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Od redaktorów
Kancelaria Prawna RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy we współpracy z Redakcją „Monitora Prawniczego” ma zaszczyt – 
już po raz szósty – zaprezentować Państwu przegląd wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego z zakresu prawa spółek handlowych – tym 
razem z lat 2014–2015 – wraz z ich omówieniem.
Nieustannie wychodzimy z założenia, że to praktyczny wymiar orzeczeń sądowych jest najważniejszy – często bowiem właśnie w prak-
tyce można spotkać się z sytuacją, w której analiza prawa stanowionego (tzw. law in books) nie jest wystarczająca, by jednoznacznie 
odpowiedzieć na konkretne pytanie lub na rozwiązanie napotkanego problemu prawnego. Szczególną wartość uzyskuje wtedy judyka-
tura, a przede wszystkim orzecznictwo Sądu Najwyższego – szukając cierpliwie znaleźć można rozwiązania wielu niejasnych i proble-
matycznych kwestii.
Liczymy, że składany na Państwa ręce wybór orzeczeń Sądu Najwyższego, do których przygotowaliśmy komentarze, przyda się Pań-
stwu na co dzień w pracy.

r. pr. dr Radosław L. Kwaśnicki                                                                                     adw. Piotr Letolc
     Redaktor Dodatku                                                                                                Redaktor Dodatku

MONITOR
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D W U T Y G O D N I K   P R A W A   P O L S K I E G O

MoP



C.H
. B

ECK

2 DODATEK do MoP  18/2016

SPIS TREŚCI

▶   ▶ 

  ▶  ▶  ▶  ▶ 
 

▶ 
 
 

▶   ▶ 
 

▶ 
 

▶ 
 
 

▶ 
 
 

▶ 
 
 

▶ 
 

▶ 
 
 

▶ 
 
 

▶  
 

Uchwała SN z 17.12.2015 r., III CZP 91/15, Legalis
dr Radosław L. Kwaśnicki, Reprezentacja spółki w postępowaniu dotyczącym uchwał o zmianach w składzie  
zarządu sp. z o.o.  ..............................................................................................................................................................................  7
Postanowienie SN z 19.6.2015 r., IV CSK 564/14, Legalis
Krzysztof Wróbel, Piotr Letolc, Podmioty zobowiązane do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki  
komandytowej .................................................................................................................................................................................  10
Uchwała SN z 30.1.2015 r., III CZP 34/14, Legalis 
Damian Dworek, Piotr Frelak, Dopuszczalność ustanawiania prokury niewłaściwej  ........................................................  12
Postanowienie SN z 8.5.2015 r., III CZ 19/15, Legalis
Dariusz Kulgawczuk, Jakub Kutyła, Zasada „skracania mandatów” w przypadku kadencji jednorocznych  ................  14
Uchwała SN z 11.12.2014 r., III CZP 85/14, Legalis
Dariusz Kulgawczuk, Mariusz Pniewski, Dopuszczalność skargi na orzeczenie referendarza  .........................................  16
Wyrok SN z 9.10.2014 r., IV CSK 29/14, Legalis
Aneta Pankowska, Elżbieta Delert, Umowa o świadczenie przez osobę trzecią jako forma zabezpieczenia  .................  17
Wyrok SN z 26.3.2014 r., V CSK 220/13, Legalis
Agnieszka Mikołajska, Zwoływanie zwyczajnego lub nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością  .............................................................................................................................................  19
Wyrok SN z 4.3.2015 r., IV CSK 340/14, Legalis
Aleksandra Zeuchner, Karol Szymański, Dopuszczalność podjęcia uchwał o powołaniu członków zarządu  
sp. z o.o. na kolejną kadencję per facta concludentia ..................................................................................................................  21
Wyrok SN z 3.6.2015 r., V CSK 592/14, Legalis
Damian Staszewski, Marcin Jasiński, Sąd Najwyższy o „uchwałach negatywnych”  ............................................................  22
Wyrok SN z 24.6.2015 r., II CSK 554/14, Legalis
Piotr Mikosik, Ciężar dowodu w przypadku odpowiedzialności odszkodowawczej członka zarządu spółki z o.o.  ....  25
Wyrok SN z 18.6.2015 r., III CZP 31/15, Legalis
Ewelina Ocipińska, Oskar Kowalewski, Charakter roszczeń o wypłatę dywidendy. Wypłata dywidendy w okresie 
likwidacji spółki  ..............................................................................................................................................................................  26
Wyrok SN z 26.11.2014 r., II PK 162/13, Legalis
Katarzyna Bednarek, Filip Smakowski, Kognicja sądu w sprawach dotyczących członków zarządu, którym  
powierzono funkcję na podstawie umowy o pracę  .................................................................................................................  28
Wyrok SN z 30.1.2014 r., III CSK 70/13, Legalis
Marcin Jasiński, Natalia Tracichleb, Odpowiedzialność na podstawie art. 299 KSH w przypadku niezaspokojenia 
wierzyciela z powodu niepodjęcia czynności egzekucyjnych przeciwko spółce  ..............................................................  30
Uchwała SN z 30.1.2014 r., III CZP 104/13, Legalis
Michał Wiliński, Łukasz Sieczka, Przedawnienie roszczeń członka rady nadzorczej o przyznanie wynagrodzenia .....  31
Uchwała SN z 3.12.2014 r., III CZP 90/14, Legalis
Michał Wiliński, Magdalena Wawrzonek, Ujawnienie majątku spółki akcyjnej nieobjętego likwidacją po  
wykreśleniu z rejestru  ....................................................................................................................................................................  33
Wyrok SN z 22.1.2014 r., III CSK 33/13, Legalis 
Natalia Tracichleb, Jarosław Szewczyk, Dopuszczalność stosowania per analogiam przepisu art. 103 KC wobec  
tzw. fałszywych organów osób prawnych  ..................................................................................................................................  34
Uchwała SN z 27.8.2015 r., III CZP 62/15, Legalis
Kornelia Łuczejko, Piotr Letolc, Członkowie zarządu spółki handlowej ponoszą odpowiedzialność cywilną za 
niewykonanie z winy umyślnej obowiązków wymienionych w art. 594 KSH  ..................................................................  35

Spis treści



C.H
. B

ECK

3DODATEK do MoP  18/2016

PRAWO SPÓŁEK
Wyrok SN z 25.3.2015 r., II CSK 402/14, Legalis
Maciej Stańkowski, Aleksandra Puszczało, Praktyczne aspekty dowodzenia bezskuteczności egzekucji przeciwko  
sp. z o.o. w upadłości a odpowiedzialność członków jej zarządu na podstawie art. 299 § 1 KSH ..........................................  37
Wyrok SN z 19.11.2015 r., IV CSK 804/14, Legalis
Magdalena Niegierewicz, Ocena postanowień umownych pod kątem sprzeczności z zasadami współżycia  
społecznego  .....................................................................................................................................................................................  39
Wyrok SN z 22.4.2015 r., III CSK 284/14, Legalis
Maria Czaińska, Piotr Letolc, Zakaz wypłat z majątku spółki z o.o. w sytuacji braku pełnego pokrycia kapitału  
zakładowego  ....................................................................................................................................................................................  41

▶ 
 

 ▶ 

  ▶   

www.czasopisma.beck.pl



C.H
. B

ECK

4 DODATEK do MoP  18/2016

PRAWO SPÓŁEK
Radosław L. Kwaśnicki – doktor nauk 
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WRÓBEL & Partnerzy (www.rkkw.pl)
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Aneta Pankowska – radca prawny, Part-
ner w Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, 
WRÓBEL & Partnerzy (www.rkkw.pl)

Oskar Kowalewski – Profesor INE PAN, 
Fellow Wharton Institutions Financial Cen-
ter oraz visiting profesor IESEG Business 
School (Grand Ecole), Of Counsel w Kan-
celarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL 
& Partnerzy (www.rkkw.pl)

Mariusz Pniewski – radca prawny, współpra-
cownik Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, 
WRÓBEL & Partnerzy (www.rkkw.pl)

Damian Staszewski – prawnik w Kancelarii 
RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Part-
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celarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL 
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WRÓBEL & Partnerzy (www.rkkw.pl)

Łukasz Sieczka – radca prawny, współpra-
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Reprezentacja spółki 
w postępowaniu 
dotyczącym uchwał 
o zmianach w składzie 
zarządu sp. z o.o.

▶ dr Radosław L. Kwaśnicki

▶ Zarząd nie może działać za  spółkę z  ograniczoną odpo-
wiedzialnością w postępowaniu o udzielenie zabezpiecze-
nia, którego przedmiotem jest roszczenie osoby odwołanej 
z zarządu o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał 
zgromadzenia wspólników o zmianach w składzie zarządu.

▶ Uchwała SN z  17.12.2015  r., III  CZP 91/15, 
Legalis

Stan faktyczny
Tło faktyczne uchwały nie jest rozbudowane. Zgromadzenie 
wspólników pozwanej spółki podjęło uchwały o  odwołaniu 
jednego członka zarządu i powołaniu w jego miejsce innej oso-
by. Odwołany członek zarządu był wspólnikiem spółki i razem 
z dwoma innymi wspólnikami zaskarżył uchwały oraz wniósł 
o udzielenie zabezpieczenia. Sąd uwzględnił wniosek i wstrzy-
mał wykonalność uchwał o odwołaniu powoda oraz powoła-
niu nowego członka zarządu. Na to orzeczenie pozwana spółka 
wniosła zażalenie. 
Do tego miejsca okoliczności sprawy są dosyć typowym przy-
kładem przebiegu postępowania o  stwierdzenie nieważności 
lub uchylenie uchwał zgromadzeń wspólników. Pewną nowoś-
cią w tej sprawie było to, że w postępowaniu zażaleniowym po-
wodowie podnieśli zarzut nieprawidłowej reprezentacji spółki. 
Stwierdzili bowiem, że w związku ze wstrzymaniem wykonal-
ności uchwał spółka powinna być reprezentowana przez stary 
zarząd, w składzie uwzględniającym powoda, który został z nie-
go odwołany. W związku z tym zarzutem, sąd II instancji po-
wziął wątpliwości dotyczące tego, kto powinien działać za spół-
kę po wstrzymaniu wykonalności uchwał dotyczących zmian 
w składzie zarządu. W szczególności wątpliwości te dotyczyły 
tego, czy powinien to być nowy, czy stary zarząd lub pełnomoc-
nik powołany na podstawie art. 253 § 1 KSH, ewentualnie ku-
rator powołany na podstawie art. 253 § 2 KSH. 

Komentarz
Glosowana uchwała jest jedną z najszerszych wypowiedzi SN 
dotyczących postępowania zabezpieczającego w  sprawach 
o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał. W uzasadnie-
niu tego orzeczenia można wyodrębnić dwa podstawowe wątki. 
Pierwszy z nich dotyczy tego, w jaki sposób zabezpieczać rosz-
czenia związane z kwestionowaniem uchwał, a drugi odnosi się 
do skutków udzielenia zabezpieczenia takich roszczeń dla re-
prezentacji spółki w postępowaniu. 
Zagadnienie sposobu zabezpieczania roszczeń o stwierdze-
nie nieważności lub uchylenie uchwał było już przedmiotem 
wypowiedzi SN. W przypadku glosowanej uchwały, zostało ono 
omówione niejako na marginesie uzasadnienia podjętego roz-
strzygnięcia. Zawiera ono jednak tezy zrywające z dotychczaso-
wym stanowiskiem dominującym w orzecznictwie. Mianowicie 
SN stwierdził, że nie jest dopuszczalne udzielanie zabezpie-
czenia poprzez zawieszenie postępowania rejestrowego. 
Tym samym zakwestionował treść uchwały z 21.7.2010 r.1 Pod-
stawą takiego stanowiska było uznanie, że sąd procesowy nie ma 
kompetencji do decydowania o zawieszeniu postępowania reje-
strowego, toczącego się przed innym sądem. 
Jako alternatywę dla zawieszania postępowania rejestrowego, 
SN wskazał udzielanie zabezpieczenia poprzez wstrzymanie 
skuteczności zaskarżonej uchwały. Wskazał przy tym, że ta-
kie zabezpieczenie ma charakter antycypacyjny, a jego skutki 
w czasie trwania postępowania są analogiczne do tych, jakie wy-
nikałyby z prawomocnego wyroku stwierdzającego nieważność 
lub uchylającego zaskarżoną uchwałę. W związku z tym, udzie-
lenie zabezpieczenia polegającego na wstrzymaniu skuteczno-
ści uchwały stanowi przeszkodę do dokonania wpisu zmian 
w rejestrze, wynikających z zaskarżonej uchwały. Taki sposób 
zabezpieczenia wywołuje więc skutki dalej idące niż te, które 
wynikają z zawieszenia postępowania rejestrowego, a przy tym 
dopuszczalność jego udzielenia nie budzi wątpliwości. 
W ramach rozważań dotyczących sposobów zabezpieczenia, 
SN poczynił również uwagę terminologiczną i wskazał, że część 
uchwał zgromadzeń wspólników nie wymaga wykonania, 
ale wywołują określone skutki od momentu ich podjęcia. 
W stosunku do takich uchwał, zabezpieczenie nie powinno do-
tyczyć wstrzymania ich wykonania, ale skuteczności. 
Odnosząc się do tej części uchwały należy, co do zasady, zgo-
dzić się ze stanowiskiem SN. Jeżeli przyjmie się, że wstrzymanie 
skuteczności uchwał prowadzi do wywołania skutków takich jak 
wyrok uwzględniający powództwo przeciwko uchwałom, to za-
wieszanie postępowania rejestrowego jest zbędne. Znając treść 
udzielonego zabezpieczenia sąd rejestrowy może bowiem je-
dynie samodzielnie zawiesić postępowanie o wpis lub oddalić 
wniosek, nie może go natomiast uwzględnić. 
Kontrowersje może budzić zawarte w  glosowanej uchwale 
stwierdzenie, że w wyniku udzielenia zabezpieczenia uchwa-
ła nie wywołuje skutków „od chwili podjęcia”. Przyznanie 
postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia skutków ex tunc wy-
daje się być sprzeczne z art. 360 KPC, z którego wynika, że po-
stanowienia są skuteczne od chwili ich wydania oraz z art. 755 
pkt 1 KPC, który wskazuje, że sąd może w postępowaniu zabez-
pieczającym unormować prawa i obowiązki stron tylko i wy-
łącznie na czas trwania postępowania. Dodatkowo, przyznanie 

1  III CZP 49/10, OSNC Nr 1/2011, poz. 7, s. 43.
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nowiony uchwałą wspólników, a w przypadku jego braku – ku-
rator wyznaczony przez sąd prowadzący postępowanie. 
Powołując się na te przepisy oraz uchwały SN z 22.10.2009 r.2 
oraz z 8.10.2015 r.3 (w których podkreślana była potrzeba wy-
łączenia całego zarządu od działania za pozwaną, w sytuacji gdy 
występuje ona w sporze z choćby jednym z członków zarządu), 
SN stwierdził, że wyłączenie zarządu od reprezentacji spół-
ki w sporze z członkiem zarządu dotyczy również postępo-
wania zabezpieczającego. Zgodnie z podjętą uchwałą, repre-
zentację spółki w  postępowaniu o  udzielenie zabezpieczenia 
roszczenia o  stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał 
o zmianach składu zarządu, w którym uprawnionym jest od-
wołany członek zarządu, reguluje art. 253 § 2 KSH. 
Komentując omawiane orzeczenie należy odnieść się zarówno 
do motywów, jak i treści rozstrzygnięcia zawartego w uchwa-
le. Przede wszystkim na pełną akceptację zasługuje dążenie do 
kształtowania reprezentacji spółki w taki sposób, aby jej interesy 
nie były zagrożone, a stanowisko przedstawiane przez nią w po-
stępowaniu dotyczącym uchwał było jak najpełniejsze i pozwa-
lało wydać sądowi trafne rozstrzygnięcie. Dlatego trafne jest 
opowiedzenie się przez SN za wyłączeniem zarządu od re-
prezentacji pozwanej spółki nawet, gdy tylko jeden z człon-
ków zarządu występuje jako współuczestnik postępowania 
po stronie powodowej. Wątpliwości może jednak budzić to, 
czy wyłączenie zarządu od działania za spółkę w takiej sytua-
cji powinno następować w  wyniku wydania postanowienia 
o udzieleniu zabezpieczenia polegającego na wstrzymaniu sku-
teczności uchwały. Należy bowiem zauważyć, że takie stanowi-
sko może prowadzić do pozbawienia spółki możliwości faktycz-
nej obrony swoich praw w procesie. 
Przy zastosowaniu stanowiska SN, postępowania o stwierdze-
nie nieważności lub uchylenie uchwał o zmianach w składzie 
zarządu mogą bowiem wyglądać w ten sposób, że nowo powo-
łany zarząd nawet nie będzie miał możliwości przedstawienia 
stanowiska w procesie. Może się bowiem okazać, że członko-
wie nowego zarządu dowiedzą się o zaskarżeniu uchwał o ich 
powołaniu z postanowienia wstrzymującego skuteczność tych 
uchwał. Wówczas, zgodnie z glosowaną uchwałą, zamiast nich, 
stanowisko spółki będzie przedstawiać albo kurator wyznaczo-
ny przez sąd, który może nie mieć żadnej wiedzy o faktach istot-
nych dla sprawy, albo stary zarząd, w którego interesie będzie 
wyeliminowanie zaskarżonych uchwał z obrotu.
Powyższy przykład wskazuje, że uznanie, iż postanowienie 
o wstrzymaniu skuteczności uchwał o zmianach w składzie za-
rządu zmienia również reprezentację spółki, ma dalekosiężne 
skutki. Uzyskanie zabezpieczenia roszczeń w sprawach dotyczą-
cych uchwał może bowiem służyć nie tylko ochronie przed ne-
gatywnymi skutkami uchwał, ale również wzmocnieniu pozycji 
procesowej osób występujących z powództwem. Rodzi to ry-
zyko prowadzenia fikcyjnych procesów. Dlatego bardziej kon-
sekwentnym rozstrzygnięciem zagadnienia występującego 
w glosowanej uchwale byłoby wyłączenie zarządu (zarówno 
starego, jak i nowego) od reprezentowania spółki w każdej 
sprawie o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał 
o zmianach w składzie zarządu. Niezależnie bowiem od tego, 
czy z powództwem występuje odwołany członek zarządu, czy 
inna osoba, to ich cel procesowy jest ten sam – wyeliminowa-

