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BREXIT NA RYNKU FINANSOWYM

W dniu 28 marca 2019 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 15 marca 2019 r. o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre 
podmioty rynku finansowego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (należy 
pamiętać, iż obejmuje to również Gibraltar) z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 620), czyli tzw. „twardego brexitu”.

Ustawa dotyczy prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego, na wypadek tzw. twardego brexitu. Ustawa 
w szczególności nie odnosi się jednak do prowadzenia dystrybucji ubezpieczeń przez agentów czy brokerów. 

Banki zagraniczne, mające siedzibę na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, których dotyczy 
ustawa mogą kontynuować wykonywanie umów kredytu zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy przez oddział lub 
w ramach działalności transgranicznej (swobody świadczenia usług) między innymi do czasu: wygaśnięcia umów kredytowych 
czy też rozpoczęcia działalności na terenie Polski na innej podstawie (np. w formie banku krajowego lub uzyskania odpowiedniego 
zezwolenia).

Jednocześnie bank zagraniczny nie będzie mógł: (i) zawierać nowych umów kredytu, (ii) przedłużać zawartych umów kredytu, (iii) 
podwyższać kwoty środków pieniężnych udostępnianych kredytobiorcy na podstawie zawartej umowy kredytu, (iv) dokonywać 
zmian umów kredytu zwiększających poziom ryzyka obciążającego bank. 

W okresie działania na podstawie przepisów ustawy taki bank nie będzie mógł zawierać nowych umów kredytu, przedłużać 
zawartych umów czy podwyższać kwoty środków udostępnianych kredytobiorcy. 

Bardzo podobna regulacja dotyczy wykonywania umów ubezpieczenia, wskazanych w działach I i II załącznika do ustawy 
z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 381), zawartych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem wejścia w życie ustawy przez zakład ubezpieczeń z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Gibraltarze. Do tego rodzaju umów znajdą zastosowanie przepisy dotyczące wykonywania 
działalności ubezpieczeniowej przez zagraniczny zakład ubezpieczeń przez odpowiednio 24 lub 12 miesięcy od dnia wejścia w życie 
ustawy. Obostrzenia dla towarzystw ubezpieczeniowych pozostają analogiczne jak dla banków, a zatem zakład ubezpieczeń nie 
będzie mógł: (i)  zawierać nowych umów ubezpieczenia ani ich przedłużać, (ii) obejmować ochroną ubezpieczeniową nowych ryzyk 
na podstawie zawartych umów ubezpieczenia, (iii) podwyższać sum ubezpieczenia w zawartych umowach ubezpieczenia ani (iv) 
dokonywać zmian umów ubezpieczenia zwiększających odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń.

W odniesieniu do podmiotów rynku finansowego wskazanych w ustawie, KNF przyznano dodatkowe kompetencje. Wyraźnie 
wskazano, iż KNF sprawuje nadzór nad podmiotami, których dotyczy ustawa. 

W ramach nadzoru KNF mieszczą się uprawnienia określone m. in.  w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2019 
r. poz. 298 i 326), ustawie o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1417 i 2243), przysługujące Komisji Nadzoru 
Finansowego wobec zagranicznego podmiotu z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Co więcej, w celu niezwłocznego usunięcia lub zapobieżenia wystąpieniu nieprawidłowości, w pilnych przypadkach, KNF może 
wobec zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
lub Gibraltarze, wykonującego działalność ubezpieczeniową lub reasekuracyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
skorzystać z uprawnień przysługujących jej zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w stosunku 
do krajowych zakładów ubezpieczeń lub krajowych zakładów reasekuracji w rozumieniu ww. ustawy aby zapobiec dalszym 
nieprawidłowościom, przy czym o zastosowanych środkach KNF poinformuje właściwy organ nadzorczy Zjednoczonego Królestwa 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Gibraltaru. Należy wskazać, iż opisane powyżej czynności nadzorcze będą wykonywane 
z pominięciem trybu szczególnego dla tych zagranicznych podmiotów, o którym mowa w art. 214 ust. 2-4 (udzielenie zalecenia prze 
KNF -> notyfikacja organów nadzoru w państwie siedziby zakładu -> zastosowanie przez KNF środków przysługujących względem 
krajowych zakładów ubezpieczeń lub reasekuracji lub złożenie wniosku o pomoc do EIOPA).

Zgodnie z art. 13 ustawy, wejdzie ona w życie z dniem wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
z Unii Europejskiej na zasadzie „twardego brexitu”.

adw. Magdalena Grykowska
Head of Litigation
magdalena.grykowska@gglegal.pl
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W dniu 13 czerwca 2019 r. Sejm uchwalił nowelizację procedury cywilnej. Założeniem reformy jest usprawnienie, a przede 
wszystkim, przyspieszenie postępowania cywilnego – jak zapewnia Ministerstwo Sprawiedliwości. Poniżej dokonuję oceny 
wybranych zmian w procedurze cywilnej.

