza to wprost możliwość prowadzenia ewidencji 
w postaci blockchaina”1.

Co więcej, wskazać należy także, iż uproszczona będzie likwidacja prostej spółki akcyjnej – skrócony został, w odróżnieniu od 
innych spółek, czas potrzebny na przeprowadzenie likwidacji. Została także dopuszczona możliwość rozwiązania takiej spółki 
przez przejęcie majątku i zobowiązań spółki przez jednego z akcjonariuszy.

Odpowiedzialność członków zarządu prostej spółki akcyjnej została uregulowana analogicznie do przepisów dotyczących 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z uwzględnieniem odpowiedzialności za zobowiązania spółki w razie bezskuteczności 
przeprowadzonej w stosunku do niej egzekucji (art. 299 k.s.h.).

Obecnie termin wejścia w życie nowych przepisów nie jest sprecyzowany. Przewidywane są dwa terminy: (i) 1 czerwca 2019 r. lub 
(ii) marzec 2020 r.

1. https://www.tomaszpalak.pl/prosta-spolka-akcyjna-rewolucja-swiecie-spolek/.

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

Adam Ziębicki
Junior Associate
adam.ziebicki@gglegal.pl
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Dnia 1 października 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 
395 ze zm.), w której wprowadzono obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej (tj. w strukturze 
logicznej oraz formacie udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45 
ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, obowiązującym od dnia wejścia w życie nowelizacji; zwane także: 
„e-sprawozdaniami finansowymi”). 

Obowiązek sporządzenia ustrukturyzowanych e-sprawozdań finansowych mają:
• jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, za wyjątkiem jednostek sporządzających 

sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR),
• podatnicy PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe oraz mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych.

Jednakże, ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U z 2019 r., poz. 55; dalej: „ukrz”) wprowadzono 
nowelizację przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym, dzięki której zgodnie z art. 36 pkt 4 ukrz począwszy od dnia 1 kwietnia 
2019 r. pełnomocnik będzie mógł złożyć roczny raport spółki do Krajowego Rejestru Sądowego poprzez bezpłatny system. 

Po ostatniej nowelizacji przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym w 2018 r., pełnomocnik nie był uprawniony do skorzystania 
z bezpłatnego systemu do przesyłania sprawozdań finansowych. Było to spowodowane odejściem od składania sprawozdań 
finansowych w formie papierowej oraz wprowadzeniem wymogu złożenia dokumentów finansowych poprzez platformę 
elektroniczną bezpośrednio do repozytorium dokumentów finansowych (RDF), po uprzednim złożeniu podpisu elektronicznego 
w systemie przez członka organu uprawnionego do reprezentacji (najczęściej jest to członek zarządu danej spółki), który posiada 
ujawniony numer PESEL w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Nowy sposób składania sprawozdań finansowych był problemem dla spółek, u których członkami organu uprawnionego do 
reprezentacji byli cudzoziemcy nieposiadający numeru PESEL. W tej sytuacji pełnomocnik był uprawniony jedynie do złożenia 
dokumentów sprawozdawczych za pośrednictwem płatnego systemu s24 wraz z wnioskiem KRS-Z30 dotyczącym wpisu 
odpowiednich wzmianek. Ten sposób nie tylko generował koszt złożenia dokumentów finansowych w kwocie 140,00 zł, ale był 
długotrwały – wnioski były rozpatrywane przez referendarza, zamiast trafić bezpośrednio do RDF. 

Dzięki nowelizacji art. 16 ust. 2 pkt b) ukrz wprowadzono możliwość złożenia sprawozdania finansowego przez pełnomocnika 
za pośrednictwem bezpłatnego systemu od 1 kwietnia 2019 r. Wyżej wskazany przepis reguluje wymogi, jakie pełnomocnik 
musi spełnić – „Zgłoszenia może także dokonać adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny, których dane Naczelna Rada 
Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych udostępniła sądom i Ministrowi Sprawiedliwości za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego, o którym mowa w art. 58a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1184, 1467, 
1669 i 2193) i art. 601 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 i 2193), o ile w systemie tym ujawniony 
jest ich numer PESEL i są oni umocowani do dokonania zgłoszenia. W takim przypadku adwokat, radca prawny lub prawnik 
zagraniczny powołuje się na udzielone mu pełnomocnictwo oraz podpisuje zgłoszenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.”

UŁATWIENIE W SKŁADANIU SPRAWOZDAŃ 
FINANSOWYCH W ROKU 2019

Justyna Obniska
Junior Associate
justyna.obniska@gglegal.pl
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Została rozstrzygnięta wątpliwość, czy pełnomocnik spółki z o.o. powołany uchwałą zgromadzenia wspólników do zawarcia umowy 
między spółką a członkiem zarządu lub w sporze między spółką a członkiem zarządu może mieć pełnomocnictwo rodzajowe, czy 
wyłącznie do konkretnej umowy lub konkretnego sporu. Sąd Najwyższy opowiedział się za pierwszym rozwiązaniem.

Zasadą działania spółki z o.o. na gruncie przepisów ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 
1577 ze zm., dalej: „k.s.h.”) jest to, że zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę (art. 201 § 1 k.s.h.). Jednakże w sytuacji, 
gdy po drugiej stronie (umowy, sporu) jest członek zarządu, zamiast zarządu działa rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany 
uchwałą zgromadzenia wspólników (art. 210 § 1 k.s.h.). Do tej pory nie było jednomyślności co do tego, czy pełnomocnictwo musi 
być wystawione za każdym razem, gdy spółka ma zawrzeć umowę lub toczyć spór z członkiem własnego zarządu. Problem leżał 
w dosłownym brzmieniu przepisu.