2  III CZP 63/09, OSNC Nr 4/2010, poz. 55, s. 33.
3  III CZP 57/15, Biul. SN Nr 10/2015.

mocy wstecznej postanowieniom udzielającym tymczasowej 
ochrony prawnej w większości przypadków byłoby zbędne, po-
nieważ wniosek o zabezpieczenie jest składany zazwyczaj w cza-
sie, gdy istotne skutki zaskarżonych uchwał jeszcze nie wystą-
piły. Gdyby natomiast takie skutki wystąpiły przed udzieleniem 
zabezpieczenia, to usuwanie ich, na czas trwania postępowania, 
mogłoby stwarzać niepotrzebną niepewność w obrocie praw-
nym i podważać stabilność stosunków prawnych. 
Drugi wątek, którego dotyczy komentowana uchwała ma bar-
dzo istotne znaczenie w sytuacji sporów korporacyjnych do-
tyczących składu zarządu. Spory takie ogniskują się zazwyczaj 
na ustaleniu, który zarząd – stary czy nowy – jest uprawniony 
do działania za spółkę. Przy tym, stary zarząd wywodzi swo-
je uprawnienie do działania z nieprawidłowości uchwał o jego 
odwołaniu, natomiast nowy zarząd powołuje się na skuteczność 
uchwał o jego powołaniu, która może zostać podważona jedynie 
prawomocnym wyrokiem sądu. 
Z uwagi na konstytutywny charakter orzeczeń eliminujących 
uchwały zgromadzeń wspólników z obrotu prawnego, nowy za-
rząd jest w uprzywilejowanej pozycji. Jego uprawnienie do pro-
wadzenia spraw spółki i reprezentacji trwa tak długo, jak długo 
uchwały o jego powołaniu nie zostaną prawomocnie podważo-
ne. Ograniczenie skutków tych uchwał może zaś wynikać albo 
z prawomocnego wyroku stwierdzającego wydanego na podsta-
wie art. 252 lub 249 KSH, albo z postanowienia o udzieleniu 
zabezpieczenia. Póki żadne z tych zdarzeń nie wystąpi, to spół-
ka jest reprezentowana w postępowaniach przez nowy zarząd. 
Wątpliwości zaczynają się, gdy sąd udziela zabezpieczenia 
ograniczającego skuteczność uchwał o powołaniu nowego 
zarządu. Takiej sytuacji dotyczy rozstrzygnięcie zawarte w glo-
sowanej uchwale. 
Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że skutki wstrzymania 
skuteczności uchwał o  zmianach w  składzie zarządu dla re-
prezentacji spółki nie powinny budzić wątpliwości. Skoro SN 
uznał, że tego rodzaju zabezpieczenie antycypuje skutki wyroku 
stwierdzającego nieważność lub uchylającego uchwałę, to ozna-
cza to, że uchwały, których dotyczy zabezpieczenie, przez czas 
trwania postępowania nie mogą stanowić umocowania do dzia-
łania dla nowego zarządu. Tym samym spółka powinna być re-
prezentowana w postępowaniu przez stary zarząd. Należy jed-
nak uwzględnić to, że stary zarząd nie jest zainteresowany tym, 
aby bronić uchwał o jego odwołaniu. Dlatego przyjęcie, że może 
on reprezentować spółkę w postępowaniu o stwierdzenie nie-
ważności lub uchylenie uchwał o jego odwołaniu stwarza ry-
zyko prowadzenia fikcyjnego procesu. Osoby reprezentujące 
pozwaną spółkę miałyby bowiem interesy zbieżne z osobami, 
które ją pozywają. 
Na tle omawianej sprawy ten stan był szczególnie dobrze wi-
doczny, ponieważ osobą pozywającą spółkę był odwołany czło-
nek zarządu. Wstrzymanie skuteczności uchwały o jego odwoła-
niu prowadziłoby więc do tego, że uzyskiwałby on uprawnienie 
do reprezentacji pozwanej. Taką sytuację SN uznał za  nie-
dopuszczalną jako naruszającą art.  210 KSH. Na podstawie 
tego przepisu zarząd nie może reprezentować spółki w sporze 
z członkiem zarządu. Do reprezentacji spółki w takiej sytuacji 
uprawniona jest rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany 
uchwałą zgromadzenia wspólników. W  sporach dotyczących 
stwierdzenia nieważności lub uchylenia uchwały przepisem 
szczególnym wobec art.  210 §  1 jest art.  253 KSH. Zgodnie 
z nim spółkę reprezentuje, zamiast zarządu, pełnomocnik usta-



C.H
. B

ECK

PRAWO SPÓŁEK

9DODATEK do MoP  18/2016

również, gdy w jego interesie robi to inna osoba. Dlatego za-
sadne byłoby wyłączenie w każdym przypadku starego zarzą-
du od reprezentowania spółki w procesie dotyczącym uchwał 
o zmianach w składzie zarządu. Tymczasem treść glosowanego 
orzeczenia wskazuje na to, że nie jest wykluczone, iż udzielenie 
zabezpieczenia w sprawie dotyczącej uchwał o zmianach w skła-
dzie zarządu doprowadzi do tego, że uprawniony do reprezen-
tacji spółki stanie się stary zarząd.

Wnioski dla praktyki
Wnioski z glosowanej uchwały znajdują zastosowanie w dwóch 
sytuacjach. Po pierwsze, uzasadnienie uchwały stanowi wska-
zówkę dla osób występujących o  udzielenie zabezpieczenia 
roszczeń o  stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał 
zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń. Ze stano-
wiska SN wynika, że zamiast wnosić o zawieszenie postępo-
wania rejestrowego korzystniej jest domagać się wstrzyma-
nia jej skuteczności. Tego rodzaju zabezpieczenie antycypuje 
bowiem skutki wyroku uwzględniającego powództwo.
Drugą sytuacją, w której należy uwzględniać treść komento-
wanego orzeczenia, jest podejmowanie przez zgromadzenie 
wspólników uchwał o zmianach w składzie zarządu. Stanowi-
sko przyjęte przez SN wskazuje, że w przypadku istnienia 
obawy zaskarżenia uchwał o zmianach w składzie zarzą-
du, warto zawczasu zapewnić sobie możliwość reprezento-
wania spółki w takim postępowaniu. Aby było to możliwe, 
warto, obok uchwały o  zmianach w  zarządzie, podjąć rów-
nież uchwałę o ustanowieniu pełnomocnika, o którym mowa 
w art. 253 KSH. Taki pełnomocnik ma bowiem pierwszeń-
stwo w reprezentowaniu spółki w postępowaniu o stwierdze-
nie nieważności lub uchylenie uchwał przed zarządem i ku-
ratorem. 

nie uchwały z obrotu. W każdej z tych sytuacji, w takim samym 
stopniu uzasadnione jest więc to, aby stary zarząd nie reprezen-
tował w sprawie spółki.
Warto jednak zauważyć, że najkorzystniejszą sytuacją była-
by ta, w której spółkę w postępowaniu o stwierdzenie nie-
ważności lub uchylenie uchwał o zmianach w składzie za-
rządu reprezentował nowy zarząd. Ten zarząd jest bowiem 
najbardziej zainteresowany w utrzymaniu uchwał o powołaniu 
jego członków w obrocie, w związku z czym można zakładać, że 
również najpełniej prezentowałby stanowisko pozwanej spółki 
w procesie. Uzasadnieniem reprezentacji spółki przez nowy za-
rząd jest zaś w szczególności pogląd, który SN wyraził na koń-
cu glosowanej uchwały, zgodnie z którym jeżeli prawidłowość 
reprezentacji strony jest przedmiotem sporu, to strona, której 
spór ten dotyczy, powinna być traktowana jako właściwie repre-
zentowana aż do prawomocnego przesądzenia prawidłowości 
sposobu jej reprezentacji. Na tle sprawy, w której zaskarżona 
jest uchwała o zmianach w składzie zarządu pogląd ten ozna-
cza, że do czasu wydania prawomocnego wyroku stwierdza-
jącego nieważność lub uchylającego uchwałę, za  prawidłową 
należy uznawać reprezentację spółki przez nowy zarząd. Roz-
strzygnięcie wydane w  postępowaniu zabezpieczającym nie 
powinno mieć zaś wpływu na reprezentację spółki w postępo-
waniu. Prawomocne i ostateczne przesądzenie kwestii prawid-
łowości reprezentacji spółki może być bowiem dokonane jedy-
nie w wyroku. 
Podsumowując, należy stwierdzić, że motywy podjęcia uchwa-
ły wskazywane w uzasadnieniu glosowanego orzeczenia zasłu-
gują na aprobatę. Zasadne jest bowiem wyłączanie zarządu od 
reprezentacji spółki w każdym przypadku, gdy istnieje realne 
ryzyko wystąpienia konfl iktu interesów. Taki konfl ikt intere-
sów może występować jednak nie tylko wówczas, gdy odwo-
łany członek zarządu zaskarża uchwałę o jego odwołaniu, ale 

   Reklama

Prawo spółek kapitałowych

www.ksiegarnia.beck.pl

Prawo spółek kapitałowychPrawo spółek kapitałowychPrawo spółek kapitałowych



C.H
. B

ECK

PRAWO SPÓŁEK

10 DODATEK do MoP  18/2016

Podmioty zobowiązane 
do złożenia wniosku 
o ogłoszenie upadłości 
spółki komandytowej

▶ Krzysztof Wróbel▶ Piotr Letolc

▶ Przypadek reprezentowania spółki komandytowej, gdy 
komplementariuszem jest osoba prawna, różni się od 
przypadku reprezentowania spółki komandytowej, gdy 
komplementariuszem jest osoba fi zyczna tylko tym, że gdy 
komplementariuszem jest osoba prawna, osoby działające 
w  imieniu spółki komandytowej wywodzą swoje umoco-
wanie do tego działania z członkostwa w zarządzie osoby 
prawnej-komplementariusza, a gdy komplementariuszem 
jest osoba fi zyczna, jej umocowanie do działania w  imie-
niu spółki komandytowej jest pochodną samego jej statusu 
wspólnika-komplementariusza i braku ograniczeń wymie-
nionych w art. 117 KSH.

▶ Postanowienie SN z  19.6.2015  r., IV  CSK 
564/14, Legalis

Stan faktyczny
M.T. i R.T. byli członkami zarządu spółki X spółka z o.o. Ta spół-
ka z kolei była komplementariuszem spółki X spółka z o.o. spół-
ka komandytowa1. Spółka zaprzestała w czerwcu 2011 r. spłaty 
wymagalnych zobowiązań na rzecz co najmniej dwóch wierzy-
cieli. M.T. i R.T. nie złożyli jednak wniosku o ogłoszenie upadło-
ści Spółki. Problemy płatnicze Spółki usiłowali rozwiązać przez 
zawieranie ugód z wierzycielami, spłatę niektórych wierzycieli 
i wpłaty własne. W latach 2012–2013 zostało wydanych w sto-
sunku do Spółki 58 prawomocnych tytułów wykonawczych 
na łączną kwotę ponad 4 mln zł.
W marcu 2013 r. Spółka zaprzestała całkowicie prowadzenia 
działalności gospodarczej.
L.K. – pozostawający ze Spółką w stosunkach handlowych – 
powołując się na przysługujące mu względem niej wierzytel-
ności w wysokości nieco ponad 75 tys. zł (niepotwierdzonej 

1  Dalej jako: Spółka.

jednak tytułem egzekucyjnym), złożył wniosek wszczynający 
postępowanie o  orzeczenie wobec M.T. i  R.T. zakazów okre-
ślonych w art. 373 ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościo-
we i naprawcze2, tj. pozbawienie na okres od 3 do 10 lat pra-
wa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek 
oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta 
lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie pań-
stwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Kilka mie-
sięcy później, L.K. wystąpił także o ogłoszenie upadłości Spółki, 
do którego to wniosku M.T. i R.T. przychylili się. W toku tego 
postępowania, L.K. został wymieniony w spisie wierzycieli jako 
wierzyciel upadłościowy. Sąd Rejonowy dnia 18.6.2013 r. ogło-
sił upadłość Spółki obejmującą likwidację majątku.
Jednakże w toku postępowania o orzeczenie wobec M.T. i R.T. 
zakazów określonych w art. 373 PrUpN pojawiły się wątpliwo-
ści, czy w tym postępowaniu:
1) M.T. i R.T. przysługuje legitymacja bierna; oraz czy
2) L.K. przysługuje legitymacja czynna.
Zarówno Sąd Rejonowy, jak i Sąd Okręgowy uznały, że tak jest. 
Sąd Okręgowy wskazał, że w sprawie, w której komplementa-
riuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będąca 
osobą prawną, obowiązek przewidziany w art. 21 ust. 2 PrUpN 
spoczywa na każdym z członków zarządu spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością-komplementariusza. Jeśli zaś chodzi o le-
gitymację czynną L.K. w tym postępowaniu, to Sąd Okręgowy 
przyjął, że L.K. przysługiwała wierzytelność wobec Spółki i tym 
samym spełniony został wymóg art. 376 ust. 1 PrUpN, który 
przyznaje legitymację do wszczęcia postępowania w sprawie 
orzeczenia tego zakazu wierzycielowi upadłego.
M.T. i R.T. wnieśli skargę kasacyjną od orzeczenia Sądu Okrę-
gowego.
Sąd Najwyższy podzielił ustalenia Sądu Okręgowego w zakresie 
kręgu podmiotów obowiązanych do złożenia wniosku o ogło-
szenie upadłości spółki komandytowej, w której komplemen-
tariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Uznał 
jednak, że L.K. nie posiadał legitymacji do złożenia wniosku 
o wszczęcie postępowania o orzeczenie wobec M.T. i R.T. zaka-
zów określonych w art. 373 PrUpN. L.K. winien bowiem wy-
kazać wierzytelność wobec upadłej Spółki za pomocą prawo-
mocnego orzeczenia sądu. Stąd też nastąpiło naruszenie przede 
wszystkim art. 376 ust. 1 PrUpN, zaś art. 373 PrUpN jedynie 
pośrednio, przez akceptację wszczęcia postępowania w  spra-
wie o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodar-
czej przez osobę do tego nielegitymowaną. Ta kwestia nie jest 
przedmiotem niniejszego opracowania, jednakże w konsekwen-
cji naruszenia art. 376 ust. 1 PrUpN, SN uchylił zaskarżone po-
stanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Są-
dowi Okręgowemu.

Komentarz
Spółkę komandytową z mocy prawa reprezentują w stosunkach 
zewnętrznych komplementariusze, których na podstawie umo-

2  T.  jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm. Ustawa z 15.5.2015 r. – Pra-
wo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.) wraz z wejściem 
w życie 1.1.2016 r. zmienia tytuł ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze 
na Prawo upadłościowe. Z tej przyczyny, ilekroć w dalszej części artykułu 
pojawiać się będzie skrót PrUp, oznaczał będzie powołanie przepisów usta-
wy – Prawo upadłościowe obowiązującej od 1.1.2016 r. Skrót PrUpN ozna-
czał będzie powołanie przepisów ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze 
obowiązującej do 1.1.2016 r.
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zawiera inną niż dotychczasowy art. 11 PrUpN definicję niewy-
płacalności: niewypłacalnością jest bowiem brak zdolności wy-
konywania zobowiązań pieniężnych, a nie przejściowe trudno-
ści w utrzymaniu płynności finansowej. Niezmienna pozostaje 
jednak zasada, że osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 
mają obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie jego upadło-
ści bez względu na podstawę upadłości in concreto.
W przypadku spółki komandytowej, obowiązek złożenia 
wniosku o  ogłoszenie upadłości obciąża co do zasady kom-
plementariusza. Jednakże w  spółce komandytowej, w  której 
komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością, faktycznie na jej rzecz działają osoby fizyczne wchodzą-
ce w skład organu reprezentacji komplementariusza. Uznać za-
tem trzeba, że to na nich spoczywa obowiązek złożenia wniosku 
o ogłoszenie upadłości.
W procesie reprezentacji spółki komandytowej, organ komple-
mentariusza nie staje się co prawda organem spółki komandy-
towej, niemniej działa on „za” komplementariusza, gdy kom-
plementariusz w  tej samej chwili działa „w  imieniu” spółki 
komandytowej – skutki więc działania organu komplementa-
riusza powstają po stronie spółki komandytowej. Organ osoby 
prawnej staje się w ten sposób narzędziem przedstawiciela usta-
wowego spółki komandytowej5.

Wnioski dla praktyki
Sąd Najwyższy w komentowanym orzeczeniu słusznie uznał, 
że różnica w zakresie reprezentacji spółki komandytowej 
przez komplementariusza będącego osobą fizyczną a kom-
plementariuszem będącym osobą prawną (w imieniu które-
go działają osoby fizyczne) ma wyłącznie charakter technicz-
noprawny i jest nieistotna. Różnica ta nie może uzasadniać 
odmiennego traktowania obu tych przypadków w zakresie ob-
ciążenia obowiązkiem złożenia wniosku o ogłoszenie upadło-
ści spółki komandytowej i ponoszenia skutków niedopełnienia 
obowiązku przewidzianego w art. 21 PrUp. Wobec tego uzasad-
nione jest twierdzenie, że członków zarządu komplementa-
riusza spółki komandytowej (każdego z nich samodzielnie) 
obciąża obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie jej upad-
łości (zainicjowania postępowania w tej sprawie).  

5  Tak T. Szczurowski, Komentarz do. art. 117 [w:] Kodeks spółek handlo-
wych. Komentarz, pod red. Z. Jary, Warszawa 2015, Legalis.

wy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono 
prawa reprezentowania spółki (art. 117 KSH). Uprawnienie do 
reprezentacji spółki komandytowej przez komplementariuszy 
nie może być uzależnione od obowiązku współdziałania z ko-
mandytariuszami, możliwe jest natomiast wprowadzenie zasa-
dy reprezentacji łącznej, gdy komplementariuszy jest więcej niż 
jeden, albo reprezentacji łącznej z prokurentem. Samo prawo 
do reprezentowania spółki komandytowej dotyczy wszelkich 
czynności sądowych oraz pozasądowych spółki i nie może być 
ograniczone ze skutkiem wobec osób trzecich (takie ogranicze-
nie może być skuteczne jedynie w stosunkach wewnętrznych). 
Komplementariuszami spółki komandytowej mogą być osoby 
fizyczne lub prawne. W przypadku osób prawnych, działają one 
poprzez swoje organy (art. 38 KC) – w skład których wchodzą 
osoby fizyczne. W praktyce obrotu często spotykane są spół-
ki komandytowe, w  których komplementariuszem jest spół-
ka z ograniczoną odpowiedzialnością; taka konstrukcja praw-
na służy przede wszystkim celom optymalizacji podatkowych 
bądź ograniczenia ryzyk po stronie wspólników. Komplemen-
tariusze nie są jednak organem spółki komandytowej, bo ta nie 
jest osobą prawną. Są natomiast jej przedstawicielami ustawo-
wymi (w doktrynie prawa używa się także pojęcia „przedstawi-
ciela organizacyjnego”3).
Przepisy PrUp wskazują, że dłużnik jest obowiązany, nie póź-
niej niż w terminie 30 dni (wcześniej, w czasie obowiązywania 
PrUpN, były to 2 tygodnie) od dnia, w którym wystąpiła pod-
stawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogło-
szenie upadłości, a jeśli dłużnikiem jest osoba prawna albo inna 
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 
której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, obowiązek 
ten spoczywa na każdym, kto ma prawo go reprezentować sam 
lub łącznie z innymi osobami (art. 21 ust. 1 i 2 PrUp). Obowią-
zek wskazany w art. 21 ust. 1 PrUp powstaje z chwilą zaistnienia 
przesłanek do ogłoszenia upadłości i nie ustaje aż do chwili jego 
wypełnienia lub do chwili, kiedy dłużnik stałby się na powrót 
wypłacalny4. Przesłanki zaś do ogłoszenia upadłości wymie-
nia art. 11 PrUp, który – co warte zaznaczenia – od 1.1.2016 r. 

3  Zob. J. Szwaja, I. Mika, Komentarz do art. 117 [w:] Kodeks spółek han-
dlowych. T. 1. Przepisy ogólne. Spółki osobowe. Komentarz do art. 1–150, 
pod red. S. Sołtysińskiego, A. Szajkowskiego, A. Szumańskiego, J. Szwaji, War-
szawa 2012, s. 921.
4  Tak P. Zimmerman, Komentarz do art. 21 [w:] Prawo upadłościowe i na-
prawcze. Komentarz, Warszawa 2014, Legalis.
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Dopuszczalność 
ustanowienia prokury 
niewłaściwej

▶ Damian Dworek▶ Piotr Frelak

▶ Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców 
w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z za-
strzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem 
zarządu.

▶ Uchwała SN z  30.1.2015  r., III  CZP 34/14, 
Legalis

Stan faktyczny
Glosowana uchwała została wydana w wyniku rozpoznania za-
gadnienia prawnego, przedstawionego przez Pierwszego Pre-
zesa SN na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z 23.11.2002 r. o Są-
dzie Najwyższym1. Zagadnienie to brzmiało następująco: „Czy 
możliwy jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, w rubry-
ce »Prokurenci« jednego prokurenta z jednoczesnym zastrze-
żeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu 
spółki?”. 
W dotychczasowym orzecznictwie, SN dwukrotnie zajmo-
wał się kwestią dopuszczalności ustanowienia prokurenta, 
który byłby uprawniony do działania jedynie łącznie z człon-
kiem zarządu. Orzeczenia te zapadły jeszcze na tle art. 62 roz-
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Ko-
deks handlowy2. W  obu tych orzeczeniach, tj.  w  orzeczeniu 
z 18.2.1938 r.3 oraz uchwale z 27.4.2001 r.4 SN stanął na stano-
wisku, że dopuszczalne jest udzielenie prokury jednej osobie 
z zastrzeżeniem, że może ona działać tylko łącznie z członkiem 
zarządu spółki.

1  T. jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 499 ze zm.; dalej jako: SNU. 
2  Dz.U. z 1934 r. Nr 57, poz. 502 ze zm.
3  C I 170/37, „Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego” Nr 12/1938, poz. 561.
4  III CZP 6/01, OSNC Nr 10/2001, poz. 148.