WYŻSZE OPŁATY
Jedną z planowanych zmian jest zmiana przepisów Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Dotychczas, w sprawach 
o prawa majątkowe pobierana była opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu 
zaskarżenia, z tym zastrzeżeniem, że uiszczona opłata nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 100.000 zł. 

Zgodnie z nowym brzmieniem Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w sprawach o prawa majątkowe od pism 
będzie pobierana opłata stała, ustalona według wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia. Dla przykładu w sprawach, w których 
wartość przedmiotu sporu wynosi ponad 15.000 zł a mniej niż 20.000 zł będzie pobrana opłata stała w wysokości 1000 zł. Oznacza 
to pogorszenie sytuacji podmiotów, dochodzących swoich praw, gdyż opłaty w niektórych przypadkach będą wyższe nawet o 25%. 

W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu wyższej niż 20.000 zł będzie pobierana opłata stosunkowa 
w wysokości 5%, jednak nie więcej niż 200.000 zł – dotychczas maksymalna opłata stosunkowa mogła wynieść 100.000 zł.

Nowelizacja ustawy o kosztach promuje także podejmowanie przez strony prób pozasądowego rozwiązania sporu, gdyż jeśli strona 
weźmie udział w mediacji przed wytoczeniem powództwa,  opłata stała lub stosunkowa od pozwu podlegać będzie obniżeniu o dwie 
trzecie (nie więcej jednak niż o 400 zł).

Niewątpliwie na aprobatę zasługuje jednak zmiana, w myśl której jeśli biegły sądowy sporządzi nierzetelną opinię lub nastąpi to 
ze znacznym i nieusprawiedliwionym opóźnieniem sąd może obniżyć a nawet odmówić przyznania biegłemu wynagrodzenia lub 
zwrotu wydatków.

POSIEDZENIE PRZYGOTOWAWCZE I PLAN ROZPRAWY
Ustawodawca w nowelizacji dodał do Kodeksu postępowania cywilnego cały Rozdział 2a zatytułowany „Organizacja postępowania”. 

W celu przyspieszenia postępowania ustawodawca wprowadził dla sądu wymóg, aby czynności były podejmowane w taki sposób, 
by termin pierwszego posiedzenia przygotowawczego przypadł nie później niż dwa miesiące po dniu złożenia odpowiedzi na pozew. 
Niewątpliwie takie uregulowanie przyczyni się do usprawnienia toku postępowania.

Zgodnie z brzmieniem przepisów k.p.c. posiedzenie przygotowawcze ma służyć rozwiązaniu sporu, a jeśli nie uda się osiągnąć tego 
celu – sporządza się z udziałem stron plan rozprawy, który będzie dla stron wiążący.

DORĘCZENIA PRZEZ KOMORNIKA
Kontrowersyjną zmianą zdaje się być regulacja, zgodnie z którą w przypadku gdy pozwany, pomimo powtórnego zawiadomienia, 
nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, sąd zawiadomi o tym 
powoda i zobowiąże go do doręczenia tego pisma za pośrednictwem komornika. Powód będzie miał dwa miesiące, aby złożyć do 
akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu – w innym razie postępowanie może zostać przez sąd zawieszone.

Warto w tym miejscu wskazać, że w ustawie o kosztach komorniczych wskazano, iż opłata stała od doręczenia pism w powyższym 
zakresie wynosi 60 zł od doręczenia na jeden adres, natomiast opłata stała od wniosku o podjęcie czynności zmierzających do 
ustalenia adresu zamieszkania adresata wynosi 40 zł.

NADCHODZĄ WIELKIE ZMIANY 
W POSTĘPOWANIU CYWILNYM

apl. adw. Julita Kowalów-Ziułkowska
Junior Associate
julita.kowalow@gglegal.pl
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PRZYWRÓCENIE PROCEDURY GOSPODARCZEJ
Nowelizacja k.p.c. wprowadza także nowy dział zatytułowany „Postępowanie w sprawach gospodarczych”.

Tryb ten przewidziany jest dla sporów między przedsiębiorcami, w tym dla sporów dotyczących umowy o roboty budowlane. Dla 
przedsiębiorców ustawodawca przewidział pewne dodatkowe wymogi, jak na przykład obowiązek wskazania w pozwie adresu 
poczty elektronicznej (bądź oświadczenia o jej nieposiadaniu). Dodatkowo, w toku procesu, powód nie będzie mógł występować 
z nowymi roszczeniami obok lub zamiast dotychczasowych. 

