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Zapewnienie bezpieczeństwa obrotów gospodarczych 

30 listopada 2009 roku 
 

NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 

 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Dzień Dobry Państwu. Witam na czacie, organizowanym 
przez Europejską Sieć Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu 
dzisiejszym zapraszamy do dyskusji na temat: ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA OBROTÓW 
GOSPODARCZYCH. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Pan JACEK 
GARSTKIEWICZ, Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu oraz podyplomowego studium rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej w 
Poznaniu. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Pan JACEK GARSTKIEWICZ posiada wieloletnie 
doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców, realizowanej w ramach renomowanych 
kancelarii prawnych. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Prowadzi szkolenia w ramach projektu pn. „Budowa 
kompetencji konsultantów PK – szkolenia wstępne Pakiet startowy” realizowanego na rzecz Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Aktualnie prowadzi własną kancelarię prawną. 
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[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Informacje na temat doświadczenia Eksperta znajdą 
Państwo na naszej stronie (www.darr.pl) w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe 
/ Archiwum czatów 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01 am: Pytanie startowe dzisiejszego spotkania to: Jakimi 
narzędziami dysponują przedsiębiorcy chcący chronić swój biznes przed nieuczciwymi partnerami – 
jakie działania winny być regułą w pierwszych kontaktach z nowym partnerem ? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01 am: Informacja techniczna - Ekspert kończąc wypowiedź użyje 
znak ">" 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 10:01 am: Odp. dla Moderator: Przedsiębiorcy mają dość duży wybór 
instrumentów pozwalających zabezpieczyć swój interes ekonomiczny. Począwszy od tańszych i mniej 
skomplikowanych metod, po środki dość kosztowne i skomplikowane. 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 10:01 am: W pierwszych kontaktach z nowym kontrahentem 
standardem powinno być zapoznanie się z dokumentami z rejestrów, w których on figuruje, a poza 
tym zawieranie umowy w formie pisemnej.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:02 am: Bardzo dziękuję za odpowiedź. Zapraszam Państwa do 
zadawania pytań. 
 
[29] 10:02 am: Czy możemy, bez wiedzy naszego partnera wystąpić do sądu o odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego, aby sprawdzić czy może on reprezentować daną spółkę i czy może w jej imieniu 
podejmować zobowiązania na kwotę na którą opiewa nasz kontrakt ? 
 
[Główny]: Ryszard wszedł o godz. 10:03 am 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 10:03 am: Tak. Można to zrobić w każdym Sądzie, w którym działa 
informacja KRS. 
 
[Główny]: Pointplus wszedł o godz. 10:03 am 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 10:04 am: Poza tym na stronie internetowej ministerstwa 
sprawiedliwości można sprawdzić najbardziej podstawowe dane dot. danego podmiotu, w tym 
sposób reprezentacji i osoby do tego uprawnione.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:04 am: Proszę o kolejne pytania. 
 
[Wrocław] 10:04 am: Ustawa o VAT z 2004r. zniosła obowiązek podpisywania odbioru faktury – jakie 
przesłanki kierują niektórymi kontrahentami pytającymi o listę / wykaz osób uprawnionych do obioru 
faktury ? Czy jest to zbytnia przezorność czy może i my powinnyśmy pytać naszych kontrahentów o 
to samo ? 
 
[Główny]: Artex wszedł o godz. 10:05 am 
 
[Główny]: wmus wszedł o godz. 10:05 am 
 
[Główny]: Berg wszedł o godz. 10:06 am 
 
[Główny]: Stolgraf wszedł o godz. 10:06 am 
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[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 10:07 am: Odp. dla Wrocław: Podpis na fakturze warto uzyskać po 
pierwsze w tym celu, żeby mieć potwierdzenie wydania towaru (jeżeli nie ma dokumentu 
magazynowego), lub wykonania usługi, jeżeli nie jest to kwitowane na innym dokumencie. Poza tym 
jeżeli faktura jest podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji firmy, to w razie braku 
zapłaty można na tej podstawie wnosić do sądu  o wydanie nakazu zapłaty, a wtedy sąd może tę 
fakturę potraktować jako zaakceptowany przez dłużnika rachunek> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:07 am: Zapraszam do zadawania pytań. 
 
[Victoria] 10:08 am: Czy akredytywa i inkaso stosowane są także do krajowych rozliczeń 
bezgotówkowych czy tylko w transakcjach eksportowych ? 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 10:08 am: Odp. dla Wrocław: cd: dodatkowo wymienienie w umowie 
osób upoważnionych do podpisywania faktur umożliwia powołanie się na akceptację rachunku, jeżeli 
podpis złoży ta osoba, a jednocześnie wg KRS nie jest ona upoważniona do reprezentacji 
kontrahenta> 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 10:09 am: Odp. dla Victoria: instrumenty te są stosowane głównie w 
obrotach międzynarodowych, ale nie ma zakazu stosowania ich w obrotach krajowych. Można z nich 
korzystać także w kraju> 
 
[MŚP] 10:09 am: Czy na własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkaniowego można 
ustanowić hipotekę ? 
 