Komentarz
W wyniku rozpoznania zagadnienia prawnego SN podjął 
uchwałę, zgodnie z  którą wpis do rejestru przedsiębiorców 
prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie 
z członkiem zarządu jest niedopuszczalny. Powyższa uchwała 
stanowi odejście od dotychczas przyjętej w orzecznictwie 
wykładni przepisów o prokurze, a także od stanowiska wy-
rażanego wcześniej przez SN. Pomimo odejścia przez SN od 
dotychczasowego stanowiska, uzasadnienie prawne glosowanej 
uchwały nie budzi poważnych wątpliwości prawnych dotyczą-
cych wykładni przepisów o prokurze. 
Ustawodawca ustanowił prokurę jako formę przedstawicielstwa 
mającego zakres określony ustawowo. Oznacza to, że z same-
go faktu udzielenia prokury można, co do zasady, wywniosko-
wać do jakich czynności uprawniony jest prokurent. Nie trze-
ba w tym celu badać treści umocowania, tak jak to ma miejsce 
w  przypadku pełnomocnictwa. Taki sposób ukształtowania 
prokury upraszcza ustanowienie prokurenta oraz ujawnianie 
jego umocowania wobec osób trzecich. Ponadto, sprzyja on 
pewności obrotu gospodarczego w  zakresie czynności praw-
nych dokonywanych przez prokurentów.
Oparcie prokury na zasadzie ustawowego określenia jej zakre-
su spowodowało, że ustawodawca przewidział jedynie dwa 
wyjątki dotyczące możliwości ograniczania uprawnień 
prokurenta przez przedsiębiorcę. Ograniczenia te dotyczą 
możliwości ustanowienia prokury oddziałowej – ograni-
czonej do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału przed-
siębiorstwa – lub prokury łącznej, udzielanej kilku osobom, 
które mogą działać jedynie razem. 
Stanowisko judykatury dotyczące możliwości ustanowie-
nia tzw.  prokury niewłaściwej, czyli umocowania dla pro-
kurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko i wyłącznie 
z  członkiem zarządu, stanowiło kolejną, nieprzewidzianą 
w ustawie, możliwość ograniczania zakresu prokury.
Dopuszczenie możliwości ustanowienia prokury niewłaściwej 
nie miało oparcia w przepisach, a dodatkowo prowadziło ono 
do zatarcia różnic pomiędzy reprezentacją przedstawicielską 
spółek kapitałowych przez członka zarządu działającego łącznie 
z prokurentem, a reprezentacją organiczną wykonywaną przez 
te same osoby. Sposób reprezentacji spółek kapitałowych w ra-
mach wykonywania prokury niewłaściwej był bowiem iden-
tyczny, jak w przypadku reprezentacji mieszanej. Zakres czyn-
ności, które skutecznie mogą dokonać prokurent z członkiem 
zarządu jest jednak inny na podstawie przepisów o prokurze 
oraz przepisów KSH. Różnice te dotyczą w szczególności roz-
porządzania przedsiębiorstwem lub nieruchomością.
Podstawowym uzasadnieniem dla dotychczasowej działal-
ności prawotwórczej sądów, polegającej na  uznawaniu pro-
kury niewłaściwej za  dopuszczalną, były względu praktycz-
ne. Zwrócił na nie uwagę SN w cytowanej wcześniej uchwale 
z  27.4.2001  r.5, gdzie wskazał, że: „udzielenie prokury może 
być niezbędne dla sprawnego funkcjonowania spółki w wypad-
kach choroby członka zarządu, jego urlopu itp. Jednocześnie zaś 
wzgląd na bezpieczeństwo spółki może sprzeciwiać się udzie-
leniu prokury samodzielnej jednej osobie, a wzgląd na kosz-
ty – udzieleniu prokury łącznej dwóm osobom”. Odnosząc się 
jednak do tego uzasadnienia należy wskazać na zupełną wyjąt-

5  Zob. przyp. 4.
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przepisów o prokurze i reprezentacji spółki kapitałowej nie ma 
zastosowania do oceny skutków czynności prawnych dokona-
nych przez ustanowionych niezgodnie z nią prokurentów”. Tym 
samym ograniczył on możliwość stosowania przyjętej przez 
niego wykładni przepisów o  prokurze do zdarzeń, które 
miały miejsce przed podjęciem uchwały. Takie rozstrzygnię-
cie, które nie jest pierwszą tego typu wypowiedzią SN, wyraźnie 
wskazuje na to, że Sąd ten zauważa prawotwórczy charakter jego 
uchwał oraz uznaje faktyczne związanie sądów powszechnych 
ich treścią. Tylko bowiem przy przyjęciu takiego stanowiska 
można uznać, że SN jest uprawniony do określania tego, jaka 
wykładnia przepisów wiąże w określonym czasie. Tego rodzaju 
wypowiedzi SN nie mają podstawy w obowiązującym w Polsce 
systemie źródeł prawa. Wskazują one jednak na odpowiedzial-
ność SN za praktyczne skutki wydawanych przez niego orze-
czeń oraz uprzedzają ewentualne wątpliwości lub przyszłe rosz-
czenia, dla których mogą one być podstawą.
W niniejszej sprawie ryzyko niekorzystnych skutków wpisów 
prokury niewłaściwej do rejestru przedsiębiorców nie wyda-
je się być znaczne. Dotychczas udzielone prokury niewłaś-
ciwe można bowiem uznawać za  dokonane skutecznie, ale 
bez zastrzeżenia ograniczającego możliwość działania pro-
kurenta tylko łącznie z członkiem zarządu. Tak ustanowieni 
prokurenci mieli więc podstawę do działania samodzielnego 
– na podstawie przepisów o prokurze oraz do działania łącz-
nie z członkiem zarządu – na podstawie przepisów KSH oraz 
postanowień większości umów spółek lub statutu. Nie moż-
na jednak wykluczyć również przeciwnego poglądu, zgodnie 
z którym prokury udzielone z zastrzeżeniem działania łączne-
go z członkiem zarządu są sprzeczne z przepisami KC, a przez 
to nieskuteczne. 

Wnioski dla praktyki
Komentowana uchwała ma bezpośrednie i istotne przełożenie 
na praktykę obrotu. Jej podjęcie doprowadzi bowiem zapewne 
do zmiany praktyki sądów rejestrowych i oddalania wnio-
sków o wpis prokury niewłaściwej lub wpisywania prokury 
bez zastrzeżenia dotyczącego możliwości działania proku-
renta tylko łącznie z członkiem zarządu. 
Uchwała ta będzie również wpływała na ocenę skutków do-
tychczas ustanowionych i wpisanych do rejestru prokuren-
tów, uprawnionych do działania wyłącznie z członkiem za-
rządu. Przedsiębiorcy, którzy udzielili tego rodzaju prokury są 
więc narażeni obecnie na ryzyko tego, że będą one traktowa-
ne jako samoistne bądź też jako nieskuteczne. Każdy z powyż-
szych poglądów może tworzyć pewne ryzyko dotyczące zakresu 
umocowania prokurenta. Dlatego uzasadnione wydaje się być 
dokonanie zmiany umocowania dotychczasowych prokuren-
tów, którzy byli uprawnieni do działania jedynie z członkiem 
zarządu. 
Uchwała ta jest również przykładem tego, że nawet utar-
ta w  orzecznictwie wykładnia przepisów może ulec zmia-
nie, a  wniosek o  rozstrzygnięcie zagadnień prawnych w  try-
bie art. 60 ust. 1 SNU może dotyczyć nie tylko rozbieżności 
w wypowiedziach judykatury, ale również sporów w piśmien-
nictwie.  

kowość sytuacji, która stała się podstawowym uzasadnieniem 
dla dopuszczenia w  obrocie instytucji prokury niewłaściwej. 
Sytuacja ta odnosiła się bowiem tylko do takich spółek kapi-
tałowych, które:
1) mają dwuosobowy zarząd;
2) członkowie zarządu są uprawnieni tylko do łącznej repre-

zentacji;
3) spółkę stać na wynagradzanie tylko jednego prokurenta, 

który nie daje rękojmi swoich działań. 
Zasadnie więc SN w glosowanym orzeczeniu wskazał, że tak 
określone względy praktyczne nie wskazują na istotną potrzebę 
kreowania nowego rodzaju prokury. 
Za uznaniem prokury niewłaściwej za  niedopuszczalną SN 
przedstawił również inne, zasadne argumenty. Po pierwsze, 
wskazał on, że brak jest podstaw do uznania za dopuszczal-
ną możliwość udzielania prokury członkom zarządu lub 
wspólnikom spółek osobowych. Osoby te mają bowiem z ty-
tułu wykonywanej funkcji szersze uprawnienia do reprezento-
wania spółki oraz prowadzenia jej spraw, niż mogą im przysłu-
giwać z tytułu udzielenia prokury. Dlatego nie można ustanowić 
prokury łącznej, w której jednym z prokurentów byłby członek 
zarządu lub wspólnik spółki osobowej. 
Po drugie, prokura łączna zakłada to, że jest ona udzielana 
dwóm prokurentom. Nie można natomiast uznać, że pro-
kura łączna może być udzielona jednej osobie z zastrzeże-
niem uzależnienia skuteczności dokonywanych przez niego 
czynności od złożenia oświadczenia woli przez osobę, która 
prokurentem nie jest. Nadanie takiego kształtu prokurze nie 
ma podstawy ustawowej.
Po trzecie, przepisy dotyczące treści wpisów w  rejestrze 
przedsiębiorców nie przewidują możliwości ujawniania 
prokury z zastrzeżeniem możliwości działania prokurenta 
tylko łącznie z członkiem zarządu. 
Sąd Najwyższy stwierdził również, że prokura niewłaściwa by-
łaby sprzeczna z art. 38 KC, ponieważ prowadziłaby do okre-
ślenia sposobu reprezentacji spółki w oświadczeniu zarządu, 
a nie w ustawie lub opartym na niej statucie. Powyższy argu-
ment stanowi jednak pomieszanie prokury niewłaściwej z re-
prezentacją mieszaną. Artykuł 38 KC dotyczy bowiem repre-
zentacji organicznej osób prawnych. Nie dotyczy on natomiast 
reprezentacji przedstawicielskiej, którą jest zawsze prokura i to 
nawet niewłaściwa.
W ramach komentarza do analizowanej uchwały, należy rów-
nież odnieść się do podstaw jej podjęcia. Na podstawie art. 60 
ust.  1 SNU, Pierwszy Prezes SN może przedstawić wniosek 
o rozstrzygnięcie zagadnienia, jeżeli w orzecznictwie ujawnią 
się rozbieżności w wykładni prawa. W niniejszej sprawie roz-
bieżności w orzecznictwie nie tylko nie ujawniły się, ale wręcz 
były poszukiwane poprzez dokonanie ankiety. Źródłem tej 
uchwały była więc nie tyle konieczność rozstrzygnięcia rozbież-
ności w orzecznictwie sądów, co raczej wola usunięcia utartej, 
choć nieprawidłowej wykładni przepisów Kodeksu cywil-
nego. Poprzez glosowaną uchwałę, SN przeciwstawił się prawo-
twórczej wykładni przepisów o prokurze, dokonując twórczej 
wykładni art. 60 ust. 1 SNU. 
Ciekawe jest również zakończenie glosowanego orzeczenia. Sąd 
Najwyższy stwierdził w nim bowiem, że: „Przyjęta wykładnia 
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Zasada „skracania 
mandatów” w przypadku 
kadencji jednorocznych

▶ Dariusz Kulgawczuk▶ Jakub Kutyła

▶ 1. Jeżeli do pełnienia funkcji członka zarządu w  ciągu 
roku obrotowego zostaje powołana kolejny raz osoba peł-
niąca tę funkcję dotychczas od początku tego roku obro-
towego w  ramach poprzedniej kadencji, jej mandat jako 
członka zarządu na  podstawie art.  202 §  1 KSH wygasa 
z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzają-
cego sprawozdanie fi nansowe za ten rok obrotowy, w któ-
rym nastąpiło kolejne powołanie.

 2. W wypadku, w  którym do pełnienia funkcji członka 
zarządu w  ciągu roku obrotowego powołana zostaje oso-
ba pełniąca tę funkcję dotychczas od początku tego roku 
obrotowego – w ramach poprzedniej kadencji zastosowa-
nie art. 202 § 1 KSH skutkuje tym, że czas pełnienia funk-
cji w ramach poprzedniej kadencji należy zaliczyć do czasu 
jej pełnienia w ramach nowej kadencji. W rezultacie, w wy-
padku kolejnego powołania do pełnienia funkcji członka 
zarządu w ciągu roku obrotowego tej osoby, która pełniła 
tę funkcję dotychczas od początku tego roku obrotowego 
w  ramach jej poprzedniej kadencji, mandat takiej osoby 
jako członka zarządu wygaśnie wskutek odbycia zgroma-
dzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie fi nan-
sowe za rok obrotowy, w którym nastąpiło to kolejne po-
wołanie, a nie dopiero w następstwie odbycia zgromadzenia 
wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe 
za  następny rok obrotowy. Wykładnia ta pozwala zbliżyć 
okres urzędowania do rocznej kadencji i oznacza, że sto-
sowanie art. 202 § 1 KSH w sposób nieunikniony wydłuża 
okres pełnienia funkcji przez członka zarządu tylko w wy-
padku pierwszej kadencji, podczas gdy już w wypadku ko-
lejnych kadencji następuje względna harmonia między dłu-
gością kadencji i mandatu.

▶ Wyrok SN z 8.5.2015 r., III CZ 19/15, Legalis

Stan faktyczny
W spółce z o.o.1 dnia 30.6.2010 r. (uchwałą zgromadzenia wspól-
ników) powołano zarząd – zgodnie z  literalną treścią uchwa-
ły – na „trzecią, 2-letnią kadencję do 30.6.2011 r.”. Sama umo-
wa przedmiotowej spółki z o.o. nie zawierała postanowień co 
do długości kadencji członków zarządu. Tym samym brzmie-
nie uchwały było sprzeczne z treścią art. 202 § 1 KSH, zgodnie 
z którym w razie braku odmiennej regulacji zawartej w umowie 
spółki mandat członka zarządu Spółki „wygasa z dniem odby-
cia się zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozda-
nie fi nansowe spółki za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia 
funkcji członka zarządu”. W związku z tym – pomimo odmien-
nej woli wspólników wyrażonej w uchwale – w istocie, w przed-
miotowej spółce członkowie zarządu byli powoływani na rocz-
ną „ustawową” kadencję wynikającą z art. 202 § 1 KSH.
Przedmiotowa Spółka funkcjonowała w stanie swoistego „roz-
dwojenia” przez szereg lat. Z jednej bowiem strony jej właści-
ciele byli przekonani, że wybierają członków zarządu na 2-letnie 
kadencje, z drugiej natomiast de iure każdorazowo odnawiali ich 
mandat zaledwie na rok.
Sąd Okręgowy w I instancji wyrokiem z 5.5.2014 r. zasądził od 
pozwanego na rzecz Spółki kwotę 117 416 zł wraz z odsetkami 
ustawowymi tytułem czynszu za podnajem lokalu użytkowego. 
Sąd Apelacyjny stwierdził nieważność postępowania I instan-
cji ze względu na brak należytego umocowania pełnomocnika 
powódki. Sąd Apelacyjny wskazał, że umowa nie zawiera posta-
nowień co do długości kadencji członków zarządu, co w świetle 
art. 202 KSH oznacza, że powoływani są oni na rok obrotowy, 
a ich mandat wygasa w dniu zatwierdzenia sprawozdania fi nan-
sowego obejmującego ten rok. Sąd Apelacyjny przyjął więc, że 
dnia 30.6.2011 r. dotychczasowi członkowie zarządu zakończyli 
swoje kadencje, a w związku z udzieleniem im przez zgromadze-
nie wspólników absolutorium wygasły także ich mandaty – od 
tej pory Spółka nie ma więc organu uprawnionego do jej repre-
zentacji. Sąd Apelacyjny uchylił wyrok SO i przekazał sprawę 
do ponownego rozpoznania.
Sąd Najwyższy stwierdził, że w  sytuacji, w  której do pełnie-
nia funkcji członka zarządu w ciągu roku obrotowego powo-
łana zostaje osoba, która pełniła tę funkcję dotychczas od po-
czątku tego roku obrotowego, zastosowanie art. 202 § 1 KSH 
w ramach poprzedniej kadencji skutkuje tym, że czas pełnie-
nia funkcji w ramach poprzedniej kadencji zalicza się do cza-
su pełnienia funkcji w ramach nowej kadencji. Jak wskazał SN 
w glosowanym wyroku, „w wypadku kolejnego powołania do 
pełnienia funkcji członka zarządu w ciągu roku obrotowego tej 
osoby, która pełniła tę funkcję dotychczas od początku tego 
roku obrotowego w ramach jej poprzedniej kadencji, mandat 
takiej osoby jako członka zarządu wygaśnie wskutek odbycia 
zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie fi -
nansowe za rok obrotowy, w którym nastąpiło to kolejne po-
wołanie, a  nie dopiero w  następstwie odbycia zgromadzenia 
wspólników zatwierdzającego sprawozdanie fi nansowe za na-
stępny rok obrotowy”. 

1  Dalej jako: Spółka.
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z  dniem odbycia się zgromadzenia wspólników zatwier-
dzającego sprawozdanie fi nansowe za rok 2013, jeżeli ma 
ono miejsce po 30.6.2014 r.).

Problem ze wskazaną „adaptacją” polega natomiast na tym, że 
tzw. teoria skracania mandatów nie jest do końca adekwat-
na dla „ustawowej” rocznej kadencji wynikającej z art. 202 
§ 1 KSH. Otóż przepis ten stanowi (warto tu ponownie zacy-
tować jego treść), że w razie braku stosownej regulacji w umo-
wie spółki „mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia 
się zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie 
fi nansowe spółki za  pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia 
funkcji członka zarządu”. Słowo „pierwszy” wskazuje tutaj, że 
„łączenie” kadencji zaaprobowane przez SN może mieć miej-
sce tylko w przypadku pierwszej i drugiej rocznej kadencji, ale 
już nie w przypadku kolejnych, co nie jest rozwiązaniem od-
powiadającym wymogom bezpieczeństwa obrotu prawnego. 
Dlatego też, jak się wydaje, „pierwszy pełny rok obrotowy” 
należy rozumieć jako okres pełnienia funkcji już na nowej 
podstawie prawnej (na podstawie „nowego” powołania, a nie 
„starego”). Ponadto, o ile w stanie faktycznym rozpatrywanym 
przez SN ciągłość mandatu po stronie członka zarządu wystę-
powała przez cały rok obrotowy (na podstawie „starego” i „no-
wego” powołania), to pozostaje otwarte pytanie, co jeśli takiej 
ciągłości by nie było. Jak się wydaje, pierwszym pełnym rokiem 
obrotowym byłby w takiej sytuacji dopiero kolejny rok obro-
towy, w trakcie którego członek zarządu pełniłby swoją funk-
cję, co nie do końca jest zgodne z klasycznie rozumianą teorią 
„skracania mandatów”. 

Wnioski dla praktyki
Dla unikn ięcia problemów praktycznych dotyczących wygaś-
nięcia mandatu członka zarządu oraz doniosłego dylematu, czy 
spółka faktycznie posiada zarząd (w rozumieniu pełnego skła-
du osobowego), warto wskazaną kwestię dokładnie uregulować 
w umowie spółki (tudzież w statucie w przypadku spółki ak-
cyjnej). 