Na sąd również został nałożony nowy wymóg – aby rozstrzygnięcia w sprawach zapadały w terminie nie późniejszym niż sześć 
miesięcy od dnia złożenia odpowiedzi na pozew.

Jakkolwiek powyższe zmiany, w mojej ocenie, zasługują na aprobatę, to jednak przy aktualnym obciążeniu nadmiarem spraw 
sędziów w wydziałach gospodarczych – wprowadzenie ich w życie może okazać się niewykonalne.

KTÓRE PRZEPISY STOSOWAĆ?
W zakresie przepisów przejściowych, ustawa zakłada stosowanie do spraw w toku ustawy nowej z określonymi wyjątkami (m. in. 
w zakresie przepisów o środkach zaskarżenia czy przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Również do spraw wszczętych i niezakończonych nie stosuje się nowych przepisów dotyczących postępowania w sprawach 
gospodarczych.

KIEDY ZMIANY WEJDĄ W ŻYCIE?
Ustawa ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia (z pewnymi wyjątkami). Dnia 5 lipca 2019 r. ustawę przekazano 
Prezydentowi do podpisu.
Powyższe zmiany, choć bardzo doniosłe, być może przyspieszą nieco postępowanie cywilne, jednak z pewnością nie rozwiążą 
wszystkich jego problemów.

apl. adw. Julita Kowalów-Ziułkowska
Junior Associate
julita.kowalow@gglegal.pl
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POZEW ZA DŁUGI MAŁŻONKA

W uchwale z dnia 11 kwietnia 2019 roku (sygn. III CZP 106/18) Sąd Najwyższy orzekł, że „prawo wierzyciela do zaspokojenia się 
z majątku wspólnego małżonków na podstawie art. 41 § 1 k.r.o. może zostać zrealizowane także przez wniesienie powództwa 
przeciwko małżonkowi dłużnika o zobowiązanie do spełnienia świadczenia wynikającego z czynności prawnej, której stroną 
małżonek dłużnika nie był, niezależnie od tego, czy świadczenie to objęte jest tytułem egzekucyjnym wydanym uprzednio 
przeciwko samemu dłużnikowi (art. 787 k.p.c.).”

Uchwała została podjęta w odpowiedzi na pytanie prawne postawione przez Sąd Okręgowy w Tarnowie: „Czy przewidziane w art. 
41 § 1 k.r.o. prawo wierzyciela do zaspokojenia się z majątku wspólnego małżonków może być realizowane także przez wytoczenie 
powództwa przeciwko małżonkowi dłużnika o zobowiązanie do spełnienia świadczenia wynikającego z czynności prawnej, której 
stroną małżonek dłużnika nie był, i czy uprawnienie to pozostaje aktualne również wtedy, gdy świadczenie to objęte jest już tytułem 
egzekucyjnym wydanym uprzednio przeciwko samemu dłużnikowi?”

Zgodnie z przepisem art. 41 §1 k.r.o. jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać 
zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków. W takim przypadku, o ile egzekucja względem małżonka-dłużnika okazuje 
się nieskuteczna, wierzyciele sięgają do art. 787 k.p.c., zgodnie z którym, tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko 
osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem 
jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub 
prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka 
dłużnika.

W praktyce niejednokrotnie trudno jest wykazać dokumentem, iż małżonek niebędący dłużnikiem wyraził zgodę na zaciągnięcie 
zobowiązania. Często także Sądy odmawiały wydania ww. klauzuli wykonalności, umożliwiającej egzekucję z majątku wspólnego. 
Tak było również w sprawie leżącej u podstaw przytoczonego pytania prawnego.

We wskazanej uchwale Sąd Najwyższy dopuścił możliwość w takiej sytuacji skierowania powództwa (a nie tylko wniosku o nadanie 
klauzuli wykonalności) przeciwko małżonkowi dłużnika. Sąd Najwyższy w motywach ustnych podkreślił, iż co prawda małżonek 
dłużnika nie jest współdłużnikiem, ale musi znosić egzekucję z majątku wspólnego. 
Powyższe z kolei uzasadnia umożliwienie wierzycielowi skorzystanie z drogi sądowej (a nie jedynie klauzulowej) względem 
małżonka dłużnika. Odmienne przyjęcie skutkowałoby dysproporcją pomiędzy ochroną przyznawaną wierzycielowi i dłużnikowi. 

adw. Magdalena Grykowska
Head of Litigation
magdalena.grykowska@gglegal.pl
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Zgodnie z art. 299 § 1. k.s.h., jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie 
za jej zobowiązania. Przepis ten budził jednakże wątpliwości w zakresie w jakim dotyczył odpowiedzialności członków zarządu 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania powstałe już po ogłoszeniu upadłości.  