[zdzichu] 10:10 am: Chciałbym zapytać na czym polega wywiad gospodarczy, jakim instytucją zleca się 
tego typu działania i jakie są koszty przeprowadzenia takiego wywiadu? 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 10:10 am: Odp. dla MŚP: Tak. Można na nim ustanowić hipotekę, pod 
warunkiem, że dla tego prawa została urządzona księga wieczysta.> 
 
[Główny]: azazell wszedł o godz. 10:11 am 
 
[Hurt-Detal] 10:12 am: Podpisując umowę handlową z naszym partnerem nie sprawdziliśmy czy jest 
w umowie spółki zapis umożliwiający rozporządzanie przez wspólnika tak znaczną wartością – Czy 
jest to podstawa w przyszłości do unieważnienia transakcji ze strony spółki z którą podpisaliśmy 
umowę ? 
 
[Główny]: azazell wyszedł o godz. 10:12 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:12 am: Zapraszam do zadawania pytań. 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 10:13 am: Odp. dla Zdzichu: Wywiadem gospodarczym przede 
wszystkim zajmują się firmy ubezpieczające transakcje, np. Coface Poland. Mają one dużą bazę 
danych, a poza tym działają nie tylko w Polsce, a także poza jej granicami. Koszt wywiadu 
gospodarczego może być zróżnicowany w zależności np. od rodzaju żądanych informacji czy od ilości 
zleceń > 
 
[zdzichu] 10:14 am: Dziękuję za odpowiedź. 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 10:15 am: Odp. dla Hurt-Detal: zgodnie z art. 17 ksh jeżeli do 
dokonania czynności prawnej przez spółkę ustawa wymaga uchwały wspólników albo walnego 
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zgromadzenia bądź rady nadzorczej, czynność prawna dokonana bez wymaganej uchwały jest 
nieważna. Zgoda może być wyrażona przed złożeniem oświadczenia przez spółkę albo po jego 
złożeniu, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez 
spółkę. 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 10:15 am: Zgoda może być wyrażona przed złożeniem oświadczenia 
przez spółkę albo po jego złożeniu, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia 
oświadczenia przez spółkę. Potwierdzenie wyrażone po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od 
chwili dokonania czynności prawnej. 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 10:15 am:  Czynność prawna dokonana bez zgody właściwego organu 
spółki, wymaganej wyłącznie przez umowę spółki albo statut, jest ważna, jednakże nie wyklucza to 
odpowiedzialności członków zarządu wobec spółki z tytułu naruszenia umowy spółki albo statutu. 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 10:16 am: Poza tym, jeżeli kontrahentem była sp. z o.  o., to 
zastosowanie znajduje art. 230 ksh, zgodnie z którym rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie 
zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego 
wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. > 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:17 am: Dziękujemy. Proszę o kolejne pytania. 
 
[29] 10:17 am: Czy dłużnik we współpracy z wierzycielem może zwiększyć odpowiedzialność 
majątkową poręczyciela ? 
 
[Ryszard] 10:18 am: Dzień dobry, mam pytanie w sprawie hipoteki, czy właściwe jest żądanie przez 
bank odpisu z księgi wieczystej, jeśli księga wieczysta ma zaledwie kilka dni, czy nie jest to naciąganie 
klienta na dodatkowe koszty przez bank? 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 10:19 am: Odp. dla 29: w zasadzie odpowiedzialność poręczyciela 
powinna być mu znana w chwili jego udzielania. Jest jednak także dopuszczalne poręczenie za dług 
przyszły, ale w takiej sytuacji wartość poręczenia powinna być z góry oznaczona> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:22 am: Obecnie mamy tylko jedno pytanie: [Ryszard] 10:18 am: 
Dzień dobry, mam pytanie w sprawie hipoteki, czy właściwe jest żądanie przez bank odpisu z księgi 
wieczystej, jeśli księga wieczysta ma zaledwie kilka dni, czy nie jest to naciąganie klienta na 
dodatkowe koszty przez bank? 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 10:22 am: Odp. dla Ryszard: czy takie żądanie ze strony banku jest 
właściwe  - w zasadzie zależy to od banku, ponieważ nie ma przepisu prawa, który stanowiłby, jaki ma 
być maksymalny okres obowiązywania odpisu z księgi wieczystej. Być może bank boi się, że przez te 
kilka dni do akt księgi wpłynął jakiś wniosek albo , że nieruchomość została sprzedana... 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:22 am: Zapraszam do zadania kolejnych 
 