Komentarz
Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że jeśli do pełnienia funk-
cji członka zarządu w ciągu roku obrotowego powołana zostaje 
osoba pełniąca tę funkcję dotychczas przez cały czas od po-
czątku tego roku obrotowego – w ramach poprzedniej kaden-
cji – to czas pełnienia funkcji w ramach poprzedniej kadencji 
należy zaliczyć do czasu jej pełnienia w ramach nowej kaden-
cji. W rezultacie, w wypadku kolejnego powołania do pełnie-
nia funkcji członka zarządu w ciągu roku obrotowego tej osoby, 
która pełniła tę funkcję dotychczas od początku tego roku obro-
towego w ramach jej poprzedniej kadencji, mandat takiej osoby 
jako członka zarządu wygaśnie już na skutek odbycia zgroma-
dzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie fi nansowe 
za rok obrotowy, w którym nastąpiło to kolejne powołanie, a nie 
dopiero w następstwie odbycia zgromadzenia wspólników za-
twierdzającego sprawozdanie fi nansowe za następny rok obro-
towy.
Wskazany pogląd SN należy uznać za  kontrowersyjny. Sąd 
Najwyższy „zaadaptował” bowiem na potrzeby „ustawowych” 
rocznych kadencji wynikających z art. 202 § 1 KSH tzw. teo-
rię skracania mandatów (zasadniczo można wyróżnić nastę-
pujące sposoby ustalania wygaśnięcia mandatów członków or-
ganów spółek: 
1) teorię skracania mandatów – w przypadku powołania do 

pełnienia funkcji 30.6.2010  r. na  czteroletnią kadencję 
mandat wygaśnie w dniu odbycia się zgromadzenia wspól-
ników zatwierdzającego sprawozdanie fi nansowe za  rok 
2013; 

2) teorię wydłużania mandatów – w  przypadku powołania 
do pełnienia funkcji 30.6.2010 r. na czteroletnią kadencję 
mandat wygaśnie w dniu odbycia się zgromadzenia wspól-
ników zatwierdzającego sprawozdanie fi nansowe za  rok 
2014, czyli w 2015 roku; oraz 

3) teorię wydłużania mandatów co najmniej do długoś-
ci kadencji – w przypadku powołania do pełnienia funk-
cji 30.6.2010  r. na  czteroletnią kadencję mandat wygasa 
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Dopuszczalność skargi 
na orzeczenie referendarza

▶ Dariusz Kulgawczuk▶ Mariusz Pniewski

▶ Dopuszczalna jest skarga na or zeczenie referendarza sądo-
wego o odmowie dopuszczenia do wzięcia udziału w spra-
wie (art. 510 § 1 i art. 39822 § 1 KPC).

▶ Uchwała SN z  11.12.2014  r., III  CZP 85/14, 
Legalis

Stan faktyczny
Postanowieniem z 4.2.2014 r. referendarz sądowy Sądu Rejo-
nowego na podstawie art. 510 § 1 KPC odmówił dopuszczenia 
akcjonariusza do udziału w postępowaniu rejestrowym z wnio-
sku spółki akcyjnej o wpis zmian danych podmiotu w rejestrze 
przedsiębiorców KRS. Przedmiotowe postanowienie zostało za-
skarżone przez akcjonariusza skargą na orzeczenie referendarza. 
Sąd Rejonowy rozpoznając skargę uznał, że postanowienie o od-
mowie dopuszczenia do udziału w sprawie nie jest objęte hipote-
zą art. 39822 § 1 KPC zawierającą katalog orzeczeń, na które przy-
sługuje skarga, i w konsekwencji skargę akcjonariusza odrzucił.
Sąd Okręgowy rozpatrując zażalenie na postanowienie o odrzu-
ceniu skargi na orzeczenie referendarza powziął poważne wąt-
pliwości, którym dał wyraz w zagadnieniu prawnym przedsta-
wionym SN do rozstrzygnięcia na podstawie art. 390 § 1 w zw. 
z art. 397 § 2 KPC, zawierającym się w następującym pytaniu: 
„Czy przysługuje skarga na orzeczenie referendarza sądowego 
o odmowie dopuszczenia do wzięcia udziału w sprawie, wydane 
na podstawie art. 510 § 1 KPC?”.
Rozstrzygając zagadnienie prawne, które legło u podstaw wyda-
nia glosowanej uchwały, SN opowiedział się za dopuszczalnoś-
cią skargi na orzeczenie referendarza sądowego o odmowie do-
puszczenia do wzięcia udziału w sprawie. Sąd Najwyższy stanął 
na stanowisku, że choć wyliczenie w KPC katalogu zaskarżal-
nych orzeczeń referendarza sądowego jest wyczerpujące, to nie 
jest dopuszczalna sytuacja, w której na orzeczenie sądu przy-
sługuje środek odwoławczy (apelacja albo zażalenie), a na ta-
kie samo orzeczenie wydane przez referendarza skarga jest nie-
dopuszczalna.
Zgodnie z  art.  510 §  1 KPC: „Zainteresowanym w  sprawie 
jest każdy, czyich praw dotyczy wynik postępowania, może on 

wziąć udział w każdym stanie sprawy aż do zakończenia po-
stępowania w drugiej instancji”. Z przepisu tego SN wywiódł, 
że przesłanka przystąpienia do udziału w sprawie ma charak-
ter materialnoprawny, merytoryczny, wyrażający się interesem 
prawnym związanym z konkretnym rozstrzygnięciem sprawy 
in meriti oraz z możliwością wpływu na ukształtowanie tego 
rozstrzygnięcia. Badając zasadność przystąpienia zaintereso-
wanego do udziału w sprawie, sąd rozpoznaje sprawę co do jej 
istoty w aspekcie podmiotowym – w odniesieniu do konkretne-
go zainteresowanego zgłaszającego swój udział w postępowaniu 
i deklarującego interes prawny w rozstrzygnięciu sprawy. Nega-
tywna decyzja sądu w tym przedmiocie, będąca konsekwencją 
uznania, że osoba zgłaszająca udział w postepowaniu nie ma in-
teresu prawnego w rozumieniu art. 510 § 1 KPC, jest decyzją 
merytoryczną. W stosunku bowiem do tej osoby kończy postę-
powanie w sprawie, co jest równoznaczne z odmową ochrony 
prawnej udzielanej w rozpoznawanej sprawie.
Sąd Najwyższy w glosowanej uchwale nie zaaprobował stano-
wiska odmiennego – odmawiającego postanowieniu o odmo-
wie dopuszczenia do udziału w sprawie cech orzeczenia koń-
czącego postępowanie w sprawie1 – wypracowanego w okresie 
funkcjonowania kasacji jako zwyczajnego środka zaskarżenia 
(art. 392 i n. KPC). Sąd Najwyższy zaaprobował natomiast za-
padłą na gruncie dekretu z 18.7.1945 r. – Kodeks postępowania 
niespornego2 uchwałę SN (7) z 26.8.1955 r.3, w której zostało 
wyrażone jednoznaczne stanowisko, że odmowa dopuszczenia 
zainteresowanego do udziału w sprawie kończy samodzielną 
– w  znaczeniu podmiotowym – część postępowania. Podle-
ga więc zaskarżeniu w drodze rewizji, będącej wówczas środ-
kiem odwoławczym od orzeczeń co do istoty sprawy (art. 34 
§ 1 KPN).
Reasumując, SN stwierdził, że postanowienie o odmowie do-
puszczenia do wzięcia udziału w sprawie jest orzeczeniem co do 
istoty sprawy, jak i kończącym postępowanie – w obu przypad-
kach wyłącznie względem podmiotu zgłaszającego swój udział 
w sprawie i przedstawiającego swój interes prawny w jej roz-
strzygnięciu co do istoty.

Komentarz
Uchwała SN zasługuje ze wszech miar na aprobatę, zaś jej pod-
jęcie było konieczne wobec istniejącej rozbieżności w orzeczni-
ctwie dotyczącej drogi zaskarżenia postanowienia referendarza 
sądowego o  odmowie dopuszczenia do udziału w  postępo-
waniu rejestrowym. Rozbieżność ta doprowadziła do sytuacji 
wręcz absurdalnej, w której podmiot, wobec którego zostało 
wydane przez referendarza sądowego postanowienie o odmo-
wie dopuszczenia do udziału w  postępowaniu rejestrowym, 
z najdalej idącej ostrożności procesowej – chcąc zapobiec ry-
zyku odrzucenia środka zaskarżenia – wnosił od tego samego 
postanowienia równolegle zarówno skargę na orzeczenie refe-
rendarza, jak i zażalenie.
Glosowana uchwała ma więc szczególne znaczenie dla po-
stępowań rejestrowych o  wpis zmian danych podmiotu 
w rejestrze przedsiębiorców KRS. Koniecznym bowiem bę-
dzie zrewidowanie poglądu niektórych sądów rejestrowych 

1  Por. postanowienia SN: z 18.11.1998 r., II CZ 127/98; z 10.10.2000 r., 
II CZ 78/00; z 26.4.2001 r., II CZ 148/00, Legalis.
2  Dz.U. z 1945 r. Nr 27, poz. 169 ze zm.; dalej jako: KPN.
3  I CO 26/55, OSN Nr 1/1956, poz. 5.
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przez ten podmiot skargi na postanowienie referendarza sądo-
wego o odmowie dopuszczenia do wzięcia udziału w sprawie 
oraz skargi na postanowienie referendarza sądowego o wpisie 
zmian w rejestrze, sąd rejestrowy odrzucał skargę na odmowę 
dopuszczenia do udziału w sprawie z uwagi na jej prawną nie-
dopuszczalność (nie badając nawet kwestii prawidłowości oce-
ny istnienia merytorycznej przesłanki interesu prawnego), a na-
stępnie odrzucał skargę na wpis a limine jako niedopuszczalną, 
bowiem niepochodzącą od uprawnionego podmiotu, nie bada-
jąc nawet kwestii zasadności zarzutów5. Wydaje się, że glosowa-
na uchwała zniweczy opisaną powyżej i budzącą poważne 
wątpliwości praktykę.

Wnioski dla praktyki
Postanowieniu odmawiającemu dopuszczenie zainteresowane-
go do udziału w sprawie należy przypisać cechy postanowie-
nia dotyczącego istoty tej sprawy i kończącego postępowanie 
w sprawie w rozumieniu art. 39822 § 1 w zw. z art. 510 § 1 KPC 
w aspekcie podmiotowym, w odniesieniu do uczestnika zgła-
szającego swój udział w sprawie. Wykładnia powyższych prze-
pisów zaprezentowana w przedmiotowej uchwale SN prowadzi 
do wniosku, że skarga na orzeczenie referendarza sądowego 
o odmowie dopuszczenia do wzięcia udziału w sprawie jest 
dopuszczalna. 

5  Ibidem.

o niedopuszczalności skargi na postanowienie referendarza są-
dowego o odmowie dopuszczenia do udziału w sprawie4.
Celem postępowań rejestrowych jest niezwłoczne odzwiercied-
lenie w systemie ewidencyjnym określonych zdarzeń prawnych 
dotyczących spółek handlowych, na potrzeby zabezpieczenia 
bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Wprawdzie postępo-
wania te nie służą rozwiązywaniu sporów pomiędzy akcjona-
riuszami (wspólnikami) a  spółką wpisaną w  rejestrze przed-
siębiorców KRS, ale rozstrzygnięcia zapadłe na gruncie tych 
postępowań mają niebagatelny wpływ na stosunek spółki. Kre-
ują one bowiem stan prawny (o skutkach prawnych częstokroć 
trudnych lub wręcz niemożliwych do odwórcenia) i w pewnym 
zakresie de facto rozstrzygają o sporach korporacyjnych przed 
zakończeniem postępowania rozpoznawczego, a nawet zabez-
pieczającego. 
W części sądów rejestrowych ugruntowała się niebezpieczna 
praktyka orzecznicza przedkładająca niezwłoczność zamiesz-
czania danych w rejestrze nad badanie zgodności dołączonych 
do wniosku dokumentów z przepisami prawa. W sytuacji zgło-
szenia przez akcjonariusza udziału w  postępowaniu rejestro-
wym i sygnalizowania przez niego nieprawidłowości w kontek-
ście materiału dowodowego stanowiącego podstawę wpisu, sąd 
rejestrowy odmawiał jego dopuszczenia do udziału w postępo-
waniu rejestrowym. Po dokonaniu wpisu, w sytuacji wniesienia 

4  Por. postanowienie SR dla m.st. Warszawy w Warszawie z 17.4.2013 r., 
WA.XII NS-REJ.KRS/4376/13/250, niepubl.

Umowa o świadczenie 
przez osobę trzecią jako 
forma zabezpieczenia

▶ Aneta Pankowska▶ Elżbieta Delert

▶ 1. Z umowy o świadczenie przez osobę trzecią, uregulowa-
nej art. 391 KC, wynika zobowiązanie gwarancyjne przy-
rzekającego, które zabezpiecza inne zobowiązanie – pod-
stawowe, będące przedmiotem zabezpieczenia. Przepis ten 
oparty jest na założeniu, że osoby trzeciej bez jej zgody nie 
można obciążyć obowiązkiem zaciągnięcia zobowiązania 
lub spełnienia świadczenia. Dopuszcza się wszystkie spo-

soby zaciągnięcia zobowiązania, w którym osoba trzecia bę-
dzie dłużnikiem, tj. zawarcie umowy, złożenie jednostron-
nego oświadczenia woli. Spełnieniem świadczenia będzie 
zadośćuczynienie obowiązkowi wynikającemu z długu, na-
tomiast nie będzie zachowanie niewynikające z istniejącego 
stosunku prawnego.

 2. Umowa uregulowana w  art.  391 KC stanowi zabezpie-
czenie związane z  istnieniem innych stosunków obliga-
cyjnych i mające na celu umocnienie jego realizacji, a nie 
na nakłanianiu osoby trzeciej do zachowań niepolegających 
na świadczeniu, w rozumieniu art. 353 KC.

▶ Wyrok SN z 9.10.2014 r., IV CSK 29/14, Legalis

Stan faktyczny
Strony zawarły umowę sprzedaży, na mocy której sprzedawca 
(pozwany) sprzedał, a kupujący (powód) kupił udziały w spół-
ce z o.o. prowadzącej działalność w zakresie produkcji osłonek. 
W umowie sprzedawca zapewnił kupującego, że przez okres nie 
krótszy niż 3 lata ani on osobiście, ani jego żona, zstępni, ani 
podmioty, w których on, jego żona lub zstępni posiadają udziały 
bądź na rzecz których wykonują pracę, nie będą prowadzić dzia-
łalności konkurencyjnej. Pozwany zgodził się na postanowienia 
o zakazie konkurencji, ponieważ liczył, że powód zatrudni go 
w sprzedanej spółce.
Przed upływem 3-letniego okresu wynikającego z umowy, żona 
pozwanego została większościowym wspólnikiem spółki z o.o., 
zajmującej się produkcją osłonek, zaś jego syn – jedynym człon-
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kiem zarządu tej spółki. Oboje byli przekonani, że zakaz kon-
kurencji, wynikający z umowy przedsiębiorstwa dotyczy tylko 
pozwanego, ponieważ ani małżonka, ani syn pozwanego nie 
dostali od powoda wynagrodzenia za  powstrzymanie się od 
działalności konkurencyjnej. Powód zażądał zasądzenia od po-
zwanego korzyści utraconych w związku z naruszeniem zaka-
zu działalności konkurencyjnej przez żonę i syna pozwanego.
Zarówno Sąd Okręgowy, jak i  Apelacyjny, stanęły na  stano-
wisku, że nie ma podstaw do uwzględnienia powództwa. Sąd 
Najwyższy potwierdził stanowisko SA, zgodnie z którym prze-
pis art. 391 KC nie może być podstawą odpowiedzialności po-
zwanego za zachowania osób trzecich. Z umowy o świadczenie 
przez osobę trzecią, uregulowanej art. 391 KC, wynika zobo-
wiązanie gwarancyjne przyrzekającego, które zabezpiecza inne 
zobowiązanie – podstawowe, będące przedmiotem zabezpie-
czenia. Przepis ten oparty jest na założeniu, że osoby trzeciej 
bez jej zgody nie można obciążyć obowiązkiem zaciągnięcia zo-
bowiązania lub spełnienia świadczenia. Sąd Najwyższy podkre-
ślił, że spełnieniem świadczenia, o którym mowa w art. 391 KC, 
będzie zadośćuczynienie obowiązkowi wynikającemu z długu, 
natomiast nie będzie zachowanie niewynikające z istniejącego 
stosunku prawnego. Zdaniem SN, skoro powoda ani pozwane-
go nie łączyło z osobami wymienionymi w umowie żadne zo-
bowiązanie do powstrzymania się od działalności określonej 
w umowie sprzedaży, to niemożliwe będzie kreowanie gwaran-
cyjnej odpowiedzialności pozwanego.

Komentarz
Artykuł 391 KC określa umowę o świadczenie przez osobę trze-
cią. Jej treścią jest przyrzeczenie jednej strony (dłużnika, przy-
rzekającego, gwaranta) wobec drugiej strony (wierzyciela, be-
neficjenta), że osoba trzecia zaciągnie określone zobowiązanie 
albo spełni określone świadczenie. Skutkiem przyrzeczenia uję-
tego w art. 391 KC jest zobowiązanie odszkodowawcze dłużni-
ka o charakterze gwarancyjnym. Oznacza to, że przyrzekający 
nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte starania o wyko-
nanie świadczenia przez osobę trzecią, ale udziela gwarancji, że 
zaistnieje skutek w postaci zaciągnięcia zobowiązania lub speł-
nienia świadczenia.
W przedmiotowej sprawie, gwarantowane przez pozwanego za-
chowanie żony oraz zstępnych nie miało polegać na spełnieniu 

świadczenia, ponieważ powoda i rodzinę pozwanego nie łączy-
ły żadne stosunki zobowiązaniowe. W związku z tym, istotnie 
nie ma podstaw do kreowania stosunku, który miałby polegać 
na wyręczeniu osoby trzeciej przez dłużnika.
Sąd Najwyższy uznał, że próba stworzenia zobowiązania 
gwarancyjnego dotyczącego zachowań osób trzecich, któ-
rych nie łączy stosunek prawny z dłużnikiem (gwarantem) 
ani wierzycielem, jest sprzeczna z naturą zobowiązania wy-
nikającgo z art. 391 KC.
Zobowiązanie gwaranta obejmuje jedynie jego własne zobo-
wiązanie do ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej 
względem wierzyciela w przypadku, gdy osoba trzecia nie za-
chowa się w sposób przyrzeczony przez gwaranta. Gwarant nie 
ma więc możliwości ani tym bardziej obowiązku „przymuszać” 
osoby trzeciej do odpowiedniego zachowania.
Zobowiązanie gwarancyjne uregulowane w  art.  391 KC nie 
jest jedyną możliwością zabezpieczenia roszczeń w przypadku 
transakcji M&A. Strony takich stosunków oraz osoby trzecie 
mają możliwość zawierania umów gwarancyjnych równocześ-
nie z zawarciem transakcji, w których określone zostaną obo-
wiązki nie tylko sprzedawcy i kupującego, ale też osób trzecich.
Orzeczenie SN wzbudziło sporo kontrowersji. Jego tezy spot-
kały się zaróno z aprobatą1, jak i z krytyką2.

Wnioski dla praktyki
Wydaje się, że przy tak skonstruowanej umowie sprzedaży, wy-
starczyłaby interpretacja, że sprzedawca zobowiązał się do tego, 
że osoby trzecie zawrą z kupującym umowy o zakazie konku-
rencji (zaciągną zobowiązanie w imieniu własnym).
Przyjęcie tez zaprezentowanych w komentowanym wyroku 
będzie niosło ze sobą istotne konsekwencje dla transakcji 
M&A, w ramach których postanowienia o zakazie konku-
rencji mogą okazać się nieskuteczne. 

1  J. Krauss, Glosa do wyroku SN z 9.10.2014 r., IV CSK 29/14, „Glosa” 
Nr 3/2015, s. 47.
2  J. Jastrzębski, Glosa do wyroku SN z 9.10.2014 r., IV CSK 29/14, „Glosa” 
Nr 2/2015, s. 19.
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Zwoływanie zwyczajnego 
lub nadzwyczajnego 
zgromadzenia wspólników 
spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością

▶ Agnieszka Mikołajska

▶ Zwoływanie zwyczajnego lub nadzwyczajnego zgromadze-
nia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
należy – w zasadzie – do kompetencji zarządu (art. 235 § 1 
KSH) i wchodzi w zakres czynności związanych z prowa-
dzeniem spraw spółki, a nie z jej reprezentacją.

