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Szanowni Państwo, 

przekazujemy w Państwa ręce czwarty w tym roku 
numer informatora prawnego nt. ostatnich zmian 
w prawie polskim.  

W najnowszym numerze Newslettera Polska 
piszemy m.in. o nowelizacji prawa 
upadłościowego i naprawczego, obowiązkach 
polskich banków w obliczu amerykańskiej 
ustawy FATCA oraz o ciekawym orzeczeniu Sądu 
Najwyższego dotyczącego podwyższenia kapitału 
zakładowego bez zmiany umowy spółki. Mamy 
nadzieję, że informacje w nim zawarte będą mogli 
Państwo wykorzystać w bezpiecznym 
prowadzeniu biznesu. Zapraszamy także na naszą 
stronę internetową www.bisztrai.com, gdzie w 
rubryce Centrum Prasowe zamieszczać będziemy 
publikacje dotyczące trudnych, a przez to 
interesujących zagadnień prawnych związanych z 
Państwa działalnością. 
 
Z poważaniem, 
 
Izabela Kisłow-Bisztrai  dr. Gábor Bisztrai 
Radca prawny (PL)              Adwokat (HU) 
 
 
 
 
 
 

 
ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU 

UPADŁOŚCIOWYM 
 

W pierwszej połowie tego roku weszła w życie 
nowelizacja polskiego prawa upadłościowego i 
naprawczego, dzięki której upadły w postępowaniu 
upadłościowym będzie mógł wnioskować o zwolnienie od 
kosztów sądowych.   
 W myśl wcześniej obowiązujących regulacji, w 
stosunku do dłużnika w postępowaniu upadłościowym nie 
można było stosować przepisów o zwolnieniu od kosztów. 
Nowe przepisy przewidują możliwość zwolnienia od 
kosztów sądowych przedsiębiorcy będącego osobą 
fizyczną lub osobą prawną (jednostką organizacyjną 
niebędącą osobą prawną) zgodnie z regułami ogólnymi 
wynikającymi z ustawy o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych.  
 Dla przypomnienia – w myśl zasad ogólnych, o 
zwolnienie od kosztów sądowych może ubiegać  się osoba 
fizyczna, jeśli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie 
jest w stanie ponieść kosztów bez uszczerbku utrzymania 

koniecznego dla siebie i rodziny. Osoba prawna lub 
jednostka organizacyjna może zostać zwolniona od kosztów 
sądowych, jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków 
na ich uiszczenie.  

Nowelizacja jest odpowiedzią na orzecznictwo 
Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że wyłączenie 
możliwości zwolnienia upadłego od kosztów postępowania 
upadłościowego jest nieuzasadniona wobec faktu, że 
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przyczyną wystąpienia przez niego z wnioskiem o 
ogłoszenie upadłości jest właśnie brak środków. W 
dotychczasowym stanie prawnym prawo dłużnika do sądu 
doznawało ograniczenia, sąd upadłościowy bowiem 
zmuszony był do zwrotu nieopłaconego wniosku o 
ogłoszenie upadłości bez jego rozpatrzenia, nawet jeżeli 
wniosek był zasadny, a dłużnik miał ustawowe prawo i 
obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. 
 

SN: PODWYŻSZENIE KAPITAŁU BEZ ZMIANY 
UMOWY - PIERWSZEŃSTWO DOTYCHCZASOWYCH 
WSPÓLNIKÓW DO OBJĘCIA NOWYCH UDZIAŁÓW 

 
Podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany 

umowy spółki (tzw. uproszczone podwyższenie kapitału) 
następuje na podstawie dotychczasowych postanowień 
umowy spółki. Do podwyższenia w tym trybie konieczne 
jest podjęcie przez wspólników odpowiedniej uchwały, 
która nie musi być protokołowana przez notariusza – nie 
stanowi bowiem zmiany umowy spółki. 

W myśl kodeksu spółek handlowych, 
podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez 
podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów 
lub poprzez ustanowienie nowych udziałów. Wybór 
sposobu podwyższenia należy do wspólników i powinien 
być wskazany w uchwale. W interesujacej uchwale z 17 
stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy wskazał, że gdy 
podwyższenie kapitału zakładowego w trybie 
uproszczonym następuje przez utworzenie nowych 
udziałów, nowe udziały mogą być objęte jedynie przez 
dotychczasowych wspólników spółki – proporcjonalnie 
do ich dotychczasowych udziałów. Nie jest zatem 
dopuszczalne wyłączenie prawa pierwszeństwa wspólnika 
do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym w drodze podjęcia uchwały zgromadzenia 
wspólników spółki (sygn. III CZP 57/12). Kwestia ta była 
dotychczas przedmiotem rozbieżnych interpretacji zarówno 

w doktrynie, jak i w orzecznictwie.  
 W związku z ww. uchwałą SN warto zauważyć, że 
w przypadku wprowadzania do spółki nowych 
wspólników (np. inwestorów), nie będą oni mogli 
obejmować udziałów powstałych przy podwyższeniu 
kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki. 
 

OBOWIĄZKI POLSKICH BANKÓW W OBLICZU 
AMERYKAŃSKIEJ USTAWY FATCA 

 
19 marca 2013r. odbyła się konferencja Związku 

Banków Polskich w sprawie prawnych i podatkowych 
aspektów wprowadzenia w Polsce amerykańskiej ustawy o 
ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla 
celów podatkowych (FATCA). Była to kolejna konferencja 
ZBP poświęcona tematyce, która stwarza dla polskiej i 

europejskiej bankowości nowe wyzwania prawne i 
organizacyjne. Amerykańska ustawa ma bowiem 
bezpośredni skutek względem zagranicznych instytucji 
finansowych. Poniżej przedstawiamy Państwu 

najważniejsze informacje dotyczące tej niecodziennej 
regulacji i jej konsekwencji dla polskiego sektora 
bankowego.  