[Wrocław] 10:22 am: Gdzie dokonywany jest wpis do rejestru zastawów ? Czy można nasz zastaw 
zarejestrować przez Internet ? 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 10:22 am: Odp. dla Ryszard, cd: pewności co do stanu nieruchomości 
tak naprawdę nie ma do chwili udzielenia kredytu, bo w każdym czasie ktoś może złożyć wniosek 
dotyczący jakiegoś wpisu do księgi> 
 
[Główny]: lutra wszedł o godz. 10:23 am 
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[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 10:25 am: Odp. dla Wrocław: wpis do rejestru zastawów jest 
dokonywany w sądzie prowadzącym rejestr. wniosek powinien być sporządzony na piśmie> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:25 am: Nie mamy pytań oczekujących. 
 
[Victoria] 10:25 am: Czy można poręczać jedynie jakąś część sumy wekslowej, czy tylko i wyłącznie 
całość weksla ? 
 
[Stolgraf] 10:26 am: Chciałbym zapytać, co tą są zabezpieczenia osobowe i na czym one polegają? 
 
[Główny]: wmus wyszedł o godz. 10:26 am 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 10:26 am: Odp. dla Victoria: Zapłatę wekslu można zabezpieczyć 
poręczeniem wekslowym co do całości sumy wekslowej lub co do jej części.> 
 
[lutra] 10:27 am: Witam. Nie wiem czy nie powielę pytania (nie ma wglądu do wcześniejszych 
wypowiedzi). Jakie są realne zabezpieczenia które może stosować osoba fizyczna prowadzącą 
działalność gospodarcza w stosunku do swoich kontrahentów? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:28 am: Pełny zapis czatu będzie dostępny po jego zakończeniu (w 
ciągu najbliższych 3-4 dni)  
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 10:28 am: Odp. dla Stolgraf: zabezpieczenia osobowe są to inne 
zabezpieczenia niż zabezpieczenia rzeczowe. Osobowymi zabezpieczeniami są przede wszystkim 
poręczenie, gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa, natomiast zabezpieczenia rzeczowe to przede 
wszystkim hipoteka i zastaw> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:29 am: Niestety - zapis czatu widoczny jest tylko od momentu, 
kiedy wejdzie się do systemu. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:29 am: Ten pełny zapis czatu zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce " Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / Archiwum czatów” 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:29 am: Prosimy wobec tego o odpowiedź dla użytkownika [lutra] 
10:27 am: Witam. Nie wiem czy nie powielę pytania (nie ma wglądu do wcześniejszych wypowiedzi). 
Jakie są realne zabezpieczenia które może stosować osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarcza w stosunku do swoich kontrahentów? 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 10:31 am: Odp. dla lutra: rozumiem, że chodzi o koszty i o czas 
ustanawiania zabezpieczeń. Najprostsze jest zapoznanie się z treścią dokumentów rejestrowych, 
zaświadczeń z US i ZUS (za zgodą kontrahenta), sporządzenie umowy na piśmie, zabezpieczenie 
wekslowe, poręczenie, ewentualnie zastaw lub przewłaszczenie na zabezpieczenie> 
 
[29] 10:31 am: Beneficjenci uczestniczący w programach UE – w tym w programie POKL Działanie 6.2 
otrzymując dotacje na rozpoczęcie nowej działalności zmuszeni są do wystawienia Weksla na rzecz 
instytucji realizującej projekt. Jaki powinien być schemat postępowania z Wekslem po zakończeniu 
projektu ? 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 10:32 am: Odp. dla 29: po zakończeniu i rozliczeniu projektu weksel w 
oryginale powinien zostac zwrócony dłużnikowi/wystawcy, za pokwitowaniem. 
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[Pointplus] 10:33 am: Czy może Pan powiedzieć coś więcej na temat przewłaszczenia? 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 10:33 am: Odp. dla 29, cd: można poprzestać na zapewnieniu 
wierzyciela, ze weksel został komisyjnie zniszczony, ale doradzam, żeby domagać się jego wydania w 
oryginale i osobiście zniszczyć> 
 
[Główny]: magda wszedł o godz. 10:34 am 
 
[29] 10:34 am: Czy WEKSLE mogą być niszczone w siedzibie instytucji realizujące projekt, czy też 
muszę być odsyłane do beneficjentów ? 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 10:35 am: Odp. dla Pointplus: najogólniej przedmiotem 
przewłaszczenie może być rzecz/prawo nadająca się do sprzedaży. Skutkiem tej czynności jest 
przejście własności na nabywcę i jego zobowiązanie się do zwrotnej sprzedaży po spełnieniu 
świadczenia, które jest w ten sposób zabezpieczone> 
 