▶ Wyrok SN z  26.3.2014  r., V  CSK 220/13, 
Legalis

Stan faktyczny
Wyrokiem z 12.9.2012 r. Sąd Okręgowy w W. uwzględnił po-
wództwo o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajne-
go Zgromadzenia Wspólników1 z 11.3.2011 r. w przedmiocie 
rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2. Od po-
wyższego wyroku została wniesiona apelacja, jednak Sąd Ape-
lacyjny oddalił ją wyrokiem zaskarżonym potem skargą kasa-
cyjną. 
Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu wyroku wskazał, że NZW Spół-
ki, które podjęło zaskarżoną uchwałę, zostało zwołane z naru-
szeniem art. 235 KSH. Powyższą konstatację Sąd Apelacyjny 
wywiódł z następującego stanu faktycznego. Umowa przewi-
dywała, że w  Spółce działa zarząd dwuosobowy. W  związku 
z rezygnacją jednego z członków zarządu z pełnionej funkcji, 
od połowy 2010 r. skład organu zarządzającego nie odpowia-
dał postanowieniom umowy Spółki. Z uwagi na okoliczność, 
że zwołanie zgromadzenia wspólników nie należy do czynności 
związanych z reprezentacją, lecz do zakresu prowadzenia spraw 
spółki i należy do kompetencji zarządu jako organu, powinien 
on w tym przedmiocie podjąć stosowną uchwałę. W związku 

1  Dalej jako: NZW.
2  Dalej jako: Spółka.

z powyższym prezes zarządu Spółki nie był uprawniony do sa-
modzielnego zwołania w dniu 24.2.2011 r. NZW Spółki. 
Sąd Apelacyjny zważył przy tym, że jeżeli spółka nie posiada za-
rządu lub organu nadzoru dopuszczalne jest jedynie nieformal-
ne zwołanie zgromadzenia wspólników w  trybie przewidzia-
nym w art. 240 KSH lub wystąpienie do sądu o ustanowienie 
kuratora. Na NZW nie był reprezentowany cały kapitał zakłado-
wy Spółki, w związku z czym żądanie stwierdzenia nieważności 
zaskarżonej uchwały było uzasadnione. 
Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną strony pozwanej od 
wyroku SA. W  uzasadnieniu swojego wyroku zważył, że dla 
ważnego podjęcia uchwały przez zarząd spółki wymagane jest 
istnienie zarządu jako organu osoby prawnej, zawiadomienie 
wszystkich członków zarządu o jego posiedzeniu oraz podję-
cie uchwały w sposób określony w ustawie lub w statucie. W tej 
kwestii, SN zaaprobował pogląd prezentowany w  orzeczni-
ctwie, w tym między innymi w wyroku z 16.2.2005 r.3 Sąd Naj-
wyższy skonstatował również, że ocena prawidłowości zwołania 
NZW Spółki nie powinna być dokonywana przez pryzmat prze-
pisów o reprezentacji Spółki. 

Komentarz
Wstępnie podkreślenia wymaga, że charakter czynności, jaką 
jest sensu stricto zwołanie zgromadzeń wpólników – które spro-
wadza się do podjęcia decyzji w sprawie zwołania zgromadze-
nia – jest niejednolicie ujmowany zarówno w  doktrynie, jak 
i orzecznictwie. Wskazać bowiem należy, że sporne jest:
1) czy jest to czynność organizacyjna z  zakresu prowadze-

nia spraw spółki, czy może stanowi ona oświadczenie woli 
spółki;

2) czy powinna ona zostać podjęta w drodze uchwały zarządu 
jako organu, czy wystarczy, gdy będzie pochodzić od samo-
dzielnie działającego członka; oraz 

3) jakie będą konsekwencje nieprawidłowości w zwoływaniu 
zgromadzeń wspólników oraz czy brak ewentualnej uchwa-
ły zarządu w tej kwestii będzie a priori przesądzał o wadli-
wości zwołania zgromadzenia.

Sąd Najwyższy w  komentownym wyroku przyjął, że zwoły-
wanie zgromadzeń wspólników (zwyczajnych i  nadzwy-
czajnych) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wcho-
dzi w zakres czynności związanych z prowadzeniem spraw 
spółki, a nie z jej reprezentacją. Część przedstawicieli literatu-
ry przedmiotu przyjmuje powyższy pogląd aprobowany przez 
SN4, a mianowicie, że zwoływanie zgromadzeń wspólników nie 
należy do czynności reprezentacyjnych, ale do czynności z za-
kresu prowadzenia spraw, w związku z czym do tej czynności nie 
znajdą zastosowania reguły związane z reprezentacją, ale zasady 
określone dla prowadzenia spraw. Za powyższym poglądem SN 
opowiedział się również w wyroku z 26.6.2003 r.5, w świetle 
którego:  „Do decyzji (uchwały) zarządu spółki z o.o. o zwołaniu 

3  III CK 296/04, OSNC Nr 2/2006, poz. 31.
4  A.  Kidyba, Komentarz aktualizowany do art.  1–300 KSH, Lex/el. 
2016, komentarz do art. 235; T. Dziurzyński, Z. Fenichel, M. Honzatko, Ko-
deks handlowy. Komentarz. T.  I, Kraków 1936, s.  357; R.  Szczęsny, Za-
rząd w spółkach kapitałowych, Kraków 2004, s. 85; K. Strzelczyk [w:] Ko-
deks spółek handlowych. Komentarz. T.  2. Tytuł  III.  Spółki kapitałowe. 
Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pod red. T. Siemiątkow-
skiego, R. Potrzeszcza, Warszawa 2011, s. 447.
5  Wyrok SN z 26.6.2003 r., V CKN 419/01, Legalis.
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Przyjęcie powyższego poglądu prowadzi natomiast do konsta-
tacji, że w przypadku wadliwego zwołania zgromadzenia wspól-
ników (np. poprzez podjęcie w sposób nieprawidłowy decy-
zji o zwołaniu zgromadzenia) na powodzie spoczywać będzie 
obowiązek wykazania, iż w związku z zaistniałym uchybieniem 
uchwała narusza jednocześnie jakiś inny przepis ustawy, co czy-
ni ją bezwzględnie nieważną11. 
Co więcej, w nauce prawa prezentowany jest również pogląd12, 
zgodnie z którym zgromadzenie wspólników spółki z o.o. zwo-
łane bez odpowiedniej uchwały zarządu, ale z zachowaniem wy-
mogów formalnych przewidzianych w art. 238 KSH, nie po-
winno prowadzić do automatycznego stwierdzenia nieważności 
uchwał podejmowanych na takim zgromadzeniu.
W stanie faktycznym niniejszej sprawy Sąd nie przyjął jednak 
tak liberalnego stanowiska, jak przytoczone powyżej. Przyjął on 
bowiem, że skoro zgodnie z umową Spółki zarząd powinien 
być dwuosobowy, to okoliczność, iż w rzeczywistości w or-
ganie zarządczym pełnił swoją funkcję wyłącznie prezes 
zarządu i samodzielnie podjął decyzję o jego zwołaniu, to 
NWZ Spółki zwołane zostało z naruszeniem art. 235 KSH.

Wnioski dla praktyki
W komentowanym wyroku SN potwierdza stanowisko, zgod-
nie z którym czynność zwołania zgromadzeń wspólników spół-
ki z o.o. należy do zakresu prowadzenia spraw spółki, a nie do 
reprezentacji. Równie istotne jest to, że SN po raz kolejny apro-
buje założenie, iż zarząd zobowiązany jest do podjęcia uchwały 
w przedmiocie zwołania zgromadzenia wspólników. 
Niemniej jednak wskazać należy, że jednoznaczne rozstrzyg-
nięcie kwestii konsekwencji wadliwego zwołania zgromadzenia 
wspólników oraz wpływu nieprawidłowości na ważność uchwał 
pozostaje nadal bardzo trudne i  powinno być rozstrzygane 
w okolicznościach konkretnej sprawy, a nie in abstracto. To sąd 
orzekający w sprawie dotyczącej zaskarżenia uchwał zgroma-
dzenia wspólników powinien każdorazowo badać wpływ wadli-
wego zwołania zgromadzenia wspólników na sam fakt podjęcia 
zaskarżonej uchwały oraz na jej treść. 

11  Por. A. Szajkowski, M. Tarska, A. Szumański [w:] S. Sołtysiński, A. Szaj-
kowski, A. Szumański, J. Szwaja, M. Tarska, A. Herbet, Kodeks spółek handlo-
wych. Komentarz. T. 2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komen-
tarz do art. 151–300, Legalis.
12  M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 
2009, s. 428.

zgromadzenia wspólników oraz o jego odwołaniu nie znajdują 
zastosowania przepisy KC regulujące sposób składania oświad-
czeń woli, w tym art. 61 zd. 2 KC”.
Przyjęcie powyższego stanowiska nie rozwiewa jednak wszel-
kich wątpliwości, bowiem pojawia się kolejny problem, a mia-
nowicie, czy zwołanie jako akt o charakterze wewnętrzno-
-organizacyjnym (należący do zakresu prowadzenia spraw) 
może zostać dokonane przez każdego z członków organu 
zarządczego. Takie stanowisko opiera się na założeniu, że czyn-
ność ta należy do zakresu zwykłych czynności spółki. W orzecz-
nictwie przyjmuje się jednak6, że czynność zwołania zgroma-
dzenia wspólników należy uznać za czynność przekraczającą 
zakres zwykłych czynności spółki (art. 208 § 4 KSH). Wynika 
to z tego, że: „zarówno zwyczajne, jak i nadzwyczajne zgroma-
dzenie wspólników podejmuje najważniejsze decyzje w spółce 
i nie zajmuje się z reguły załatwianiem spraw należących do za-
kresu zwykłych czynności spółki”. Powyższe założenie prowa-
dzi przy tym do konstatacji, że zwołanie zgromadzenia powin-
no zostać poprzedzone stosowną uchwałą zarządu (jako organu 
spółki) w tej kwestii. 
Za koniecznością podjęcia uchwały w  przedmiocie zwołania 
zgromadzenia wspólników opowiadają się między innymi: 
A. Kidyba7, W. Popiołek8, K. Strzelczyk9.
Kolejną problematyczną kwestią związaną z czynnością zwo-
łania zgromadzeń wspólników jest to, czy nieprawidłowości 
o charakterze formalnym, mające miejsce przed odbyciem 
zgromadzenia, na etapie jego zwoływania, pociągają za sobą 
automatycznie sprzeczność uchwały walnego zgromadze-
nia z ustawą. W orzecznictwie dominuje stanowisko (zaapro-
bowane zresztą przez doktrynę)10, zgodnie z którym wszelkie 
nieprawidłowości w zwołaniu zgromadzenia wspólników, po-
dobnie jak i inne uchybienia w podejmowaniu uchwały, mające 
charakter wyłącznie formalny, mogą stanowić skuteczną pod-
stawę żądania stwierdzenia nieważności uchwały tylko wtedy, 
gdy wpłynęły na jej treść.

6  Wyrok SA we Wrocławiu z 12.12.2012 r., I ACa 1269/12, Legalis.
7  A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. T. I. Komentarz do art. 1–300 
KSH, Warszawa 2011, s. 1057–1058.
8  W.  Popiołek [w:]  Kodeks spółek handlowych. Komentarz, pod red. 
W. Pyzioła, Warszawa 2008, s. 453–454.
9  K. Strzelczyk [w:] op. cit., s. 448 i 449–450.
10  Tak wyrok SN z 26.3.2009 r., I CSK 253/08; wyrok SN z 12.10.2012 r., 
IV CSK 186/12; wyrok SA w Warszawie z 24.3.2009 r., VI ACa 1560/08; 
wyrok SA w Katowicach z 24.10.2012 r., V ACa 417/12 oraz z 14.2.2013 r., 
V ACa 775/12, Legalis.
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Dopuszczalność podjęcia 
uchwał o powołaniu 
członków zarządu sp. z o.o. 
na kolejną kadencję per 
facta concludentia

▶ Aleksandra Zeuschner▶ Karol Szymański

▶ Brak dowodu na to, aby istniały w formie pisemnej uchwa-
ły o  odnowieniu członkom zarządu mandatu na  kolej-
ne kadencje (o powołaniu na kolejne kadencje), nie stoi 
na przeszkodzie ocenie, że byli oni powoływani w formie 
uchwał podejmowanych per facta concludentia.

▶ Wyrok SN z  4.3.2015  r., IV  CSK 340/14, 
Legalis

Stan faktyczny
Wniosek o  dopuszczalności podjęcia uchwały o  powołaniu 
członków zarządu spółki z o.o. na kolejną kadencję per facta con-
cludentia wypływa z orzeczenia SN wydanego na kanwie spo-
ru pomiędzy AB prowadzącą jednoosobową działalność go-
spodarczą1, która wystąpiła z powództwem przeciwko spółce 
z ograniczoną odpowiedzialnością2 o zasądzenie kwoty ponad 
350 000 zł z tytułu wynagrodzenia za wykonane prace projek-
towe. Wyrokiem z 5.2.2014 r. Sąd Apelacyjny zasądził od Po-
zwanej na rzecz Powódki kwotę prawie 300 000 zł wraz z od-
setkami ustawowymi. Pozwana zaskarżyła ww. wyrok w całości 
skargą kasacyjną, zarzucając naruszenie przepisów postępo-
wania skutkujących nieważnością postępowania, twierdząc, że 
z uwagi na brak uchwał o powołaniu członków zarządu na nową 
kadencję, nie miała organu powołanego do jej reprezentowania.
Z okoliczności faktycznych sprawy wynikało jednoznacznie, że 
w latach 2002–2014 w składzie zarządu spółki nie dokonano 
żadnych zmian. Członkowie zarządu powołani do pełnienia swej 
funkcji w 2002 r. uchwałą zgromadzenia wspólników przez cały 
ww. okres fi gurowali w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Re-

1  Dalej jako: Powódka.
2  Dalej jako: Pozwana lub Spółka.

jestru Sądowego jako osoby upoważnione do reprezentacji i pro-
wadzenia spraw spółki. W tym czasie, zwyczajne zgromadzenia 
wspólników nie podjęły żadnych uchwał w sprawie powołania 
członków zarządu na kolejne kadencje. Co roku podejmowane 
były natomiast uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdań fi -
nansowych, a także w przedmiocie udzielenia członkom zarządu 
absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków. Należy 
przy tym podkreślić, że zarówno w umowie spółki, jak również 
w uchwale z 2002 r. brak było jakichkolwiek postanowień odno-
szących się do długości kadencji zarządu.
W odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego, SN roz-
patrzył dwie bardzo istotne w praktyce kwestie, tj. możliwość 
powołania członków zarządu na czas nieokreślony, a także do-
puszczalność podjęcia uchwały o powołaniu członków zarządu 
spółki z o.o. na kolejną kadencję per facta concludentia.

Komentarz
Tytułem wstępu należy wskazać, że z postanowień art. 202 § 1 
KSH wynika, iż w sytuacji, gdy umowa spółki nie stanowi ina-
czej, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgroma-
dzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie fi nansowe 
za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka za-
rządu. Zgodnie z § 2 tegoż artykułu, w przypadku powołania 
członka zarządu na okres dłuższy niż rok, mandat członka zarzą-
du wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwier-
dzającego sprawozdanie fi nansowe za ostatni pełny rok obroto-
wy pełnienia funkcji członka zarządu, chyba że umowa spółki 
stanowi inaczej. 
W odniesieniu do art.  202 §  1 KSH wielokrotnie rozważa-
no możliwość powołania na  podstawie jego postanowień 
członków zarządu spółki z o.o. na czas nieokreślony. Zgod-
nie z przeważającym w doktrynie poglądem3, działanie takie 
jest dopuszczalne i  w  praktyce skutkuje przyznaniem ww. 
osobom tzw. „wilczego mandatu”. W celu uniknięcia ewentual-
nych sporów dotyczących dopuszczalności powołania zarządu 
na czas nieokreślony oraz wyeliminowania obaw, że mandaty 
jego członków wygasłyby wraz z zatwierdzeniem sprawozdania 
fi nansowego za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funk-
cji, zaleca się umieszczenie w umowie spółki postanowień, 
które wprost przewidują taką możliwość wyłączając tym sa-
mym stosowanie art. 202 § 1 i art. 218 § 1 KSH4.
Należy podkreślić, że o dopuszczalności powołania członków 
zarządu na czas nieokreślony świadczyć może już samo brzmie-
nie art. 201 § 1 KSH, a konkretnie użyte w nim sformułowanie: 
„jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej”. Wynika z niego 
bowiem że ww. przepisy znajdą zastosowanie wyłącznie, jeżeli 
w umowie spółki w ogóle nie określono długości kadencji, bądź 
też gdy wyraźnie stwierdzono, że ma ona wynosić rok. Jeżeli za-
tem wspólnicy spółki z o.o. chcieliby, aby członkowie zarządu 

3  Tak m.in. R. Pabis [w:] J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplu-
stil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, R. Zawłocki, Kodeks 
spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2011, s. 759; por. także A. Szu-
mański [w:] System Prawa Prywatnego. T. 17A. Prawo spółek kapitałowych, 
pod red. S. Sołtysińskiego, Warszawa 2010, s. 466–467; M. Litwińska-Werner, 
Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2007, s. 571; por. także 
też M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 
2012, s. 369.
4  Tak m.in. R.L.  Kwaśnicki, Lepiej zmienić umowę spółki, Rzeczp. 
z 11.4.2006 r., s. ?.
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Sąd Najwyższy 
o „uchwałach negatywnych”

▶ Damian Staszewski▶ Marcin Jasiński

▶ 1. W sytuacji, w której przedstawiony pod głosowanie wal-
nego zgromadzenia spółki kapitałowej projekt uchwały nie 
uzyskuje wymaganej większości głosów i uchwała nie zosta-
je podjęta, dochodzi do podjęcia uchwały o treści przeciw-

konstrukcji prawnej, zwłaszcza w kontekście dochowania okre-
ślonej formy czynności prawnej. W orzecznictwie wskazuje się 
bowiem7, że choć uchwały zgromadzenia wspólników spółki 
z o.o. powinny mieć formę pisemną, to wymóg ten nie stanowi 
warunku ich ważności.

Wnioski dla praktyki
Mając na  względzie dotychczas wyrażane poglądy doktryny 
oraz judykatury odnoszące się do przedmiotowych kwestii, 
omawiany wyrok SN można uznać za  przełomowy, choć 
częściowo kontrowersyjny.
W swojej dość dyskusyjnej decyzji SN potwierdził bowiem 
wprost, że nawet w  przypadku braku w  umowie spółki sto-
sownych postanowień dotyczących długości kadencji zarządu, 
jak również braku istnienia uchwał zgromadzenia wspólników 
spółki z o.o. powołujących zarząd na kolejną kadencję, możliwe 
jest uznanie, że został on powołany na czas nieoznaczony, a jego 
członkowie w rzeczywistości powołani zostali na kolejne kaden-
cje w formie uchwał podejmowanych per facta concludentia.
Nie ulega wątpliwości, że przedmiotowe orzeczenie może mieć 
w  praktyce istotny wpływ na  funkcjonowanie spółek z  o.o. 
Mimo to należy odnieść się do niego z pewnym dystansem, pa-
miętając przy tym, że w każdym przypadku rozpatrywanie 
ewentualnej możliwości podjęcia przedmiotowych uchwał 
w ww. sposób wymaga dokładnego przeanalizowania stanu 
faktycznego konkretnej sprawy, a w szczególności zwrócenia 
uwagi na czynniki takie jak np. wola wspólników utrzymywania 
składu zarządu, czy też fakt uzyskiwania przez członków zarzą-
du absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w da-
nym roku obrotowym. 