Z uwagi na powyższe, w związku z pytaniem prejudycjalnym zadanym przez Sąd Okręgowy w Warszawie1 (dotyczącym sytuacji, 
w której postępowanie upadłościowe zostało umorzone z braku funduszy na jego kontynuowanie2), Sąd Najwyższy w uchwale3 z dnia 
30 stycznia 2019 r. uznał, że “Członek zarządu ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
na podstawie art. 299 § 1 KSH, powstałe po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, w tym również za koszty sądowe zasądzone 
w sprawie prowadzonej przeciwko syndykowi, jeżeli pozostają w związku ze stosunkiem prawnym istniejącym w chwili złożenia 
wniosku o ogłoszenie upadłości.”

W uzasadnieniu powołanej uchwały Sąd Najwyższy wskazał m.in., że: 
• art. 299 § 1 k.s.h. ustanawia odpowiedzialność odszkodowawczą deliktową, opartą na zasadzie winy. 
• Odpowiedzialność wynikającą z ww. przepisu mogą ponosić tylko osoby, które wykonywały swój mandat w okresie, 

w którym powinien zostać zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości spółki. Natomiast członek zarządu może uwolnić się 
od niej wykazując m.in., że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości, albo że niezgłoszenie wniosku 
o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości wierzyciel 
nie poniósł szkody. 

• Wątpliwości Sądu Okręgowego, który zadał pytanie prejudycjalne, dotyczyły tego, czy odpowiedzialność wynikająca 
z art. 299 § 1 k.s.h. dotyczy również tych zobowiązań, które powstały po ogłoszeniu upadłości spółki w sytuacji, w której 
postępowanie upadłościowe zostało umorzone z uwagi na brak środków na jego kontynuowanie.  

• Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że w dotychczasowym orzecznictwie wskazywano m.in., że (i) członek zarządu nie 
może ponosić odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w okresie, w którym - pozostając w zarządzie - nie mógł 
w następstwie szczególnych regulacji, np. decyzji sądu upadłościowego, realizować swojej funkcji4 oraz, że (ii) zgłoszenie 
wniosku o ogłoszenie upadłości prowadzi – w odniesieniu do zobowiązań powstałych po dokonaniu tej czynności, prowadzi 
do przerwania związku przyczynowego między sprawowaniem funkcji piastuna organu zarządzającego spółką a szkodą 
wierzyciela5. 

W ocenie Sądu Najwyższego, art. 299 § 1 k.s.h. nie pozwala uznać zgłoszenia spóźnionego wniosku o ogłoszenie upadłości za 
przesłankę wyłączające odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania powstałe po dokonaniu tej czynności. Przepis ten nie 
różnicuje zobowiązań spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - dla ewentualnego przypisywania odpowiedzialności członkowi 
zarządu - w zależności od czasu ich powstania. 

Za taką wykładnią art. 299 § 1 k.s.h. przemawia funkcja ochronna przyjętego w nim rozwiązania, która ma motywować członków 
zarządu do złożenia we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości, a w konsekwencji umożliwić wierzycielom spółki 
zaspokojenie swoich roszczeń z majątku spółki. Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że uznanie złożenia spóźnionego wniosku 
o ogłoszenie upadłości za zdarzenie wyłączające odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki powstałe później 
godziłoby w interes wierzycieli.

1. „Czy odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w art. 299 § 1 KSH  rozciąga się na zobowiąza-
nia spółki powstałe po ogłoszeniu upadłości, w szczególności z tytułu kosztów procesu zasądzonych w sprawie przeciwko syndykowi, w sytuacji 
umorzenia postępowania upadłościowego z uwagi na brak środków na pokrycie kosztów tego postępowania (art. 361 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 
lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze)?”

2. Zob. art. 361 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 535).
3. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2019 r., III CZP 78/18, Legalis nr 1870558.
4. Zob. wyrok z dnia 14 kwietnia 2016 r., IV CSK 485/15, nie publ.
5. Zob. wyroki: z dnia 14 lutego 2003 r., IV CKN 1779/00, OSNC 2004, nr 5, poz. 75; z dnia 30 września 2004 r., IV CK 49/04, nie publ.; z dnia 25 listo-

pada 2010 r., III CNP 3/10, nie publ. oraz z dnia 25 września 2014 r., II CSK 790/13, nie publ.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU 
PO UPADŁOŚCI

adw. Paulina Rumińska-Bryła
Senior Associate
paulina.ruminska@gglegal.pl
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 maja 2019 r. (dalej: 
Projekt) przewiduje obowiązek stosowania mechanizmu split payment w wybranych branżach. Możliwość takiej regulacji Polska 
uzyskała w związku z decyzją Rady Unii Europejskiej nr 2019/310 z dnia 18 lutego 2019 r. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, 
ww. mechanizm ma całkowicie zastąpić rozliczenie w trybie odwrotnego obciążania podatku VAT, w którym to VAT reguluje 
nabywca. 

Obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności objęte będą płatności dotyczące faktur, które dotyczą transakcji 
opiewające na kwotę minimum 15.000,00 zł w stosunkach wyłącznie między przedsiębiorcami (B2B). W przypadku transakcji 
poniżej 15.000,00 zł, będą one podlegały rozliczeniu na zasadach dotychczasowych (podatnik będzie mógł dobrowolnie skorzystać 
ze split paymentu).

Próg 15.000,00 zł jest skorelowany z limitem wskazanym w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, zgodnie 
z którym przedsiębiorca, w przypadku przelewu na kwotę powyżej 15.000,00 zł jest zobowiązany do jego dokonania za pomocą 
rachunku bankowego. Być może w przyszłości w przypadku zmiany ww. kwoty, zmianie ulegnie również kwota od którego split 
payment jest obligatoryjny. 

Wykaz towarów i usług, do których obligatoryjne będzie stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (i których jest 150) 
stanowi załącznik do ustawy o podatku od towarów i usług. Wśród najważniejszych należy wymienić:

1. wyroby ze stali, srebra, złota i ołowiu;
2. elektronika – podzespoły komputerów, laptopy, notebooki, laptopy;
3. wyroby z surowców wtórnych;
4. szeroko rozumiane usługi budowlane;
5. handel częściami do samochodów i motocykli;
6. handel benzyną silnikową a także olejami napędowymi. 

Projekt przewiduje również obowiązek nowych oznaczeń na wystawianych przez podatników fakturach. W przypadku 
podmiotów, które będą zobowiązane do rozliczenia się w ramach mechanizmu podzielonej płatności, informacje o powyższym 
będą oni musieli zawrzeć na wystawianych przez siebie fakturach. Za zaniechanie wykonania ww. obowiązku, podatnik będzie 
podlegał sankcji równej 100% wykazanego na fakturze podatku. 

Nowelizacja przewiduje również dodanie nowego czynu zabronionego w kodeksie karnym skarbowym. Miałby on dotyczyć 
podatników, którzy nie wywiązali się z obowiązku dokonania płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. 
Za powyższe, ustawodawca przewidział karę nawet do 720 stawek dziennych, a w przypadku sprawy mniejszej wagi – sprawca 
będzie podlegał karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Co więcej, taka płatność nie będzie mogła być kosztem uzyskania 
przychodu. 

Nowe przepisy przewidują również sankcje dla nabywcy, który mimo ciążącego na nim obowiązku uregulowania faktury za 
pomocą mechanizmu podzielonej płatności, ureguluje ją w inny sposób – w takim przypadku, ww. podmiot będzie podlegał karze 
w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze.

Za równo sankcja za nieoznaczenie obowiązku split paymentu na fakturze, jak i nieuregulowanie takiej faktury w wymagany 
sposób przez nabywcę nie będzie dotyczyć osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie 
bądź przestępstwo skarbowe.

Wreszcie, obowiązek mechanizmu podzielonej płatności wpłynie również istotnie na podmioty zagraniczne. Jeżeli rozliczają one 
w Polsce transakcje podlegające opodatkowaniu VAT – będą one musiały otworzyć rachunek bankowy w Polsce.

OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT 
OD WRZEŚNIA 2019 R.

Adam Ziębicki
Junior Associate
adam.ziebicki@gglegal.pl
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Poza wyżej wskazanymi dolegliwościami, proponowane zmiany wprowadzają również ułatwienia dla podatników. Wśród 
najważniejszych należy wskazać możliwość opłacenia podatku dochodowego, akcyzy, cła a także składek z ZUS z pieniędzy 
zgromadzonych na rachunku VAT. Kolejnym ułatwieniem będzie możliwość dokonania jednego przelewu zbiorczego za faktury 
otrzymane w jednym okresie rozliczeniowym, nie dłuższym niż jeden miesiąc. 