[Hurt-Detal] 10:36 am: W jakiej sytuacji zmuszeni będziemy zbadać akt założycielski (umowę spółki) 
w przypadku współpracy ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, aby mieć pewność iż transakcja 
jest bezpieczna ? 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 10:36 am: Odp. dla 29: celowe jest odebranie tych weksli przez 
beneficjentów> 
 
[Główny]: magda wyszedł o godz. 10:37 am 
 
[Główny]: Ilona wszedł o godz. 10:38 am 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 10:38 am: Odp. dla Hurt-Detal: badanie umowy spółki powinno 
nastąpić przede wszystkim wtedy, gdy brak wiedzy dot. możliwości zaciągania przez sp. z o. o. 
zobowiązań o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego. Jest to istotne 
zwłaszcza w odniesieniu do spółek powstałych w roku 2009, ponieważ minimalny kapitał zakładowy 
został bardzo obniżony> 
 
[Hurt-Detal] 10:39 am: Do jakiej kwoty ? 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 10:41 am: Odp. dka Hurt-Detal: Minimalna wysokość kapitału 
zakładowego sp. z o. o. to 5000 zł> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:41 am: Obecnie nie mamy pytań oczekujących. Proszę o kolejne 
pytania. 
 
[Hurt-Detal] 10:41 am: Czyli dotyczy to każdej sytuacji kiedy kwota zobowiązana przekracza 10 000 
PLN ? 
 
[Wrocław] 10:42 am: Musze się przyznać iż inkaso jest dla mnie czarną magią. Czy może Pan 
wytłumaczyć schemat działania inkasa ? 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 10:43 am: Odp. dla Hurt-Detal: w zasadzie tak - jeżeli chcemy mieć 
pewność w tym zakresie, a nie do końca ufamy kontrahentowi> 
 
[Stolgraf] 10:45 am: Jaka jest różnica pomiędzy zastawem na wekslu wg przepisów prawa cywilnego a 
wg prawa wekslowego? 
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[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 10:45 am: Odp. dla Wrocław: inkaso jest formą płatności warunkową. 
polega na pobraniu należności przez bank od kupującego na rzecz sprzedającego w zamian za 
wydanie dokumentów powierzonych przez sprzedającego, zgodnie z warunkami transakcji.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:47 am: Pozostało tylko jedno pytanie: [Stolgraf] 10:45 am: Jaka jest 
różnica pomiędzy zastawem na wekslu wg przepisów prawa cywilnego a wg prawa wekslowego? 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 10:47 am: Odp. dla Stolgraf: poręczenie wekslowe może być udzielone 
wyłącznie na wekslu, natomiast poręczenie wg przepisów kodeksu cywilnego stanowi porozumienie 
między wierzycielem a osobą trzecią, która to osoba zaciąga własne zobowiązanie względem 
wierzyciela. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:47 am: Bardzo proszę o skierowanie kolejnych pytań / uwag / 
wątpliwości. 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 10:48 am: Odp. dla Stolgraf, cd: Poręczyciel wekslowy odpowiada tak 
samo, jak ten, za kogo poręczył. Zobowiązanie poręczyciela jest ważne, chociażby nawet 
zobowiązanie, za które poręcza, było nieważne z jakiejkolwiek przyczyny z wyjątkiem wady 
formalnej.> 
 
[Wrocław] 10:49 am: Jakie dokumenty ma Pan na myśli pisząc: w zamian za wydanie dokumentów 
powierzonych przez sprzedającego, zgodnie z warunkami transakcji. 
 
[Główny]: Pol-unia Sp. z o.o. wszedł o godz. 10:52 am 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 10:52 am: Odp. dla Wrocław: chodzi o dokumenty uzgodnione między 
stronami, których wydanie następuje przy dokonywaniu płatności przez kupującego> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:53 am: Obecnie nie mamy pytań oczekujących. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:53 am: Zapraszam do zadawania pytań. 
 
[Hurt-Detal] 10:54 am: Czym ma Pan wiedzę na temat tego która z form zabezpieczenia: gwarancja 
bankowa czy akredytywa jest tańsza ? 
 