7  Wyrok SN z 13.4.2004 r., IV CK 686/04, OSNC Nr 3/2006, poz. 55.

pełnili swą funkcję przez dłużej niż rok, powinni określić to wy-
raźnie w umowie spółki5.
Jak wskazano w  opisie stanu faktycznego sprawy, w  umowie 
spółki nie zawarto żadnych postanowień dotyczących dłu-
gości kadencji zarządu, wobec czego zgodnie z  ugruntowa-
nym w doktrynie i orzecznictwie poglądem oraz wynikającym 
z art. 202 § 1 KSH domniemaniem, kadencja powinna trwać 1 
rok, a mandat członków zarządu wygasłby wówczas wraz z od-
byciem zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawo-
zdanie fi nansowe za  pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia 
funkcji6. W przypadku Pozwanej w latach 2002–2014 nie doko-
nano jednak żadnych zmian w składzie jej zarządu. Jego człon-
kowie przez cały ten okres fi gurowali w KRS, co więcej, w ko-
lejnych latach obrotowych otrzymywali również absolutorium 
z wykonywania przez nich obowiązków.
W wyroku z 4.3.2015 r. SN uznał jednak, że należy przyjąć, 
iż zarząd Pozwanej został w istocie powołany na czas nie-
określony. W ocenie SN, okoliczności faktyczne jednoznacznie 
wskazywały bowiem na dorozumianą wolę wspólników utrzy-
mywania składu zarządu w jego pierwotnej konfi guracji, a co 
za tym idzie odnawiania mu mandatu. 
Sąd Najwyższy przyjął ponadto, że brak dowodu na to, aby ist-
niały w formie pisemnej uchwały o odnowieniu członkom 
zarządu mandatu na kolejne kadencje, nie stoi na przeszko-
dzie ocenie, że byli oni powoływani w formie uchwał podej-
mowanych per facta concludentia. Wskazał przy tym, że mimo 
sporów w doktrynie, przepisy KSH nie sprzeciwiają się takiej 

5  Tak m.in. J.A.  Strzępka, E.  Zielińska [w:]  Kodeks spółek handlowych. 
Komentarz, pod red. J.A.  Strzępki, Warszawa 2012, s.  458; tak również 
A. Szumański [w:] op. cit., s. 467.
6  Tak m.in. D. Kupryjańczyk, Komentarz do art. 202 [w:] Kodeks spółek 
handlowych. Komentarz, pod red. Z. Jary, Warszawa 2015, Nb 4.

nej do ujętej w treści projektu, bo głosowanie akcjonariuszy 
(wspólników) zmierza do osiągnięcia określonych skutków 
i takie skutki wywołuje. Nie jest przy tym możliwe generalne 
stwierdzenie, że każda uchwała nie podjęta w wyżej przed-
stawionej sytuacji jest uchwałą negatywną. Konieczna jest 
bowiem w każdym przypadku analiza konkretnych okolicz-
ności faktycznych w aspekcie treści projektu poddanego pod 
głosowanie i skutków prawnych, jakie głosowanie wywarło.

 2. Dopuszczalne jest zaskarżenie uchwały negatywnej wal-
nego zgromadzenia spółki kapitałowej podjętej w wyniku 
nieuzyskania wymaganej większości głosów przez projekt 
uchwały o  powołaniu do składu rady nadzorczej przed-
stawicieli pracowników wybranych na  podstawie art.  14 
ust. 2 ustawy z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyza-
cji (t. jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 747 ze zm.).

 3. Niezgodność z  ustawą jest wystarczającą przesłanką 
stwierdzenia nieważności uchwały, z tym, że art. 425 KSH 
nie obejmuje sprzeczności z aktami prawnymi innej rangi 
niż ustawowa. Uchwała może być więc zaskarżona z powo-
du sprzeczności z tymi aktami tylko w drodze powództwa 
o uchylenie uchwały i oceniona z punktu widzenia zgodno-
ści lub sprzeczności z dobrymi obyczajami. W kategoriach 
dobrych obyczajów pozostaje przestrzeganie obowiązu-
jących przepisów prawa, a świadome ich naruszenie musi 
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być zakwalifikowane jako zachowanie naruszające zasa-
dy uczciwego obrotu. Powołanie się na naruszenie prawa 
przez uprawnionego do wniesienia powództwa o uchylenie 
uchwały będzie więc wymagało wykazania okoliczności fak-
tycznych wskazujących na świadomość i celowość narusze-
nia jako okoliczności uzasadniającej sprzeczność uchwały 
z dobrymi obyczajami, podczas gdy powództwo o stwier-
dzenie jej nieważności oparte będzie wyłącznie na wykaza-
niu naruszenia ustawy. W każdym jednak wypadku ocena, 
czy naruszenie przepisów prawa stanowi naruszenie do-
brych obyczajów podlegać musi ocenie w konkretnym wy-
padku przy uwzględnieniu treści i  charakteru danej nor-
my w  aspekcie powszechnie respektowanych zasad etyki 
i uczciwego obrotu. Dobre obyczaje nie są tożsame z nor-
mami prawnymi ani pod względem charakteru prawnego, 
ani pod względem treści, ale ocenie w kategoriach etycz-
nych podlega zachowanie podmiotu naruszającego prawo, 
a nie samo naruszenie prawa i jego skutki prawne.

▶ Wyrok SN z 3.6.2015 r., V CSK 592/14, Legalis

Stan faktyczny
Sprawa dotyczyła niepowołania przedstawicieli pracowniczych 
związków zawodowych do Rady Nadzorczej wyznaczonych na 
podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30.8.1996 r. o komercja-
lizacji i prywatyzacji1.
W trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozwanej spół-
ki dnia 19.6.2013 r. przeprowadzono głosowanie nad uchwa-
łami w sprawie powołania przedstawicieli pracowników spółki 
do jej Rady Nadzorczej. Wobec większości głosów przeciwko 
podjęciu uchwał, nie zostały one podjęte. W takim stanie rze-
czy, trzej akcjonariusze spółki oświadczyli, że głosowali za pod-
jęciem uchwał oraz zgłosili sprzeciwy wobec ich niepodjęcia.
Sąd Najwyższy, rozpatrując zarzuty sformułowane w skardze 
kasacyjnej spółki, skoncentrował się na zagadnieniu istnienia 
i dopuszczalności zaskarżenia tzw. uchwał negatywnych, kon-
kurencji roszczeń o stwierdzenie nieważności uchwały i uchy-
lenia uchwały oraz wykładni przesłanek powództwa o uchylenie 
uchwały – sprzeczności uchwały z dobrymi obyczajami i godze-
nia w interes spółki.
Na mocy wyroku z 3.6.2015 r. SN oddalił skargę spółki. W uza-
sadnieniu Sąd ten wskazał m.in. że w  razie przegłosowania 
uchwały walnego zgromadzenia głosami przeciw, w istocie do-
chodzi do podjęcia uchwały o treści przeciwnej do ujętej w tre-
ści projektu, bo głosowanie akcjonariuszy zmierza do osiągnię-
cia określonych skutków i takie skutki wywołuje. Sąd zastrzegł 
jednak, że każdy przypadek wymaga odrębnej analizy konkret-
nych okoliczności faktycznych i skutków prawnych głosowania.
Sąd odniósł się również aprobująco do możliwości występowa-
nia zbiegu roszczeń o stwierdzenie nieważności oraz uchylenie 
uchwały, co oznacza, że w niektórych sytuacjach te same oko-
liczności mogą jednocześnie przemawiać za uwzględnieniem 
każdego z powyższych roszczeń.

1  Dalej jako: Spółka.

Komentarz
W doktrynie zauważa się, że pojęcie uchwały negatywnej może 
być rozpatrywane w dwóch aspektach2. W ujęciu wąskim jest 
ona rozumiana jako uchwała, która nie została podjęta, tj. nie 
uzyskała wymaganej większości głosów aprobujących, a którą 
z mocy ustawy czy umowy spółki należało podjąć3. W ujęciu 
szerokim mianem uchwały negatywnej określa się natomiast  
merytoryczne głosowanie nad uchwałą o  treści pozytyw-
nej (np. w sprawie nie udzielenia absolutorium)4. Co istotne, 
w przypadku podjęcia uchwały sformułowanej w sposób po-
zytywny (uchwała negatywna w  ujęciu szerokim) dochodzi 
do faktycznego podjęcia uchwały, a zgłoszenie sprzeciwu wo-
bec jej podjęcia umożliwia zaskarżenie przedmiotowej uchwa-
ły, na podstawie obowiązujących regulacji art. 422 ust. 1 oraz 
art. 425 ust. 1 KSH. 
Przedmiotem sporu w  doktrynie jest możliwość zaskarże-
nia uchwał negatywnych w rozumieniu wąskim, co sprowa-
dza się do rozstrzygnięcia czy w razie jeśli walne zgromadzenia 
nie podjęło uchwały o projektowanej treści, to: (1) nie doszło 
do  złożenia żadnego oświadczenia woli walnego zgromadze-
nia jako organu spółki kapitałowej, albo (2) doszło do złożenia 
oświadczenia woli co do podjęcia uchwały o treści przeciwnej 
(negatywnej) do projektowanej uchwały.
Koncepcja uchwał negatywnych w przedmiotowym ujęciu jest 
przedmiotem licznych poglądów doktryny, choć na margine-
sie należy dodać, że przeważają głosy przeciwne5. W pierwszej 
kolejności wskazuje się, że przepisy KSH nie posługują się po-
jęciem „uchwała negatywna”, a analiza regulacji dotyczących za-
skarżania uchwał (art. 422 ust. 1 oraz 425 ust. 1 KSH) pozwala 
wywieść, że odnoszą się one wyłącznie do sytuacji, gdy doszło 
do podjęcia uchwały wymaganą większością głosów aprobują-
cych6. W tym kontekście zauważa się także, że zgłoszenie sprze-
ciwu (obligatoryjne dla późniejszego zaskarżenia uchwały) 
możliwe jest tylko w odniesieniu do uchwał podjętych7. Zgod-
nie z powyższym przyjmuje się, że termin „uchwała”, na gruncie 
regulacji KSH, oznacza, że podjęto określoną decyzję i bez zna-
czenia w tym zakresie pozostaje czy treść takiej uchwały (bądź 
sposób jej podjęcia) potencjalnie pozwalałaby na stwierdzenie 
jej nieważności lub uchylenie. 
W dalszej kolejności zauważa się również, ze zaskarżenie uchwa-
ły negatywnej pozbawione jest sensu ponieważ sąd, w  razie 
uwzględnienia roszczenia  nie byłby zdolny do ustalenia treści 
uchwały pozytywnej8. Nie jest także dopuszczalne w tym zakre-
sie przyjęcie, że większość akcjonariuszy głosujących przeciwko 
podjęciu projektowanej uchwały zagłosowałaby za podjęciem 

2  J. Kruczalak-Jankowska, Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa 
handlowego, Olsztyn 2013.
3  A. Szumański [w:] System Prawa Prywatnego. T. 17A. Prawo spółek ka-
pitałowych, pod red. S. Sołtysińskiego, Warszawa 2016, Legalis.
4  E. Płonka, Uczestnictwo osób prawnych w walnym zgromadzeniu spółki 
kapitałowej, PiP Nr 1/1990, s. 92–94.
5  Por. A.W. Wiśniewski, „Uchwała negatywna” w spółce kapitałowej, R. Pr. 
Nr 3/1992, s. 23 i n.; E. Marszałkowska-Krześ, Podjęcie uchwały negatyw-
nej na tle przepisów kodeksu handlowego o spółce z ograniczoną odpowie-
dzialnością, PPH Nr 1/1998, s. 30–31; inaczej: M.S. Tofel, „Uchwały nega-
tywne” na gruncie Kodeksu spółek handlowych, Pr. Sp. Nr 2/2007, s. 18.
6  E. Marszałkowska-Krześ, op. cit., s. 30.
7  Ibidem. 
8  M.  Michalski, Kontrola kapitałowa nad spółką akcyjną, Kraków 2004, 
s. 343.
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negatywnych12. Jakkolwiek zgodzić się należy z  prezentowa-
nymi poglądami doktryny, że kategoria uchwał negatywnych 
nie znajduje żadnego oparcia normatywnego. Przeciwko ak-
ceptacji koncepcji uchwał negatywnych przemawiają przepisy 
KSH odnoszące się do sposobów zaskarżania uchwał oraz nie-
dopuszczalność domniemania woli akcjonariuszy. Wprawdzie 
SN wskazał, że nie wydaje się możliwe generalne dopuszcze-
nie omawianej koncepcji, a jej zastosowanie ogranicza się je-
dynie do szczególnych przypadków to w uzasadnieniu przed-
stawionego wyroku nie sposób doszukać się wskazań, według 
których należałoby oceniać dopuszczenie istnienia uchwał ne-
gatywnych.
Pewnym rozwiązaniem może natomiast okazać się wskazów-
ka SN wywodzona z praktyki funkcjonowania spółek publicz-
nych, zgodnie z  którą organ właścicielski spółki kapitało-
wej, w przypadku niepowzięcia poddanej pod głosowanie 
uchwały, powinien przeprowadzić głosowanie nad uchwałą 
o treści odwrotnej do treści uchwały, która nie została po-
wzięta. 

12  Por. wyrok SA w Katowicach z 16.5.2001 r., I ACa 22/01, Legalis; wyrok 
SN z 15.12.2005 r., II CSK 19/05, Legalis; wyrok SN z 19.10.2012 r., V CSK 
439/11, Legalis.

uchwały o treści odwrotnej (negatywnej). Domniemanie woli 
organu spółki kapitałowej jakim jest walne zgromadzenie jest 
nieuprawnione9. O powyższym przesądza treść art. 414 w zw. 
z art. 415 KSH, z których wynika, iż uchwała może być uwa-
żana za podjętą jedynie w sytuacji oddania większości głosów 
aprobujących wobec mniejszości głosów przeciwnych i wstrzy-
mujących się10. 
Ostatecznie wskazać należy również, że wobec niepodjęcia 
uchwały negatywnej nie wywołuje ona również skutków praw-
nych, a  tym samym nie zachodzi potrzeba wyeliminowania 
takiej uchwały z obrotu prawnego. Nieuzyskanie wymaganej 
większości powoduje bowiem, iż dotychczasowy stan prawny 
nie ulega zmianie11.

Wnioski praktyczne
Omawiany wyrok nie stanowił jedynego wyrazu aprobaty 
w orzecznictwie dla istnienia i możliwości zaskarżenia uchwał 

9  J.  Majcher, K.  Jasiński, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z  dnia 
3.6.2015  r., V  CSK 592/14 (o  koncepcji uchwał negatywnych), R. Pr. 
Nr 2/2016, s. 166.
10  Ibidem.
11  A.W. Wiśniewski, op. cit., s. 20 i n.
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Ciężar dowodu 
w przypadku 
odpowiedzialności 
odszkodowawczej członka 
zarządu spółki z o.o.

▶ Piotr Mikosik

▶ Przepis art. 322 KPC pozwala na odstąpienie od ogólnej 
zasady potrzeby udowodnienia w sposób ścisły i dokład-
ny elementów żądania wyrażających się w kategorii wyso-
kości, nie może natomiast mieć zastosowania do ustalenia 
samej podstawy odpowiedzialności. Warunkiem zastoso-
wania art. 322 KPC w sprawach o odszkodowanie jest bo-
wiem ustalenie na podstawie ogólnych reguł dowodowych 
i przepisów prawa materialnego zasady odpowiedzialno-
ści, powstania szkody i  związku przyczynowego między 
szkodą a  zdarzeniem będącym podstawą odpowiedzial-
ności.

▶ Wyrok SN z  24.6.2015  r., II  CSK 554/14, 
Legalis

Stan faktyczny
Powództwem o solidarne zasądzenie kwoty 1 379 110,43 zł po-
wodowa spółka żądała odszkodowania od pozwanych członków 
zarządu z tytułu wyrządzonej spółce szkody przy sprawowaniu 
przez nich zarządu, wynikłej z nieprawidłowego dokumento-
wania obrotu gotówkowego w latach 2006–2008. Przytoczone 
w pozwie nieprawidłowości dotyczyły różnic pomiędzy dzien-
nymi utargami z kas poszczególnych oddziałów spółki a wiel-
kością wpłat dokonanych następnie na  rachunek bankowy 
spółki. Przeprowadzona w ramach postępowania przed sądem 
I instancji opinia biegłego z dziedziny księgowości wykazała, że 
sposób dokumentowania transakcji gotówkowych nie odzwier-
ciedlał ich przebiegu, prowadził do utraty kontroli nad środka-
mi pieniężnymi spółki i dawał szerokie możliwości ich uszczu-
plenia poza systemem księgowym. Niemniej, jak wskazał biegły, 
wadliwość ewidencji księgowej uniemożliwia ustalenie wyso-
kości niedoboru środków pieniężnych na rachunku bankowym 
spółki, w związku z czym oszacowanie mogło nastąpić wyłącz-
nie na podstawie systemu ewidencyjnego. 

Rozpoznając powództwo, sąd I instancji uwzględnił powódz-
two w części odpowiadającej ustalonej przez biegłego wartości 
niedoboru na rachunku bankowym spółki.
Wyrok został zaskarżony przez stronę pozwaną, zaś sąd II in-
stancji apelację uwzględnił i powództwo spółki oddalił uznając, 
że strona powodowa nie wykazała szkody stanowiącej przesłan-
kę powództwa z art. 293 § 1 i 2 KSH. 
Skargę kasacyjną od wyroku sądu II instancji wniosła powo-
dowa spółka. W ramach podstaw przewidzianych w art. 3983 
§ 1 KPC, powódka wskazywała m.in. na naruszenie art. 6 KC 
w zw. z art. 293 § 1 i 2 KSH poprzez przyjęcie, że strona powo-
dowa nie wykazała szkody oraz naruszenie art. 322 KC w zw. 
z art. 278 § 1, art. 245, art. 382 oraz art. 322 KPC poprzez wad-
liwe ustalenie wymogów co do wykazania szkody. 
Sąd Najwyższy nie podzielił argumentacji przedstawionej przez 
powodową spółkę w skardze kasacyjnej i orzekł o jej oddale-
niu. Sąd Najwyższy wskazał, że art. 6 KC dotyczy materialno-
prawnego rozkładu ciężaru, a nie zaś wypełnienia przez stronę 
obowiązku udowodnienia danego faktu. W takim stanie rzeczy 
SN uznał, że skoro sąd II instancji prawidłowo przypisał obo-
wiązek dowodowy stronie powodowej, tj. stosownie do dyspo-
zycji art. 293 § 1 i 2 KSH, o wadliwości wyroku sądu II instan-
cji nie może być mowy. Odnosząc się do zarzutu dotyczącego 
naruszenia art. 322 KPC Sąd Najwyższy przyjął, ze możliwość 
zastosowania tego przepisu materializuje się dopiero po ustale-
niu przez sąd spełnienia przesłanek odpowiedzialności pozwa-
nych członków zarządu.

Komentarz
Artykuł  293 §  1 KSH przewiduje zasadę odpowiedzialności 
członków organów spółki z o.o. za szkodę wyrządzoną spółce 
działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z  prawem lub po-
stanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponoszą oni winy. 
Przepis art. 293 § 2 KSH zobowiązuje członków organów spółki 
do wykonywania swoich obowiązków ze starannością wynika-
jącą z zawodowego charakteru ich działalności. 
Analiza przytoczonej regulacji prowadzi do konkluzji, że prze-
słankami odpowiedzialności członków zarządu są:
1) sprzeczne z prawem lub postanowieniami umowy działanie 

lub zaniechanie; 
2) zawinione działanie lub zaniechanie; 
3) szkoda poniesiona przez spółkę; oraz 
4) adekwatny związek przyczynowy między szkodą a  bez-

prawnym i zawinionym działaniem osób w tym przepisie 
określonych1. 

Jak wskazuje się w piśmiennictwie2, art. 293 § 1 KSH sam przez 
się nie wymienia żadnej okoliczności uwalniającej podmioty 
tam wskazane od odpowiedzialności, niemniej odpowiedzial-
ność członka zarządu zostaje wyłączona, jeżeli obali on wyni-
kające z art. 293 § 1 KSH domniemanie winy. 
Przechodząc do rozpatrzenia wymogów stawianych powódz-
twu w  trybie art.  293 §  1 KSH, przytoczyć należy regulacje 
art. 6 KC, który stanowi, że ciężar udowodnienia faktu spoczy-
wa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne oraz 
art. 322 KPC, który przewiduje, że jeżeli w sprawie o naprawie-

1  T. Szczurowski [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, pod red. 
Z. Jary, Legalis (kom. do art. 293, Nb 9).
2  K. Kopaczyńska-Pieczniak [w:] Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoś-
cią, pod red. A. Kidyby, Warszawa 2007, s. 565.
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Prawidłowa wykładnia art. 322 KPC w powiązaniu z art. 293 § 1 
KSH wprost potwierdza, że sąd upoważniony jest do odstą-
pienia od ogólnej zasady potrzeby udowodnienia w sposób 
ścisły i dokładny elementów żądania pozwu jedynie w od-
niesieniu do wysokości szkody i to wyłącznie w przypadku, 
gdy jej udowodnienie jest niemożliwe lub nader utrudnione. 