FATCA została przyjęta w Stanach Zjednoczonych 
28 marca 2010r. Jej celem jest ułatwienie ściągania podatków 
przez amerykański fiskus – IRS – od obywateli i rezydentów 
USA, którzy swoje aktywa ulokowali w zagranicznych 
instytucjach finansowych. Ustawa ta przewiduje nałożenie 
na banki i inne instytucje finansowe (takie jak firmy 
ubezpieczeniowe czy fundusze maklerskie) 
nieposiadające siedziby w USA obowiązku przesyłania do 
amerykańskiego urzędu skarbowego raportów o klientach, 
którzy mają związek z amerykańskim obowiązkiem 
podatkowym, np. poprzez posiadanie amerykańskiego 
obywatelsta lub Zielonej Karty, miejsca urodzenia w USA, 
czy posiadania na terytorium USA miejsca zamieszkania lub 
adresu korespondencyjnego. FATCA przewiduje, że w 
przypadku niewywiązywania się przez instytucję 
finansową z obowiązków informacyjnych, kwoty wypłat z 
tytułu odsetek i dywident oraz przychodów ze sprzedaży 
wszelkiego rodzaju majątku wraz z papierami 
wartościowymi, które mogą generować odsetki i 
dywidendy ze źródeł w USA, będą pomniejszone o 30% 
podatek od dochodu ze źródeł. 

Wejście w życie FATCA zostało rozłożone w czasie 
i będzie odbywać się stopniowo. 1 czerwca 2013 r. weszły w 

życie niektóre obowiązki informacyjne, 1 stycznia 2014 r. 
zacznie obowiązywać 30% podatek od źródła, który 
pobierany będzie jedynie od niektórych płatności, a od 1 
stycznia 2017 rozpocznie się pobór podatku od wszystkich 
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wypłat. Istnieją przy tym różne możliwe sposoby 
implementacji FATCA przez instytucje finansowe. 
Zagraniczne instytucje finansowe, aby uniknąć podatku, 
będą mogły starać się o status instytucji uczestniczącej, 
zawierając umowę z amerykańskim fiskusem. Będzie się to 
wiązało z koniecznością dostosowania procedur w sektorze 
bankowym do przepisów FATCA, w tym dotyczących 
zakładania i prowadzenia rachunku, przetwarzania 
transakcji, czy udostępniania informacji. Przewiduje się, że 
będzie to skomplikowany, uciążliwy i kosztowny proces. 
Instytucje finansowe, które nie zdecydują się na 
wdrożenie FATCA, będą jednak musiały liczyć się z utratą 
klientów amerykańskiego pochodzenia. W ten sposób 
regulacje amerykańskie wymuszają zmiany w polskim i 
europejskim systemie bankowym. 

Alternatywną formą realizacji FATCA jest zawarcie 
międzyrządowego porozumienia, na podstawie którego 
zostaną przeprowadzone odpowiednie zmiany legislacyjne, 
umożliwiające funkcjonowanie założeń FATCA na poziomie 

krajowego porządku prawnego (Intergovernmental agreement, 
IGA). W państwach, które podpiszą porozumienie z 
rządem USA, poszczególne instytucje finansowe nie będą 
zawierały odrębnych porozumień z amerykańskim 
fiskusem. Wymagane w myśl przepisów FATCA informacje 
o klientach będą przez te instytucje przekazywane 
bezpośrednio do krajowych urzędów skarbowych, a 
dopiero stamtąd trafią do IRS. Międzyrządowe 
porozumienie w sprawie implementacji FATCA zostało już 
zawarte przez USA z pięcioma największymi państwami 

europejskimi, tj. Francją, Niemcami, Włochami, Hiszpanią 
oraz Angilią. Polska przygotowuje się do podpisania i 
ratyfikacji podobnego porozumienia.    

Przyjęcie i implementacja FATCA budzi liczne 
wątpliwości w sferze prawnej i ekonomicznej. Przyjęcie tej 
regulacji może być postrzegane jako próba narzucania przez 
USA swojego ustawodawstwa innym państwom i 
wykorzystywanie dominującej pozycji na rynku 
finansowym. Podnosi się, iż rozwiązania wymagane na 
gruncie FATCA są ponadto wątpliwe z punktu widzenia 
ochrony danych osobowych oraz ochrony tajemnicy 

bankowej. Krytykuje się również brak jednolitego podejścia 
do implementacji FATCA wśród państw UE oraz brak 
stanowiska Komisji Europejskiej w sprawie zgodności 
FATCA z prawem unijnym.   

**** 
 

czerwiec/lipiec,  2013 roku 
Zespół Kancelarii Adwokackiej Bisztrai 
 
Celem niniejszego Newslettera jest jedynie naświetlenie zmian w 
prawie polskim. Pomimo najściślej praktycznego nastawienia 
teksty w nim zawarte nie są opiniami prawnymi, które mogłyby 
być wykorzystane wprost i bez dodatkowej weryfikacji stanu 
faktycznego. Mogą Państwo korzystać z niniejszych publikacji do 
własnego użytku pod warunkiem zachowania informacji o autorze 
oraz źródle jej pochodzenia. W razie jakichkolwiek szczegółowych 
pytań lub jeżeli chcą Państwo podzielić się z nami swoimi 
uwagami prosimy o bezpośredni kontakt z naszymi prawnikami.

 