[Pol-unia Sp. z o.o.] 10:55 am: Przepraszam jeśli zadam pytanie, które było już wcześniej ale 
chciałbym zapytać, mój szef przedłożył mi do podpisu weksel, ponieważ w wykonywanej pracy 
miałbym jeździć autem służbowym lecz nie zawsze, czy jest to działanie zgodne z prawem i czy nie 
ponoszę tutaj zbyt dużego ryzyka jeśli inni pracownicy jeździliby tym autem również a na mnie byłby 
podpisany weksel? 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 10:55 am: Odp. dla Wrocław, cd: w inkasie mogą to być dokumenty 
handlowe (np.: faktura, świadectwo pochodzenia, dokumenty transportowe, dokumenty 
ubezpieczeniowe itd.) i finansowe (np. weksel, czek, kwit depozytowy, banknot, akcja, obligacja> 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 10:57 am: Odp. dla Hurt-Detal: Nie ma ogólnego taryfikatora takich 
transakcji, jak np. w przypadku notariuszy. Wysokość tych kosztów zależy w zasadzie od banku. Przy 
transakcjach o dużej wartości mogą być one negocjowane.> 
 
[MŚP] 10:58 am: W nawiązaniu do pytania Hurt-Detal ... Jak długo trwa procedura otwarcia 
akredytywy ? 
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[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 10:58 am: Odp. dla Pol-unia Sp. z o.o.: jeżeli inni pracownicy korzystają 
z mienia, które zostało powierzone Panu i tylko Pan podpisał weksel, to może to zwiększać Pana 
ryzyko. W takiej sytuacji celowe byłoby spisanie porozumienia wekslowego, podpisanego koniecznie 
przez Pana i przez pracodawcę> 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 11:00 am: Odp. dla MŚP: Czas otwarcia akredytywy w zasadzie 
powinien być podobny, jak czas oczekiwania na przyznanie kredytu> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:00 am: Obecnie nie mamy pytań oczekujących. 
 
[Pol-unia Sp. z o.o.] 11:00 am: Dziękuje za odpowiedź, będę miał to na uwadze. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:00 am: Zapraszam do zadawania pytań. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:01 am: Pozostała jeszcze godzina spotkania. 
 
[zdzichu] 11:02 am: Co oznacza pojecie, że gwarancja bankowa może być bezwarunkowa? 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 11:04 am: Odp. dla Zdzichu: gwarancja bankowa jest bezwarunkowa, 
jeżeli bank spełnia świadczenie na pierwsze żądanie uprawnionego - beneficjenta, bez spełniania 
przez niego dodatkowych warunków> 
 
[Victoria] 11:04 am: Czym jest poręczenie cywilne ? 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 11:05 am: Odp. dla Victoria: poręczenie cywilne, tj. uregulowane 
przepisami kodeksu cywilnego. Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem 
wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie 
wykonał. Oświadczenie poręczyciela powinno być pod rygorem nieważności złożone na piśmie.> 
 
[Ryszard] 11:07 am: Wiadomo, że złotówka nie jest jeszcze b.stabilną walutą, w jaki sposób można 
zmniejszyć ryzyko kursowe, żeby nie ponieść zbyt dużych strat? 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 11:08 am: Odp. dla Ryszard: w takiej sytuacji można sięgnąć po 
transakcje walutowe, oferowane na rynku finansowym> 
 
[Victoria] 11:08 am: Czy osoba będąca poręczycielem gwarantuje spłatę długu całym swoim 
majątkiem ? 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 11:09 am: Odp. dla Victoria: Tak. osoba ta odpowiada całym swoim 
majątkiem> 
 
[Victoria] 11:10 am: Czy umowa o której Pan wspomniał może ograniczać odpowiedzialność do jakiej 
kwoty ? Czy zawsze jest to cały majątek ? 
 
[Stolgraf] 11:12 am: A czy może Pan wytłumaczyć na czym polega transakcja arbitrażowa? 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 11:12 am: Odp. dla Victoria: odpowiedzialność jest ponoszona całym 
majątkiem. Można się jednak ograniczyć do poręczenia za część zobowiązania, jednak nie zmienia to 
zasad odpowiedzialności. Jeżeli chce się odpowiadać częścią majątku, to można ustanowić np. zastaw 
lub hipotekę> 
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[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 11:13 am: Odp. dla Stolgraf: transakcja arbitrażowa jest rodzajem 
transakcji walutowej. Najogólniej rzecz ujmując w tym przypadku pozycja walutowa powinna 
pozostać neutralna, co pozwala dokonującemu arbitrażu na osiągniecie zysku nie narażając się na 
ryzyko niekorzystnej zmiany kursów walutowych> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:14 am: Pozostało tylko 45 minut. 
 