Wnioski dla praktyki
Dla skutecznego pociągnięcia do odpowiedzialności członków 
zarządu spółki z o.o. za szkodę wyrządzoną spółce przy sprawo-
waniu zarządu, konieczne jest wykazanie i udowodnienie faktu 
zaistnienia szkody, niewykonania lub nienależytego wykonania 
obowiązków przez członków zarządu oraz adekwatnego związ-
ku pomiędzy tymi zdarzeniami.
Członkowie zarządu dla uwolnienia się od odpowiedzialności 
muszą wykazać brak winy, a więc dołożenie należytej staranno-
ści przy wykonywaniu swych obowiązków.
Trudności związane z udowodnieniem wysokości szkody mogą 
upoważnić sąd do zasądzenia odpowiedniej sumy według oce-
ny sądu, opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy. 
W żadnym jednak wypadku, dyspozycja art. 322 KPC nie zwal-
nia strony powodowej od obowiązku wykazania wszystkich ma-
terialnoprawnych przesłanek odpowiedzialności członka zarzą-
du na gruncie art. 293 § 1 KSH. Innymi słowy, przygotowując 
powództwo przeciwko członkom zarządu pamiętać należy 
o obowiązku udowodnienia zaistnienia szkody w majątku 
spółki z o.o. nawet w sytuacji występowania obiektywnych 
przeszkód dotyczących możliwości ustalenia wysokości tej 
szkody.  

nie szkody sąd uzna, że ścisłe udowodnienie wysokości żądania 
jest niemożliwe lub nader utrudnione, może w wyroku zasądzić 
odpowiednią sumę według swej oceny opartej na rozważeniu 
wszystkich okoliczności sprawy.
Przenosząc przesłanki skutecznego pociągnięcia członków za-
rządu do odpowiedzialności na podstawie art. 293 § 1 KSH 
na grunt sprawy zawisłej przed SN uznać należy, że stanowi-
sko SN musi być ocenione jako prawidłowe. Sądy w niniej-
szej sprawie zasadnie przyjęły, że powodową spółkę obciąża 
ciężar wykazania szkody, niewykonania lub nienależytego wy-
konania obowiązków oraz adekwatnego związku między niewy-
konaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków a szko-
dą. W tej sprawie powodowa spółka nie sprostała wymogowi 
udowodnienia faktu zaistnienia szkody, w związku z czym nie 
wykazała materialnoprawnych przesłanek odpowiedzialności 
członków zarządu za wyrządzoną spółce szkodę. W takiej sy-
tuacji nie mogła ona skutecznie powoływać się na naruszenie 
art. 322 KPC. Powoływanie się przez powodową spółkę na nie-
możność czy poważne trudności w wykazaniu wysokości szko-
dy, nie skutkuje bowiem zwolnieniem strony powodowej od 
obowiązku wykazania faktu jej zaistnienia. Jak wskazuje dok-
tryna3: „art.  322 KPC nie może być wykorzystany do wyka-
zania istnienia szkody, a  jedynie jej wysokości. Podobnie nie 
znajdzie on zastosowania do ustalenia istnienia związku przy-
czynowego”. 

3  K.  Markiewicz [w:]  Kodeks postępowania cywilnego. T.  I.  Komen-
tarz. Art. 1–366, pod red. K. Piaseckiego, Warszawa 2016, Legalis (kom. do 
art. 322, Nb 2).

Charakter roszczeń 
o wypłatę dywidendy. 
Wypłata dywidendy 
w okresie likwidacji spółki

▶ dr hab. Oskar Kowalewski, prof. INE PAN▶ Ewelina Ocipińska

▶ Roszczenie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzial-
nością o wypłatę dywidendy nie jest roszczeniem o świad-
czenie okresowe. W okresie likwidacji spółki z ograniczo-

ną odpowiedzialnością, do czasu spłaty jej zobowiązań, nie 
jest dopuszczalne dokonywanie wypłat dywidendy także 
wtedy, gdy uchwała o podziale zysku została podjęta przed 
otwarciem likwidacji (art. 275 § 2 KSH).

▶ Wyrok SN z  18.6.2015  r., III  CZP 31/15, 
Legalis

Stan faktyczny
Powód wszczął sprawę przeciwko spółce z ograniczoną odpo-
wiedzialnością w likwidacji o zapłatę dywidendy wraz z odset-
kami za okres 2005–2008. Dywidenda została uchwalona przez 
Zgromadzenie Wspólników, ale nie została powodowi wypła-
cona.
Sąd Okręgowy oddalił powództwo, uwzględniając zarzut prze-
dawnienia roszczenia, które miało nastąpić z upływem trzech lat 
ze względu na jego okresowy charakter i związek z działalnością 
gospodarczą. Sąd Okręgowy stwierdził ponadto, że wypłata dy-
widendy po otwarciu likwidacji spółki, zanim nie zostaną spła-
cone wszystkie zobowiązania, nie jest dopuszczalna.
Powód wniósł apelację od wyroku SO zarzucając narusze-
nie prawa materialnego, tj. art. 118 KC, art. 123 § 1 pkt 2 KC, 
art. 275 § 2 KSH oraz wnosząc o zmianę zaskarżonego wyroku 
i zasądzenie dochodzonej kwoty. Ze względu na rozbieżności 
w doktrynie, Sąd Apelacyjny zwrócił się do SN o rozstrzygnię-
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cie istotnego zagadnienia prawnego w przedmiocie charakteru 
roszczenia o wypłatę dywidendy oraz możliwości wypłaty dy-
widendy w stanie likwidacji spółki.
Sąd Najwyższy w uchwale stwierdził, że roszczenie o wypła-
tę dywidendy nie jest roszczeniem o  świadczenie okresowe, 
a w okresie likwidacji spółki, do czasu spłaty jej zobowiązań nie 
jest dopuszczalne dokonywanie wypłat dywidendy, nawet je-
żeli uchwała o podziale zysku podjęta została przed otwarciem 
likwidacji.

Komentarz
Zgodnie z art. 191 KSH, wspólnik ma prawo do udziału w zy-
sku przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspól-
ników. Niektórzy przedstawiciele doktryny twierdzą – do cze-
go przychylił się także SO – że roszczenie o wypłatę dywidendy 
związane jest z działalnością gospodarczą i w związku z tym jej 
charakter jest okresowy, a termin przedawnienia – w związku 
z art. 118 KC – upływa po 3 latach. Nie jest to jednak przewa-
żające stanowisko.
Z literalnego brzmienia art. 191 § 1 KSH wynika bowiem, że 
powstanie roszczenia w wypłatę dywidendy jest uzależnione od 
podjęcia uchwały o podziale zysku za poprzedni rok obrotowy. 
Co za tym idzie, nie jest to roszczenie powtarzające się w regu-
larnych odstępach czasu, a więc nie można zakwalifikować go 
jako roszczenia okresowego. W konsekwencji należy uznać je 
za roszczenie jednorazowe, które zgodnie z art. 118 KC prze-
dawnia się z upływem 10 lat. Słusznie zatem zauważył SN, że 
nie ma tutaj znaczenia natura spółki kapitałowej ani fakt, 
że wypłata dywidendy jest świadczeniem o charakterze pie-
niężnym.
W uzasadnieniu SN odniósł się także pokrótce do kwestii związ-
ku wypłaty dywidendy z działalnością gospodarczą. Sąd Okrę-
gowy stwierdził bowiem, że związek taki istnieje i przesądza on 
o 3-letnim okresie przedawnienia roszczenia. Zgodzić się nale-
ży z SN, że taki pogląd jest wadliwy. Przede wszystkim należy 
wskazać, że spółka kapitałowa może zostać utworzona w każ-
dym prawnie dopuszczalnym celu, a więc nie musi w ogóle pro-
wadzić działalności gospodarczej. Jednakże, nawet jeżeli spółka 
wykonuje działalność gospodarczą, to udział wspólnika w spół-
ce nie przeświadcza o tym, że i on prowadzi taką działalność1. 
Co więcej, roszczenie o wypłatę dywidendy przysługuje wspól-
nikowi, a  spółka tylko bierze udział w  wypracowaniu zysku. 
Biorąc pod uwagę powyższe, zasadny jest wniosek, że uczest-
nictwo w spółce nie implikuje 3-letniego okresu przedaw-
nienia roszczenia o wypłatę dywidendy ze względu na do-
mniemany związek z działalnością gospodarczą.
Należy szczególnie zwrócić uwagę na abstrakcyjny charakter 
uprawnienia wspólnika do zysku. Mimo majątkowego cha-
rakteru, uprawnienia tego nie można utożsamiać ze stosunkiem 
analogicznym do relacji wierzyciel–dłużnik. Jak zauważa rów-
nież SN, wierzytelność powstaje dopiero po spełnieniu okre-
ślonych przesłanek, a przede wszystkim po stwierdzeniu osiąg-
nięcia zysku przez spółkę w  danym roku obrotowym. Sama 
możliwość wypłaty dywidendy przewidziana przez ustawę 
i umowę spółki nie przesądza o istnieniu wierzytelności. Do-

1  Zob.  uchwała SN z  22.7.2006  r., III  CZP 45/05, OSNC Nr  4/2006, 
poz. 66, s. 45.

piero stwierdzenie osiągnięcia zysku (element obiektywny) 
i podjęcie uchwały o podziale zysku między wspólników (ele-
menty subiektywny) stwarza uprawnienie i roszczenie o wypła-
tę dywidendy.
Podsumowując powyższe, roszczenie o wypłatę dywidendy 
nie powtarza się regularnie w czasie ani nie ma charakte-
ru stałego – wystarczy bowiem, że spółka nie osiągnie zysku 
albo zysk ten nie zostanie podzielony między wspólników. Do 
momentu podjęcia uchwały o podziale zysku, wspólnikom nie 
przysługują roszczenia o  wypłatę dywidendy. Jak podkreślił 
w uzasadnieniu SN, nie zostały spełnione żadne warunki praw-
ne, które miałyby przesądzać o okresowym charakterze roszcze-
nia o wypłatę dywidendy. Roszczenie takie należy zatem uznać 
za jednorazową wierzytelność, która powstaje tylko w przy-
padku podjęcia uchwały wspólników o podziale zysku.
Artykuł 275 § 2 KSH stanowi, że w okresie likwidacji nie moż-
na wypłacać wspólnikom zysków przed spłatą wszystkich zo-
bowiązań. Sporne jest natomiast, czy taki zakaz obowiązuje 
również w sytuacji, w której uchwała o podziale zysku zosta-
ła podjęta przed otwarciem likwidacji spółki – wszak wtedy 
wspólnicy stają się wierzycielami spółki. Poglądy doktryny są 
w tej kwestii podzielone. Część przedstawicieli doktryny uwa-
ża, że wypłaty z zysku powinny zostać zawieszone do zaspokoje-
nia wszystkich wierzycieli, bowiem w innym wypadku doszłoby 
do zmniejszenia majątku spółki. Inni z kolei twierdzą, że skoro 
na podstawie uchwały przed otwarciem likwidacji zysk został 
już przekazany na rzecz wspólników, to zakazu wynikającego 
z art. 275 § 2 KSH nie stosuje się.
Należy jednak przychylić się do pierwszego stanowiska. Zgod-
nie z dyspozycją art. 275 § 2 KSH, zakaz dokonywania wypłat 
z majątku spółki ma charakter ogólny, a co za tym idzie – zaka-
zane są wszelkie czynności, które prowadzą do wyzbycia się ma-
jątku spółki na rzecz wspólników w okresie jej likwidacji. Słusz-
nie zauważa zatem SN, że nie ma znaczenia kiedy powstało 
uprawnienie wspólnika do wypłaty dywidendy – przepis 
ma bowiem charakter bezwzględny.
Wskazuje na to również cel regulacji zawartej w art. 275 § 2 
KSH, którym jest ochrona wierzycieli przed niewypłacalnoś-
cią spółki. Aby taka ochrona była skuteczna, majątek spółki po-
winien zostać zachowany w jak największym rozmiarze. Należy 
przy tym podkreślić, że zakaz ten nie pozbawia wspólników 
prawa do wypłaty dywidendy, a jedynie przesuwa ją w cza-
sie – aż do zaspokojenia wierzycieli.

Wnioski dla praktyki
Komentowana uchwała jest niezwykle istotna dla ustalenia cha-
rakteru roszczenia wspólnika spółki z o.o. o wypłatę dywidendy, 
a co za tym idzie – dla ustalenia terminu przedawnienia takiego 
roszczenia. Zgodnie z uchwałą, roszczenie to nie jest świadcze-
niem okresowym, nie można też przesądzać o jego związku z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej. Okres przedawnienia ta-
kiego roszczenia wynosi zatem – zgodnie z art. 118 KC – 10 lat.
Ponadto, w uchwale potwierdzony został przeważający pogląd, 
że ze względu na ochronę wierzycieli oraz ogólny charakter za-
kazu w art. 275 § 2 KSH, niedopuszczalne jest dokonywanie 
wypłat dywidendy w okresie likwidacji spółki z o.o. do cza-
su spłaty jej zobowiązań nawet wtedy, gdy uchwała o podziale 
zysku podjęta została przed otwarciem likwidacji. 
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Kognicja sądu w sprawach 
dotyczących członków 
zarządu, którym 
powierzono funkcję 
na podstawie umowy 
o pracę

▶ Filip Smakowski▶ Katarzyna Bednarek

▶ Stosunek pracy jest odrębnym stosunkiem prawnym 
od członkostwa w zarządzie spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością, w którego zakresie członek zarządu jest 
osobą trzecią względem spółki i  o  treści jego praw pra-
cowniczych decyduje treść stosunku pracy. Między wy-
mienionymi relacjami prawnymi nie zachodzi stosunek 
wynikania, tzn. że samo powołanie do pełnienia funkcji 
przez właściwy organ spółki nie powoduje automatycznie 
powstania stosunku pracy czy stosunku zlecenia na peł-
nienie tych funkcji. Nie zachodzi też automatyzm w dru-
gą stronę, tj. odwołanie z pełnienia funkcji członka zarzą-
du nie powoduje automatycznie ustania stosunku pracy 
(zlecenia). Zamieszczenie postanowienia przyznającego 
prawo do odprawy (odszkodowania) w  umowie o  pracę 
zawartej z członkiem zarządu spółki przemawia za jej pra-
cowniczym charakterem, wobec czego odprawa dla człon-
ka zarządu spółki z o.o. przewidziana w umowie o pracę 
na wypadek odwołania z pełnienia tej funkcji przed termi-
nem z reguły ma charakter świadczenia na wypadek utra-
ty miejsca pracy w związku z odwołaniem, a nie w związku 
z samym pozbawieniem funkcji, co przede wszystkim wy-
nika z samego charakteru zatrudnienia. Trudno bowiem 
przyjąć, że spółka gwarantować by miała członkom za-
rządu odszkodowania za okres do końca kadencji, skoro 
osoby te nie korzystają ze stabilizacji w zakresie pełnienia 
funkcji, ponieważ zgodnie z art. 203 § 1 KSH członek za-
rządu może zostać w każdej chwili odwołany.

▶ Wyrok SN z  26.11.2014  r., II  PK 162/13, 
Legalis

Stan faktyczny
W przedmiotowym postępowaniu, Powód zatrudniony był 
na stanowisku wiceprezesa zarządu w spółce z o.o. będącej Po-
zwaną na podstawie trzech umów o pracę zawartych na czas 
określony odpowiednio od 14.7.2003  r. do 24.6.2005  r., od 
25.6.2005 r. do 24.6.2008 r. i od 25.6.2008 r. do 24.6.2011 r. 
Strony w § 5 ust. 1 ostatniej z zawartych umów postanowiły, że 
w razie odwołania wiceprezesa zarządu z pełnionej funkcji przez 
uprawniony organ Spółki z przyczyn od niego niezależnych, bę-
dzie przysługiwała mu odprawa w wysokości trzyktrotnego wy-
nagrodzenia miesięcznego poprzedzającego odwołanie.
W dniu 16.5.2011  r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników Spółki, na którym zatwierdzono sprawozdanie fi -
nansowe Spółki za rok 2010 i z upływem wskazanego dnia man-
daty wszystkich dotyczchasowych członków Zarządu wygasły. 
Tego samego dnia Rada Nadzorcza Spółki działając zgodnie 
z postanowieniami umowy Spółki i przepisami KSH, ustanowi-
ła w Spółce zarząd jednoosobowy, do którego Powód nie został 
powołany. Ponadto, pismem z 17.5.2011 r. Powód został zwol-
niony z obowiązku świadczenia pracy w okresie od 23.5.2011 r. 
do 24.6.2011 r. z zachowaniem prawa do otrzymywania wyna-
grodzenia.
W związku z powyższym, Pozwana wydała Powodowi świade-
ctwo pracy z 24.6.2011 r. uznając jednocześnie, że z upływem 
wskazanego dnia zawarta pomiędzy stronami umowa uległa 
rozwiązaniu z umocy prawa, bowiem do tego dnia została za-
warta. 
W opinii Powoda jednak nawiązany pomiędzy stronami stosu-
nek pracy nie uległ rozwiązaniu. Z uwagi na powyższe Powód 
wystąpił z powództwem o ustalenie, że stosunek pracy pomię-
dzy stronami istnieje nadal, o sprostowanie świadectwa pracy 
i odprawę. Podnosił przy tym, że z uwagi na zawarcie trzech 
terminowych umów o pracę, ostatnia powinna zostać uznana 
za umowę zawartą na czas nieokreślony zgodnie z art. 251 KP. 
Sąd I  instancji oddalił powództwo wskazując, że powołany 
przez Powoda przepis Kodeksu pracy nie ma zastosowania do 
przedmiotowej sprawy z uwagi na art. 6 ustawy z 26.7.2002 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie innych ustaw, 
który zawiesił jego zastosowanie do dnia przystąpienia Polski 
do Unii Europejskiej, czyli do 1.5.2004 r., a pierwsza z umów 
o pracę została zawarta pomiędzy stronami 14.7.2003 r. Zwa-
żył także, że w odróżnieniu od tego, co twierdził Powód, Rada 
Nadzorcza Spółki nie była zobowiązana do podjęcia uchwały 
odwołującej go z funkcji wiceprezesa zarządu. Sposób wygaś-
nięcia mandatów członków Zarządu został bowiem uregulo-
wany w umowie Spółki i stanowił równocześnie powtórzenie 
przepisu KSH (art. 202 § 2). Zgodnie z umową Spółki, man-
daty członków jej Zarządu wygasły z dniem odbycia Zgroma-
dzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie fi nansowe 
za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji, który w przy-
padku Pozwanej pokrywał się z rokiem kalendarzowym. Ostat-
nim pełnym rokiem obrotowym pełnienia przez Powoda funk-
cji był rok 2010.
Z uwagi na powyższe Powód wniósł apelację, która następnie 
została przez Sąd Apelacyjny oddalona. Sąd II instancji zaakcep-
tował ustalenia faktyczne sądu I instancji i uznał za trafną oce-
nę prawną stanu faktycznego dokonaną przez ten sąd. Powód 
wniósł następnie skargę kasacyjną, żądając uchylenia zaskarżo-
nego wyroku i orzeczenia co do istoty sprawy przez uwzględnie-
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nie jego apelacji, ewentualnie uchylenia tego wyroku i przekaza-
nia sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania, 
a także zasądzenia na rzecz Powoda kosztów postępowania.
Sąd Najwyższy wskazał, że członek zarządu może być powiąza-
ny ze spółką stosunkiem organizacyjnym albo obok niego tak-
że stosunkiem wynikającym z zawarcia umowy o pracę bądź in-
nej umowy cywilnoprawnej. Z uwagi jednak na to, że kognicja 
sądu pracy obejmuje wyłącznie roszczenia z tego stosunku, nie 
podlegają jej kwestie dotyczące prawidłowości uchwał organów 
spółek w sprawie powołania/odwołania członków zarządu spół-
ki. W związku z tym, SN nie uwzględnił zarzutów Powoda od-
noszących się do powołania w Spółce jednoosobowego zarzą-
du, jak też braku stosownej uchwały w przedmiocie odwołania 
Powoda z funkcji wiceprezesa zarządu.
Sąd Najwyższy nie znalazł także podstaw do uznania, że Po-
wodowi należało wypłacić odprawę. Powołanie do pełnienia 
funkcji członka zarządu nie powoduje bowiem automatycznie 
nawiązania stosunku pracy czy zlecenia, tak więc odwołanie 
z pełnienia funkcji nie powoduje rozwiązania umowy o pracę. 
Sąd ten przychylił się więc do poglądu, zgodnie z którym odpra-
wa przewidziana w umowie o pracę zawartej z członkiem zarzą-
du ma z reguły charakter świadczenia na wypadek utraty miej-
sca pracy w związku z odwołaniem, a nie w związku z samym 
pozbawieniem funkcji. W przedmiotowej sprawie rozwiązanie 
stosunku pracy z członkiem zarządu było wynikiem upływu ter-
minu, na jaki umowa z nim została zawarta. Odprawa więc nie 
przysługiwała Powodowi.
Sąd Najwyższy potwierdził także, że przepis art.  251 KP nie 
znajduje zastosowania do pierwszej z zawartych pomiędzy stro-
nami umów, gdyż dyspozycją tego przepisu objęte są umowy 
zawarte po 1.5.2004 r.
Sąd Najwyższy nie znajdując podstaw do uwzględnienia skargi, 
orzekł o jej oddaleniu.