Na chwilę obecną proponowane zmiany nie przyjęły się z aprobatą środowiska. Zarzuca się im m.in. niewspółmierność sankcji 
do przewinienia, wątpliwości w przedmiocie ustalenia w jakim momencie doszło do przekroczenia progu 15.000,00 zł, a także 
sposób identyfikacji niektórych towarów i usług objętych mechanizmem split payment. 

Proponowane zmiany mają wejść w życie z dniem 1 września 2019 r.

Adam Ziębicki
Junior Associate
adam.ziebicki@gglegal.pl
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W poprzednim wydaniu biuletynu artykuł poświęcony opracowanemu przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii tzw. 
Pakietowi „Przyjazne Prawo” dotyczył ogólnej charakterystyki projektu ustawy, stanowiącej zbiór ponad 70 punktowych ułatwień 
dla biznesu, celu wprowadzenia zmian oraz dwóch rozwiązań przewidzianych przez Pakiet - wydłużenia terminu rozliczenia VAT 
w imporcie oraz prawa przedsiębiorców do błędu przez pierwszy rok działalności. W niniejszym artykule omówione zostaną 
pozostałe przewidziane przez Pakiet zmiany. 

OCHRONA KONSUMENCKA PRZEDSIĘBIORCÓW
Pakiet zakłada istotną zmianę w zakresie reklamacji przysługującej przedsiębiorcom. Zgodnie z projektem ustawy, przedsiębiorcy 
wpisani do CEIDG uzyskają ochronę konsumencką w relacjach z innymi przedsiębiorcami w sytuacji, w której czynność prawna 
nie ma dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego. Obecnie przy umowach sprzedaży zawieranych przez przedsiębiorców 
zastosowanie mają przepisy od 535 do 602 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią art. 556 Kodeksu cywilnego sprzedawca jest 
odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Istnieje jednak różnica 
w sytuacji, kiedy kupującym jest konsument, a gdy jest nim przedsiębiorca. Jeśli bowiem kupującym jest konsument, a wada fizyczna 
została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała 
w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego. W odniesieniu do przedsiębiorców wskazane domniemanie nie istnieje. 
Przedsiębiorca w przypadku reklamacji musi więc udowodnić, że wada istniała w chwili wydania lub wynikła z przyczyny tkwiącej 
w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. To ma się zmienić, co ułatwi przedsiębiorcom reklamowanie wadliwych produktów.

ROZSZERZENIE DEFINICJI RZEMIEŚLNIKA
Inne istotne ułatwienie, przewidziane w Pakiecie, polega na rozszerzeniu definicji rzemieślnika. Projekt umożliwia ponad 211 tys. 
rzemieślników wybór innej niż wpis w CEIDG, formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Wykonywanie rzemiosła 
będzie więc możliwe przez spółkę jawną, komandytową, komandytowo-akcyjną, jednoosobową spółkę kapitałową. Koniecznym 
jest jednak posiadanie przez co najmniej jednego ze wspólników kwalifikacji zawodowych, zaś w odniesieniu do pozostałych 
wspólników - by byli małżonkami lub krewnymi w linii prostej (wstępni lub zstępni). Zaznaczenia wymaga, że firmy rzemieślnicze to 
głównie firmy rodzinne. Poprzez udział w spółkach członków najbliższej rodziny możliwa jest wymiana doświadczenia, wiedzy oraz 
strategii, które wsparte są rodzinnymi wartościami. Wskazać należy, iż zgodnie z Pakietem w CEIDG publikowane będą informacje 
na temat kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, np. informacje o tytule mistrza cukiernictwa. Umożliwi to prezentację przez 
przedsiębiorców kompetencji, które zostały potwierdzone przez izby rzemieślnicze.

INNE WYBRANE ROZWIĄZANIA Z PAKIETU „PRZYJAZNE PRAWO”
• Rozszerzenie możliwości podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców już 

pracujących w naszym kraju,
• Likwidacja skokowego wzrostu opłat na PFRON. Wprowadzenie płynnej zmiany wysokości składki, tak aby wysokość 

obowiązkowych wpłat wzrastała stopniowo dla przedsiębiorców zatrudniających od 25 do 27 pracowników,
• Zniesienie obowiązku przechodzenia dodatkowych testów (sprawności psychoruchowej, oceny widzenia zmierzchowego 

i wrażliwości na olśnienie) dla pracowników administracyjno-biurowych korzystających z samochodu służbowego,
• Ułatwienia dla pracowników gastronomii - będą mogli przebadać się na własny wniosek. Ponadto, jeśli mają aktualne 

orzeczenie lekarskie, przy zmianie pracodawcy, nie będą podlegać ponownym badaniom sanitarno-epidemiologicznym 
(w okresie ważności orzeczenia),

• Zachowanie ważności orzeczeń lekarskich - przy zmianie pracodawcy, pracownik nie będzie podlegać ponownym badaniom 
lekarskim (w okresie ważności orzeczenia).