[29] 11:14 am: Coraz częściej napotykam się na „hipotekę kaucyjną” czym różni się ona od 
tradycyjnej hipoteki ? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:14 am: Zapraszam do zadawania kolejnych pytań. 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 11:15 am: Odp. dla 29: najogólniej hipoteka kaucyjna ustanawiana jest 
"do" określonej kwoty, natomiast hipoteka zwykła ustanawiana jest "w" określonej kwocie. 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 11:16 am: Odp. dla 29, cd: hipotekę kaucyjną ustala się w sytuacji, gdy 
zabezpieczona wierzytelność powiększa się o odsetki i inne koszty, a jej wysokość nie jest ostatecznie 
znana w chwili ustanawiania> 
 
[Główny]: MURGRABIA wszedł o godz. 11:16 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:17 am: Obecnie nie mamy pytań oczekujących. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:17 am: Zapraszam do zadawania pytań. 
 
[MŚP] 11:18 am: Jak wygląda kwestia zabezpieczeń transakcji w przypadku spółek komandytowych ? 
 
[Główny]: MURGRABIA wyszedł o godz. 11:20 am 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 11:20 am: Odp. dla MŚP: spółka komandytowa nie ma osobowości 
prawnej, ale ma zdolność prawną. Spółka taka może np. poręczyć, wystawić weksel, za co odpowiada 
całym swoim majątkiem. Jeżeli wartość majątku nie wystarczy na pokrycie zobowiązań, to - jak w 
spółce jawnej - odpowiadać będą jej wspólnicy: komplementariusz - całym majątkiem, a 
komandytariusz - do wysokości sumy komandytowej> 
 
[Główny]: Ilona wyszedł o godz. 11:20 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:21 am: Pozostało 40 minut. Nie mamy pytań oczekujących. 
Zapraszam do dyskusji. 
 
[MŚP] 11:23 am: A jaki jest minimalny kapitał zakładowy takiej spółki ? 
 
[Główny]: cat wszedł o godz. 11:24 am 
 
[zdzichu] 11:25 am: A jak wyglądają zabezpieczenia pomiędzy spółkami jawnymi, czy to są te same 
zabezpieczenia jak pomiędzy wszystkimi innymi podmiotami? 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 11:25 am: Odp. dla MŚP: spółka komandytowa nie ma minimalnego 
kapitału. Wysokość wkładu w zasadzie jest dowolna, podobnie jak wysokość sumy komandytowej> 
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[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 11:26 am: Odp. dla Zdzichu: spółki jawne są przedsiębiorcami i kwestie 
zabezpieczeń wyglądają tak, jak u innych przedsiębiorców, oczywiście z uwzględnieniem specyfiki 
spółek osobowych - możliwość ponoszenia odpowiedzialności majątkiem osobistym wspólników> 
 
[MŚP] 11:26 am: W przypadku spółki komandytowej od kogo należy oczekiwać spłaty długu ? tzn. od 
komandytariusza czy komplementariusza ? Czy jest tu jakaś zasada ? 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 11:28 am: Odp. dla MŚP: przede wszystkim należy oczekiwać spłaty od 
spółki, a jeżeli jest ona niewypłacalna - to od komplementariusza (w całości) lub od komandytariusza 
(z ograniczeniem do sumy komandytowej)> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:28 am: Pytanie od użytkownika [cat] 11:27 am: Czy bank ma prawo 
odmówić zmniejszenia zabezpieczenia kredytu jeśli duża część kredytu została spłacona a 
zabezpieczenie w postaci nieruchomości wielokrotnie przewyższa kwotę kredytu ? 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 11:29 am: Odp. dla cat: umowa kredytowa jest umową cywilnoprawną, 
wobec tego bank ma prawo odmówić zmniejszenia zabezpieczeń; ewentualne modyfikacje umów 
cywilnoprawnych mogą być dokonane aneksem - za zgodą obu stron, albo w formie orzeczenia sądu, 
który w niektórych sytuacjach może modyfikować umowy (np. sytuacja wyzysku)> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:30 am: Dziękuję. Proszę o kolejne pytania. 
 
[MŚP] 11:30 am: Spółki komandytowe to nadal rzadkość ale wśród naszych partnerów jest także 
spółka komandytowa-akcyjna. Jak wygląda sprawa zabezpieczeń w przypadku tej formy ? 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 11:33 am: Odp. dla MŚP: Spółka komandytowo - akcyjna także jest 
przedsiębiorcą i jej sytuacja w przypadku zabezpieczeń kształtuje się tak samo, jak przy innych 
podmiotach gospodarczych. Pamiętać trzeba o specyfice tej spółki - w porównaniu do spółki 
komandytowej , najogólniej, w miejscu komandytariusza mamy akcjonariusza> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:33 am: Pozostało zaledwie 25 minut spotkania. Proszę je 
efektywnie wykorzystać. 
 
[Główny]: Jank wszedł o godz. 11:34 am 
 
[MŚP] 11:36 am: A czy w spółce komandytowo-akcyjnej akcjonariusze odpowiadają całym swoim 
majątkiem ? 
 