Wariant „ostrożnościowy”, formalistyczny, był wywodzony z treści art. 98 § 1 zdanie drugie ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm., dalej: „k.c.”), które brzmi: „Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu 
potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności” 
oraz z art. 210 § 1 k.s.h.: „W umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza 
lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników”. Użycie liczby pojedynczej („umowa”, „spór”) sugerowało, że 
jest to sytuacja, o której mowa w końcówce przywołanego przepisu k.c. Zatem pełnomocnictwo rodzajowe byłoby wykluczone, 
a zgromadzenie wspólników musiałoby często wystawiać pełnomocnictwa o wąskim zakresie.

Zwolennicy wariantu „liberalnego” zwracali uwagę na fakt, że przepis art. 210 § 1 k.s.h. nie zawiera ograniczeń co do treści 
pełnomocnictwa i wnioskowali, że użycie liczby pojedynczej nie ma znaczenia. Ich zdaniem cel zostałby osiągnięty także przy 
pełnomocnictwie rodzajowym, ponieważ art. 210 § 1 k.s.h. służy niedopuszczeniu do sytuacji, by po obydwu stronach umowy lub 
sporu znalazła się ta sama osoba.

Do „liberalnego” wariantu przychylił się Sąd Najwyższy1. Wskazał on, że do omawianego pełnomocnictwa stosuje się ogólne 
zasady wyrażone w k.c. Zgromadzenie wspólników może zdecydować wedle własnego uznania czy udzieli pełnomocnictwa 
bezterminowego, czy ograniczonego czasowo i czy będzie ono dotyczyło określonych, czy jakichkolwiek umów (sporów) 
z członkami zarządu. Zakres pełnomocnictwa może być sprecyzowany także co do tego, czy jest ono udzielone do czynności 
w sprawie z konkretnym członkiem zarządu, czy z jakimikolwiek członkami zarządu, w danej sprawie, czy w jakiejkolwiek 
w przyszłości.

Sąd Najwyższy zastrzegł jednocześnie, że pełnomocnictwa rodzajowego od wspólników spółki z o.o. nie może otrzymać 
komandytariusz spółki komandytowej, w której ta spółka z o.o. jest komplementariuszem, a ten komandytariusz jest członkiem 
zarządu spółki z o.o. W takiej sytuacji bowiem komandytariusz działałby jak komplementariusz, a to – jak stwierdził Sąd Najwyższy 
– jest sprzeczne z naturą tego rodzaju spółek.

1. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2019 r., sygn. akt III CZP 71/18.

PEŁNOMOCNICTWO UDZIELONE OSOBIE 
POWOŁANEJ PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DO 

ZAWIERANIA UMÓW Z CZŁONKIEM ZARZĄDU...

Szymon Grabarczuk
Junior Associate
szymon.grabarczuk@gglegal.pl
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W uchwale 7 sędziów z dnia 27 lutego 2019 roku, sygn. III CZP 30/18, Sąd Najwyższy rozpoznał następujące zagadnienie prawne 
dotyczące kwestii kluczowych dla dużej liczby kredytobiorców – spłaty kredytu hipotecznego po ustaniu wspólności majątkowej 
małżeńskiej.

Sąd najwyższy miał odpowiedzieć na dwa pytania postawione przez Sąd rozpoznający sprawę:
1. Czy dokonując z urzędu w postępowaniu o podział majątku objętego dotychczas wspólnością majątkową małżeńską 

ustalenia składu i wartości majątku wspólnego (art. 567 § 3 k.p.c. w zw. z art 684 k.p.c.), sąd określa wartość nieruchomości 
należącej do majątku podlegającego podziałowi przy uwzględnieniu jej obciążenia hipotecznego?

2. Czy art. 618 § 3 k.p.c. stoi na przeszkodzie dochodzeniu między byłymi współmałżonkami roszczeń o zwrot kwoty 
zobowiązania zabezpieczonego hipotecznie, spłaconego przez jednego z małżonków po zniesieniu wspólności?

Zgodnie z art. 613 § 3 k.p.c. po zapadnięciu prawomocnego postanowienia o zniesieniu współwłasności (ale także o podziale majątku 
wspólnego) uczestnik nie może dochodzić roszczeń  o: (i) prawo żądania zniesienia współwłasności, (ii) prawo własności, jak również 
(iii)  roszczeń współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy (np. zwrot nakładów), chociażby nie były one zgłoszone w postępowaniu 
o zniesienie współwłasności (podział majątku wspólnego). 

Sąd Najwyższy uznał, że art. 618 § 3 k.p.c. nie wyłącza dochodzenia między małżonkami roszczenia o zwrot kwoty zobowiązania 
zabezpieczonego hipoteką, spłaconego przez jednego z nich po uprawomocnieniu się postanowienia o podziale majątku wspólnego 
(to jest udzielił odpowiedzi na drugie z pytań). Natomiast w pozostałym zakresie odmówił podjęcia uchwały.

Powyższa uchwała znajdzie zastosowanie nie tylko przy dochodzeniu przez byłych małżonków rozliczenia opłat poniesionych 
w związku ze spłatą kredytu hipotecznego, poniesionych już po dokonaniu podziału majątku wspólnego (o ile np. nie było to objęte 
uzgodnieniami małżonków czy orzeczeniem sądu) ale także do tych wszystkich spraw, w których pomimo np. ustanowienia 
rozdzielności majątkowej małżonek (lub były małżonek) niebędący współwłaścicielem majątku dokonywał spłat kredytu.

ROSZCZENIE O ZWROT ZOBOWIĄZANIA 
ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ

adw. Magdalena Grykowska
Head of Litigation
magdalena.grykowska@gglegal.pl
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