PROJEKT NOWYCH UŁATWIEŃ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW  
– PAKIET „PRZYJAZNE PRAWO” CZ. II

apl. radc. Marta Piekarczyk
Junior Associate
marta.piekarczyk@gglegal.pl
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Z dniem 12 lipca 2019 r. w życie wszedł art. 58 Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U.2019.53 z dnia 
2019.01.11, dalej: „Ustawa”), ustanawiający jedyne przestępstwo penalizowane tą ustawą, zgodnie z treścią którego „kto wytwarza, 
oferuje, zbywa lub przechowuje w celu zbycia replikę dokumentu publicznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2”. Wejście w życie tej regulacji wywołało szereg publikacji medialnych, sugerujących tym samym, że 
karalne stało się kserowanie i skanowanie dokumentów takich jak dowód osobisty czy paszport. Interpretację taką uznać należy 
jednakże za błędną w świetle wykładni przepisu oraz analizy uzasadnienia rządowego projektu ustawy.

Na wstępie, wskazać trzeba, że dokumentem publicznym w rozumieniu Ustawy są m.in. prawo jazdy, dowód osobisty, paszport, 
dowód rejestracyjny pojazdu, akt urodzenia czy odpisy prawomocnych orzeczeń sądów, z których wynika nabycie, istnienie lub 
wygaśnięcie prawa.

Przechodząc zaś do kwestii ewentualnej karalności kopiowania wyżej wskazanych dokumentów, podkreślić należy, iż kluczowym 
dla właściwej wykładni przedmiotowej regulacji jest prawidłowe zrozumienie słowa „replika” – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 6 Ustawy, 
przez replikę należy rozumieć odwzorowanie lub kopię wielkości od 75% do 120% oryginału o cechach autentyczności dokumentu 
publicznego bądź blankietu dokumentu publicznego, z wyłączeniem kserokopii lub wydruku komputerowego dokumentu 
publicznego wykonanych do celów urzędowych, służbowych lub zawodowych określonych na podstawie odrębnych przepisów 
lub na użytek osoby, dla której dokument publiczny został wydany. 

Cechy autentyczności dokumentu publicznego rozumieć należy przez takie cechy, które już na pierwszy rzut oka powodować 
mogą wrażenie, że mamy do czynienia z prawdziwym dokumentem – a zatem są to m.in zabezpieczenia takie jak np. farba zmienna 
optycznie, rysunek utajony, informacje zapisane alfabetem Braille’a, grafika recto-verso czy nitka. Dodatkowo zaś, wskazać należy, 
że Ustawodawca wprost wyłączył z definicji słowa „replika”, kserokopie, wydruki komputerowe dokumentu publicznego wykonane 
do celów urzędowych, służbowych lub zawodowych. 

Już na tym etapie wykładni przedmiotowego przepisu, jasno widać, iż kserokopia czy też skan nie mogą zostać uznane za replikę 
dokumentu publicznego. Podkreślić trzeba, że z samego uzasadnienia projektu ustawy przedstawionego na etapie legislacyjnym, 
wynikało jednoznacznie, że ratio legis przedmiotowej regulacji było penalizowanie obrotu tzw. „dokumentami kolekcjonerskimi”, 
z uwagi na fakt istniejącej uprzednio normy karnej art. 270 § 1 Kodeksu karnego („Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia 
lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa [...]”), nie dawała możliwości pociągnięcia do 
odpowiedzialności osób oferujących takie „dokumenty” bez udowodnienia celu ich użycia. 

Powyższe, potwierdza słuszność wykładni prowadzącej do wniosku, że kserokopia czy skan nie mogą stanowić repliki dokumentu – 
nie sposób uznać bowiem za możliwe pomylenie ich z dokumentem autentycznym. Tym samym zaś, uznać należy za nieprawdziwe, 
medialne doniesienia o postępowaniu karnym rzekomo grożącym za kserowanie czy skanowanie dokumentów publicznych. 

Podkreślić należy, że Ustawodawca nie uznaje za zasadne ścigania prawno-karnego w przypadku kserowania lub skanowania 
dokumentów publicznych, jednakże nie oznacza to, że jest działaniem całkowicie neutralnym prawnie. Powyższe rozważania 
nie wyłączają bowiem stosowania regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, a kserowanie/skanowanie dokumentów 
uznać należy za formę zbierania tychże danych. Z uwagi na szeroki zakres danych zawartych w dokumentach takich jak np. 
dowód osobisty, częstokroć wykraczającą ponad ustaloną w art. 5 ust. 1 lit. c RODO tzw. zasadę minimalizacji, zgodnie z którą to 
administrator powinien każdorazowo określać jakie dane są niezbędne dla realizacji usługi.