[Główny]: Jank wyszedł o godz. 11:36 am 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 11:37 am: Odp. dla MŚP: akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania 
spółki (art. 135 ksh) całym swoim majątkiem - tak odpowiada komplementariusz> 
 
[Główny]: cat wyszedł o godz. 11:39 am 
 
[Ryszard] 11:40 am: Czy podpisywanie wekslów in blanco nie jest czasem zbyt dużym ryzykiem? 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 11:41 am: Odp. dla Ryszard: podpisywanie weksli z reguły jest 
ryzykowne. Jeżeli już decydujemy się podpisać weksel, to należy dopilnować zawarcia pisemnego 
porozumienia wekslowego, z podpisami obu stron. Wtedy można skorzystać z ochrony prawnej - 
zarówno cywilnej jak i karnej> 
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[Hurt-Detal] 11:43 am: Czy jeśli zalegamy z zapłatą faktury max do 2 tygodni możemy "za to" trafić do 
Krajowego Rejestru Długów ? Jakie zobowiązana tam trafiają ? 
 
[Ryszard] 11:43 am: Dziekuje za odpowiedź. 
 
[MŚP] 11:45 am: Czy słyszał Pan o windykacji polubownej prowadzonej przez Krajowy Rejestr Długów 
? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:45 am: Mamy tylko jedno pytanie oczekujące i jednocześnie 15 
minut spotkania. Zapraszam do zadania kolejnych pytań. 
 
[MŚP] 11:46 am: Tzn. Program Ochrony Klienta. 
 
[MŚP] 11:47 am: Czy spotkał się Pan z opiniami jak to działa w praktyce – tzn. czy działania są 
skuteczne ? 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 11:50 am: Odp. dla Hurt-Detal: 2 tygodnie to zbyt krótki okres, żeby 
trafić do KRD; ustawa mówi o okresie 60 dni od daty wymagalności wierzytelności> 
 
[Główny]: artur76 wszedł o godz. 11:50 am 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 11:52 am: Odp. dla MŚP: jeżeli mówimy o "windykacji polubownej" to 
w zasadzie mogłoby to polegać na tym, że dłużnik wpisany do rejestru sam spłaca zadłużenie, w celu 
usunięcia go z rejestru. "Polubowność" może tu polegać na tym, ze sprawa nie trafia do sądu> 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 11:54 am: Odp. dla Hurt-Detal: 2 tygodnie to za krótko, żeby trafić do 
KRD. ustawa mówi o co najmniej 60 dniach od wymagalności świadczenia. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:54 am: czekamy na odpowiedź na następujące pytania użytkownika 
[MŚP]: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:55 am: 1-[MŚP] 11:46 am: Tzn. Program Ochrony Klienta. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:55 am: 2-[MŚP] 11:47 am: Czy spotkał się Pan z opiniami jak to 
działa w praktyce - tzn czy działania są skuteczne ? 
 
[Wrocław] 11:55 am: Panie Jacku a czy prowadzony jest rejestr rzetelnych płatników ? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:55 am: Jeżeli chcą Państwo jeszcze podjąć jakiś temat to proszę o 
przesłanie pytania / uwagi 
 
[artur76] 11:57 am: ja mam pytanie - może do wszystkich - jak skutecznie zmusić klientów do 
płacenia w terminie? 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 11:57 am: Odp. dla Wrocław: Nie znam rejestru rzetelnych płatników. 
Skoro w rejestrze są nierzetelni, to należy przyjąć, że pozostali są rzetelni> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:58 am: Pytanie od użytkownika [artur76] 11:57 am: ja mam pytanie 
- może do wszystkich - jak skutecznie zmusić klientów do płacenia w terminie? było ostatnim 
pytaniem zadanym podczas spotkania. 
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[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 11:58 am: Odp. dla MŚP: wg statystyk KRD ok. 60% dłużników spłaca 
zobowiązania po umieszczeniu ich w tym rejestrze> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:59 am: Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania do Eksperta, to 
prosimy je kierować na adres mailowy: eic@darr.pl. Pytanie przyjmujemy tylko w dniu dzisiejszym do 
godziny 16:00. 
 
[Główny]: artur76 wyszedł o godz. 11:59 am 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 11:59 am: Odp. dla artur76: wydaje się,  że to raczej kwestia etyki, niż 
środków prawnych> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:00 pm: Czy powinnam rozumieć, że odpowiedź na pytania 
użytkownika [MŚP] też została udzielona ? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:00 pm: Przypominam te pytania: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:00 pm: 1-[MŚP] 11:46 am: Tzn. Program Ochrony Klienta 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:00 pm: 2-[MŚP] 11:47 am: Czy spotkał się Pan z opiniami jak to 
działa w praktyce - tzn czy działania są skuteczne ? 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 12:01 pm: Odp. dla MŚP: proszę o sprecyzowanie pytania Program 
Ochrony klienta> 
 
[Główny]: Pol-unia Sp. z o.o. wyszedł o godz. 12:01 pm 
 
[Główny]: Stolgraf wyszedł o godz. 12:01 pm 
 
[Główny]: Wrocław wyszedł o godz. 12:01 pm 
 
[Główny]: Victoria wyszedł o godz. 12:01 pm 
 
[Główny]: Pointplus wyszedł o godz. 12:01 pm 
 
[Główny]: Ryszard wyszedł o godz. 12:01 pm 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:02 pm: Poczekajmy chwilę na reakcję użytkownika [MŚP] 
 
[Główny]: MŚP wyszedł o godz. 12:02 pm 
 
[Główny]: Hurt-Detal wyszedł o godz. 12:02 pm 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 12:02 pm: Odp. dla: MŚP] 11:47 am: Czy spotkał się Pan z opiniami jak 
to działa w praktyce - tzn czy działania są: wg statystyk KRD ok. 60% dłużników spłata zobowiązania 
po umieszczeniu ich w tym rejestrze> 
 
[Moderator – Barbara Buryta 
 
[Główny]: 29 wyszedł o godz. 12:02 pm 
 



 

 

strona 13 z 14 

[Moderator – Barbara Buryta] 12:03 pm: Skoro tak, to Szanowny Panie, Szanowni Państwo uczestnicy 
- niezmiernie dziękuję za udział w dzisiejszej rozmowie. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:03 pm: Przypominam ponownie - jeżeli mają Państwo dodatkowe 
pytania do Eksperta, to prosimy je kierować na adres mailowy: eic@darr.pl. Pytanie przyjmujemy 
tylko w dniu dzisiejszym do godziny 16:00. 
 
[Ekspert - Jacek Garstkiewicz] 12:03 pm: Dziękuję.> 
 
[Główny]: lutra wyszedł o godz. 12:03 pm 
 
[Główny]: cichon wyszedł o godz. 12:03 pm 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:03 pm: Jeżeli interesują Państwa inne kwestie związane z 
prowadzeniem biznesu w Unii Europejskiej, a w szczególności uzyskaniem dofinansowania 
zapraszamy do kontaktu z nami – ośrodkiem Enterprise Europe Network poprzez adres: 
eic@darr.pl czy też z Punktem Konsultacyjnym. Pytania można wysyłać do nas poprzez stronę 
internetową: www.darr.pl (ikonka ZADAJ PYTANIE KONSULTANTOWI w lewym pasku): 
http://www.darr.pl/form.html 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:03 pm: Zapis rozmowy zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / Archiwum czatów w 
przyszłym tygodniu. Szczególnie zapraszam tam osoby, które przyłączyły się do nas w trakcie trwania 
rozmowy i nie miały możliwości zapoznać się z wszystkimi pytaniami/odpowiedziami. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:03 pm: Pragnę Państwa poinformować, że w ramach projektu 
Enterprise Europe Network West Poland organizujemy 36 czatów. Dzisiejszy był DWUDZIESTYM 
TRZECIM z serii. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:03 pm: Informacje o poprzednich czatach można znaleźć na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / ARCHIWUM CZATÓW. 
Więcej informacji na stronie: http://www.darr.pl/?id=170 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:04 pm: Prosimy Państwa o sugestie w zakresie tematyki czatów / 
ekspertów, które powinnyśmy dla Państwa przygotować. Sugestie prosimy kierować na adres 
mailowy: eic@darr.pl 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:04 pm: Kolejny czat zostanie zorganizowany w dniu 11 GRUDNIA br. 
w godzinach: 12-14 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:04 pm: Temat czatu: ROZLICZANIE DOTACJI POZYSKANYCH W 
RAMACH DZIAŁANIA 8.1 I DZIAŁANIE 8.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:04 pm: Ekspertem zaproszonym do rozmowy z Państwem jest Pani 
IZABELA FISZER, Starszy Specjalista w Zespole Własności Przemysłowej Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:04 pm: Szczegółowe informacja zostaną zamieszczone na stronie 
www.darr.pl oraz Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl). 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:04 pm: Czaty są organizowane przez Europejską Sieć Wsparcia dla 
biznesu - Enterprise Europe Network West Poland. 
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[Moderator – Barbara Buryta] 12:04 pm: Sieć Enterprise Europe Network jest współfinansowana 
przez Unię Europejską w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 
2007-2013 (http://www.cip.gov.pl) oraz budżetu państwa. Więcej informacji na temat Sieci: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:05 pm: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network – 
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 