RZEKOMA KARALNOŚĆ WYKONYWANIA 
KSEROKOPII I SKANÓW DOKUMENTÓW 

PUBLICZNYCH

adw. Anna Maj
Associate
anna.maj@gglegal.pl
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Rok 2019 przyniósł doniosłe zmiany dla przedsiębiorców między innymi poprzez wprowadzenie istotnych zmian do Kodeksu spółek 
handlowych. Do tej pory uregulowania zawarte w k.s.h. zawierały lukę obejmującą stan, w którym spółka kapitałowa, po rezygnacji 
jedynego lub ostatniego członka zarządu, pozostawała w istocie bez zarządu i narzędzi aby ten stan sanować.

Z dniem 1 marca 2019 r. zmianie uległy art. 202 k.s.h. oraz art. 369 k.s.h. Po dodaniu do art. 202 k.s.h. § 6, jeżeli w wyniku rezygnacji 
członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując 
jednocześnie zgromadzenie wspólników, o którym mowa w art. 2331 k.s.h., chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Dodatkowo 
zaproszenie na zgromadzenie powinno zawierać oświadczenie o rezygnacji, zaś sama rezygnacja jest skuteczna dopiero z dniem, 
następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników. 

Nowy obowiązek rezygnującego członka zarządu zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia, z uwagi na konieczność obsadzenia 
wakatów, jest rozwiązaniem budzącym pewne kontrowersje, jednakże niewątpliwie takie uregulowanie tego przepisu pozwala 
uniknąć sytuacji, w której spółka pozostaje bez zarządu, gdyż de facto nie może dojść do rezygnacji ostatniego lub jedynego członka 
zarządu z jego funkcji przed zwołaniem zgromadzenia wspólników, na którym wspólnicy zadecydują o powołaniu nowego zarządu. 

W doktrynie powstała również wątpliwość co do tego, czy regulacja zawarta w art. 202 k.s.h. zdanie pierwsze in fine ma charakter 
dyspozytywny czy imperatywny (analogicznie w przypadku art. 369 § 52) - z uwagi na sformułowanie chyba, że umowa spółki 
stanowi inaczej. Należy jednak przyjąć, że zdanie to odnosi się tylko do pierwszej części przepisu, zaś cały przepis ma jednak 
imperatywny charakter.

Jeśli chodzi o spółki akcyjne to zmianie uległ art. 369 k.s.h., do którego dodano § 51  oraz § 52..Zgodnie z jego brzmieniem, jeżeli 
w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację 
radzie nadzorczej. Jeżeli natomiast żaden mandat w radzie nadzorczej nie jest obsadzony, członek zarządu składa rezygnację 
akcjonariuszom, zwołując jednocześnie walne zgromadzenie, chyba że statut stanowi inaczej (art. 369 § 52 zdanie pierwsze k.s.h.).

W mojej ocenie, z punktu widzenia funkcjonowania spółek takie zmiany należy ocenić bardzo pozytywnie. Z jednej strony jest 
to pewne ograniczenie dla członków zarządu, jednakże z drugiej strony zapewnia stabilność i ciągłość funkcjonowania spółki. 
Wspólnicy oraz akcjonariusze nie będą już zaskakiwani decyzją o rezygnacji członków zarządu i zyskają możliwość oraz czas, żeby 
powołać nowy zarząd. 

Członkowie zarządu nie powinni obawiać się, że zmiany w k.s.h. będą stanowić dla nich nadmierne utrudnienie czy ograniczenie, 
ponieważ nowelizacja nakłada na nich jedynie obowiązek podjęcia działań, umożliwiających wspólnikom lub akcjonariuszom 
powołanie nowego zarządu, aby uniknąć sytuacji stanowiącej zagrożenie dla interesów spółki. 

Ponadto, zgodnie z brzmieniem zmienionych przepisów członek zarządu nie pozostanie wbrew woli zatrzymany w strukturach 
spółki, gdyż jego rezygnacja skuteczna będzie z dniem, następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników. Wydaje 
się, iż rezygnacja będzie zatem skuteczna niezależnie od tego, czy zgromadzenie wspólników odbędzie się i czy zostanie powołany 
nowy zarząd.

SPÓŁKA JUŻ NIE ZOSTANIE BEZ ZARZĄDU

apl. adw. Julita Kowalów-Ziułkowska
Junior Associate
julita.kowalow@gglegal.pl
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