Komentarz
W przedmiotowej sprawie kluczową kwestię stanowi odróżnie-
nie stosunku, który zostaje nawiązany przez członka zarządu 
ze spółką, z uwagi na jego powołanie do pełnienia tej funkcji, 
od stosunku powstałego wskutek zawarcia umowy o pracę albo 
innej umowy cywilnej.
Zgodnie z utartym w orzecznictwie poglądem, powołanie przez 
właściwy organ spółki do pełnienia funkcji członka zarządu 
tworzy pomiędzy nim a spółką stosunek organizacyjny. Na-
wiązanie wskazanej więzi prawnej nie pociąga za sobą jednak 

konieczności nawiązania także stosunku pracy czy zawarcia do-
datkowej umowy cywilnej. 
W praktyce najczęściej jednak członek zarządu wykonuje swoje 
funkcje nie tylko opierając się na uchwale o jego powołaniu, ale 
także na podstawie umowy cywilnej bądź umowie o pracę – po-
dobnie jak w niniejszej sprawie. Wskazane umowy doprecyzo-
wują zakres obowiązków powołanego członka zarządu, a także 
określają wysokość jego wynagrodzenia. W tym wypadku obok 
stosunku organizacyjnego łączącego członka zarządu oraz 
spółkę, pojawia się także stosunek prawny łączący wskaza-
ne podmioty.
Należy jednak wskazać, że oba stosunki są od siebie nieza-
leżne, co podkreślane jest w orzecznictwie. Zgodnie bowiem 
z art. 203 § 1 KSH:,,Członek zarządu może być w każdym cza-
sie odwołany uchwałą wspólników. Nie pozbawia go to roszczeń 
ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego 
pełnienia funkcji członka zarządu”. Podkreślenia wymaga więc 
fakt, że stosunek pracy nie powstaje wraz z chwilą powołania 
do pełnienia funkcji członka zarządu. W tym celu koniecz-
ne jest zawarcie odrębnej umowy.
W związku z powyższym, decyzje sądów podjęte w przedmio-
towej sprawie uznać należy za słuszne. Powód nie mógł bowiem 
wiązać faktu rozwiązania stosunku organizacyjnego łączącego 
go ze Spółką z uprawnieniami wyniającymi ze stosunku pracy. 
Co więcej, sąd pracy – jak słusznie wskazał SN – uprawniony 
jest wyłącznie do rozpoznawania spraw ze stosunku pracy na-
tomiast roszczenia oparte na przepisach KSH nie są objęte za-
kresem jego kognicji.
Z uwagi na powyższe, decyzję SN wyrażoną w przedmiotowej 
sprawie należy uznać za w pełni uzasadnioną.

Wnioski dla praktyki
Z uwagi na utrwalone stanowisko SN w zakresie nawiązywa-
nia przez członków organów spółki stosunków o różnorodnym 
charakterze, w zależności od ich podstawy warto pamiętać, że 
mogące wystąpić pomiędzy spółką a członkami zarządu stosun-
ki regulowane są przez odmienne przepisy, a co za tym idzie, 
rozpoznawanie spraw z roszczeń wynikających z określonego 
stosunku, czy to organizacyjnego, czy też stosunku pracy czy 
innego stosunku pranego, należy do właściwości konkretnych 
sądów (wydziałów). Dochowanie w tym zakresie przez strony 
staranności pozwoli na szybsze rozstrzygnięcie sprawy, a także 
uniknięcie konsekwencji związanych np. z możliwością prze-
dawnienia roszczenia. 

   Reklama

Zmiany w Prawie budowlanym 2015/2016
26 października 2016 r., Golden Floor Plaza – Millenium Plaza Warszawa

Prowadzący: r.pr. Maciej Bielecki

ZAPISY I SZCZEGÓŁY: www.akademia.beck.pl
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Odpowiedzialność 
na podstawie art. 299 
KSH w przypadku 
niezaspokojenia wierzyciela 
z powodu niepodjęcia 
czynności egzekucyjnych 
przeciwko spółce

▶ Marcin Jasiński▶ Natalia Tracichleb

▶ Członek zarządu spółki z o.o. nie ponosi odpowiedzialno-
ści na podstawie art. 298 KH (obecnie art. 299 KSH), gdy 
wierzyciel nie uzyskał zaspokojenia z powodu niepodjęcia 
w stosownym czasie czynności egzekucyjnych przeciwko 
spółce, pod warunkiem, że ta egzekucja mogła przynieść 
realne efekty.

▶ Wyrok SN z 30.1.2014 r., III CSK 70/13, Legalis

Stan faktyczny
Zakład Ubezpieczeń Społecznych1 domagał się zasądzenia od 
J.K.2, członka zarządu spółki „K.” sp. z o.o.3 kwoty 784 556,67 zł 
wraz z odsetkami z tytułu nieopłaconych składek na ubezpie-
czenie społeczne. Wyrokiem Sądu Okręgowego powództwo 
zostało odrzucone w części z uwagi na zaistniałą w ocenie SO 
niedopuszczalność drogi sądowej wynikającą z  art.  31 usta-
wy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych4 w zw. 
z art. 116 ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa5. Co 
do pozostałej części, SO uznał, że Pozwany wprawdzie był wpi-
sany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowe-
go jako członek zarządu Spółki, niemniej jednak funkcji tej fak-
tycznie nie wykonywał. Co więcej, podział czynności pomiędzy 

1  Dalej jako: Powód.
2  Dalej jako: Pozwany.
3  Dalej jako: Spółka.
4  T. jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 963.
5  T. jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.

członkami zarządu, a także sposób reprezentacji Spółki powo-
dował, że Pozwany nie miał prawnej i faktycznej możliwości po-
dejmowania w imieniu Spółki jakichkolwiek czynności.
Na skutek apelacji Powoda, Sąd Apelacyjny zmienił wyrok 
SO poprzez zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powoda kwo-
ty 683 042,31 zł wraz z odsetkami. Zdaniem SA, Pozwanego 
– jako członka zarządu Spółki ujawnionego w rejestrze przed-
siębiorców – nie zwalniało od ponoszenia odpowiedzialności 
przewidzianej w  art.  299 KSH zaniechanie faktycznego pro-
wadzenia przez niego spraw Spółki. W związku z wniesieniem 
skargi kasacyjnej przez Pozwanego, SN uchylił zaskarżony wy-
rok SA. W skardze kasacyjnej Pozwany podniósł zarzut współ-
odpowiedzialności Powoda za niepowodzenie egzekucji pro-
wadzonej w stosunku do Spółki, a to wobec faktu, że zgodnie 
z wnioskiem Powoda była ona prowadzona jedynie z rachunku 
bankowego Spółki, podczas gdy w opinii Pozwanego pozosta-
ły majątek Spółki pozwalał na zaspokojenie roszczeń. Z uwagi 
na powyższe, SN zalecił zbadać przy powtórnym rozpoznaniu 
sprawy, czy niemożność zaspokojenia się Powoda była następ-
stwem jego własnego zaniechania, co w konsekwencji stanowi-
łoby o braku związku przyczynowego między zachowaniem za-
rządu Spółki a szkodą.
Rozpoznając ponownie sprawę SO zasądził od Pozwanego 
na rzecz Powoda kwotę 683 042,31 zł wraz z odsetkami. W swo-
im orzeczeniu SO stwierdził, że nie zasługuje na uwzględnie-
nie zarzut Pozwanego, jakoby Powód prowadził postępowanie 
egzekucyjne w sposób wadliwy. Sąd Okręgowy uznał bowiem 
za  nieudowodnione, że istnieje jakikolwiek majątek Spółki, 
z którego możliwa byłaby egzekucja dochodzonego od Pozwa-
nego roszczenia. Od powyższego wyroku Powód wniósł apela-
cję, która została oddalona.
Następnie Pozwany wniósł skargę kasacyjną, w której podniósł 
m.in., że przy wydaniu wyroku przez SO doszło do naruszenia 
prawa materialnego, tj. art. 299 § 1 w zw. z art. 620 § 1 KSH po-
przez przyjęcie, że bezskuteczność egzekucji ma miejsce, mimo 
iż Pozwany nie wykorzystał wszystkich dostępnych mu proce-
dur w celu ujawnienia całego majątku Spółki i wszystkich do-
stępnych mu sposobów prowadzenia egzekucji w celu zaspo-
kojenia jego roszczeń. Skarga kasacyjna jako bezpodstawna 
została oddalona. 

Komentarz
Tytułem wstępu do zaprezentowanego stanowiska SN dotyczą-
cego zarzutu opisanego w punkcie 4 powyżej warto wskazać, 
że poglądy doktryny i orzecznictwa są dalece rozbieżne co do 
kwestii, w jakiej sytuacji można mówić o „bezskuteczności 
egzekucji” w rozumieniu art. 299 § 1 KSH.
I tak, zdaniem niektórych komentatorów6, warunkiem ponie-
sienia ww. odpowiedzialności jest brak wątpliwości, że dana 
wierzytelność jest nieściągalna, a więc „bezskuteczność” musi 
objąć cały majątek ruchomy dłużnika. Stanowisko to potwier-
dził m.in. SA w Poznaniu w postanowieniu z 16.6.1992 r.7 uzna-
jąc, że koniecznym warunkiem odpowiedzialności członka 
zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobo-

6  J.  Namitkiewicz, Kodeks handlowy. Komentarz. T.  I, Warszawa 1934, 
s. 362; T. Dziurzyński [w:] T. Dziurzyński, Z. Fenichel, M. Honzatko, Kodeks 
handlowy. Komentarz. T. I, Kraków 1936, s. 327.
7  Postanowienie SA w  Poznaniu z  16.6.1992  r., I  ACz 183/92, 
OSA Nr 4/1993, poz. 28.
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wodu w zakresie wykazania, że egzekucja byłaby efektywna, 
spoczywa na takim członku zarządu.
Za okoliczność zasadniczą w  prezentowanym stanie faktycz-
nym SN uznał zależność, stosownie do której kierowanie egze-
kucji do składników majątku Spółki niezbędnych do prowa-
dzenia przez nią działalności gospodarczej spowodowałoby 
utratę możliwości spłacania egzekwowanego zadłużenia. 
Zauważyć bowiem trzeba, że Powód stosował przysługujące mu 
środki egzekucyjne, wstrzymując je dopiero po zawarciu ukła-
dów ratalnych ze Spółką, w kontekście czego SN podkreślił, że 
„zasada konieczności kierowania przez wierzyciela egzekucji do 
całego majątku dłużnika nie może być rozumiana i stosowana 
w sposób mechaniczny. Jak każde działanie, powinno odpowia-
dać przede wszystkim zasadom racjonalności, a w tym wypadku 
prognozowaniu i kalkulacji, czy lepiej opłaca się wierzycielowi 
umożliwienie prowadzenia przez dłużnika bieżącej działalno-
ści gospodarczej, czy też zajęcie całego jego majątku i podda-
nie licytacji, co łączyłoby się z zaprzestaniem tej działalności”.

Wnioski dla praktyki 
Stanowisko SN w sposób jednoznaczny przesądza o konieczno-
ści wykazania przez członka zarządu spółki z o.o., dążącego do 
uwolnienia się od odpowiedzialności ustanowionej na podsta-
wie art. 299 § 1 KSH, realnej możliwości zaspokojenia wierzy-
ciela w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego; przy 
czym za niewystarczające uznać należy jedynie udokumentowa-
nie posiadanego przez dłużnika majątku bez konkretnego wska-
zania jego położenia.
Ponadto, na gruncie prezentowanego stanu faktycznego oraz za-
padłych w oparciu o niego orzeczeń, SN jednoznacznie opowie-
dział się za brakiem możliwości zwolnienia członka zarządu 
z odpowiedzialności z uwagi na wewnątrzorganizacyjny po-
dział zadań pomiędzy członkami zarządu spółki czy ustalo-
ny pomiędzy nimi umownie sposób kierowania sprawami 
spółki z o.o. 

wiązania jest bezskuteczność egzekucji prowadzonej przeciwko 
spółce, przy czym bezskuteczność ta musi się odnosić do całego 
majątku spółki, a nie tylko do jego części.
W doktrynie szeroko prezentowane jest również stanowisko 
przeciwne8, zgodnie z którym, w przypadku odpowiedzialno-
ści członka zarządu przewidzianej na gruncie art. 299 KSH nie 
jest konieczne wykazanie bezskuteczności egzekucji z całego 
majątku.
Prezentowane jest także stanowisko pośrednie, reprezentowane 
m.in. przez A. Szajkowskiego9, który podnosi, że o „bezskutecz-
ności egzekucji” można mówić wtedy, gdy nie ma żadnych wąt-
pliwości co do tego, że egzekwowana wierzytelność nie może 
być zaspokojona z jakiejkolwiek części majątku spółki.
Sąd Najwyższy odnosząc się do stanowiska Pozwanego, zgod-
nie z którym brak wykazania przez Powoda, że wykorzystał on 
wszelkie dostępne mu sposoby egzekucji, winien uwolnić Po-
zwanego od odpowiedzialności przewidzianej w art. 299 KSH, 
potwierdził dotychczasową linię orzeczniczą w tym zakre-
sie10. Sąd Najwyższy stwierdził bowiem, że członek zarządu 
spółki z o.o. nie odpowiada na podstawie art. 299 KSH w przy-
padku, gdy wierzyciel nie uzyskał zaspokojenia ze  względu 
na niepodjęcie w stosownym czasie egzekucji przeciwko spółce, 
ale tylko wówczas, gdy ta egzekucja była możliwa w tym sensie, 
że mogła doprowadzić do zaspokojenia roszczeń wierzyciela. 
Co jednak istotne, z uwagi na to, że odpowiedzialność członka 
zarządu spółki z o.o. opiera się na usuwalnym domniemaniu ist-
nienia szkody i winy tego członka za jej powstanie, ciężar do-

8  M. Allerhand, Kodeks handlowy. Komentarz, Lwów 1935, s. 164.
9  A. Szajkowski [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks han-
dlowy. Komentarz. T. I, Warszawa 1994, s. 1189.
10  Wyroki SN: z 24.6.2004 r., III CK 107/03, OSNC Nr 6/2005, poz. 109; 
z  20.10.2005  r., II  CK 152/05, OSNC Nr  7–8/2006, poz.  134, s.  137; 
z  7.5.2008  r., II  CSK 461/07, MoP  Nr  12/2008, s.  618; z  25.4.2012  r., 
II CSK 410/11, Legalis.

Przedawnienie roszczeń 
członka rady nadzorczej 
o przyznanie wynagrodzenia

▶ Łukasz Sieczka▶ Michał Wiliński

▶ Termin przedawnienia roszczenia członka rady nadzorczej 
spółki akcyjnej o wynagrodzenie zgodnie z art. 392 § 1 KSH 
określa art. 118 KC.

▶ Uchwała SN z 30.1.2014 r., III CZP 104/13, Legalis

Stan faktyczny

Komentowana uchwała została podjęta przez SN w  sprawie 
z powództwa członka rady nadzorczej spółki akcyjnej o zasą-
dzenie wynagrodzenia należnego z tytułu pełnienia przez niego 
funkcji w radzie nadzorczej pozwanej spółki akcyjnej.
Sprawa przez Sądem Okręgowym zakończyła się wyrokiem 
uwzględniającym powództwo w  całości. Sąd ten nie podzie-
lił podnoszonego przez pozwaną spółkę na podstawie art. 751 
pkt 1 KC zarzutu przedawnienia wskazując, że do przedawnie-
nia roszczenia powoda mają zastosowanie ogólne zasady wyni-
kające z art. 118 KC.
Na skutek apelacji strony pozwanej, Sąd Apelacyjny w Warsza-
wie powziął wątpliwości co do mających zastosowanie w przed-
miotowej sprawie przepisów z zakresu terminu przedawnienia 
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i zwrócił się do SN z pytaniem prawnym. Sąd Najwyższy po-
dzielił stanowisko sądu I instancji i podkreślił, że termin prze-
dawnienia roszczenia z art. 392 § 1 KSH określa się na podsta-
wie art. 118 KC.

Komentarz
Sąd Najwyższy rozpatrując będące przedmiotem komentowa-
nej sprawy zagadnienie prawne, w pierwszej kolejności wskazał 
na brak w Kodeksie spółek handlowych regulacji dotyczących 
okresu przedawnienia roszczenia z art. 392 § 1 KSH. W ramach 
zasady jedności prawa cywilnego, na podstawie art. 2 KSH ko-
nieczne jest zatem sięgnięcie do przepisów Kodeksu cywilnego 
regulujących termin przedawnienia. O ile podstawowym prze-
pisem w tym zakresie jest art. 118 KC, w niniejszej sprawie po-
zwana spółka akcyjna podnosiła, że do relacji członka rady nad-
zorczej ze spółką akcyjną stosuje się przepisy o umowie zlecenia 
(na podstawie art. 750 KC), co by oznaczało stosowanie w ta-
kim przypadku przepisu szczególnego wobec art. 118 KC, któ-
rym jest art. 751 pkt 1 KC, wskazujący na 2-letni termin prze-
dawnienia.
Mając na  uwadze powyższe wątpliwości, SN poddał analizie 
kwestię, jaką jest relacja istniejąca pomiędzy członkiem rady 
nadzorczej a spółką akcyjną. Analiza art. 385 KSH pozwala 
stwierdzić, że powołanie w trybie KSH bądź też umowy/sta-
tutu spółki członków rady nadzorczej tworzy pomiędzy nimi 
a spółką wewnętrzny stosunek organizacyjny. Spełnienie wy-
mogów określonych w umowie/statucie bądź w KSH jest nie-
zbędne do powołania do rady nadzorczej. Jak wskazał w uzasad-
nieniu swojej uchwały SN, oddzielna umowa w tym zakresie, 
np. umowa zlecenia, nie wywoła żadnych skutków na gruncie 
prawa spółek handlowych, w przypadku nieuczynienia wcześ-
niej zadość przepisom korporacyjnym. Rada nadzorcza jest jed-
nym z trzech filarów spółki akcyjnej, reprezentującą sferę nad-
zoru (obok sfery właścicielskiej oraz sfery zarządczej). Stąd też 
tak kluczowe znaczenie dla jej funkcjonowania ma stosunek do 
członków rady nadzorczej, który musi mieć charakter korpo-
racyjny.
O ile stosunek ten przypomina relację wynikającą z  umowy 
o świadczenie usług, zgodzić się należy ze stanowiskiem SN, 
że nie jest to relacja umowna. Stąd też nie powinien w tym 
przypadku znaleźć zastosowania art. 750 KC, nakazujący od-
powiednie stosowanie przepisów o zleceniu tak długo, jak prze-
pis KSH nie będzie w sposób jasny odnosił się do umowy zle-
cenia jako reżimu regulującego daną kwestię z zakresu relacji 
członka rady nadzorczej ze spółką akcyjną. Analiza systemowa 

pozwala bowiem na stwierdzenie, że ustawodawca odwołuje się 
wprost do przepisów o zleceniu np. w art. 369 § 6 KSH, znajdu-
jącym zastosowanie do członków rady nadzorczej na podstawie 
art. 386 § 2 KSH.
Analizując ponadto art. 392 § 1 KSH należy pamiętać, że wyna-
grodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzor-
czej jest fakultatywne. Artykuł 735 § 1 KC wskazuje, że zasadą 
jest odpłatność za świadczenia wykonywane na podstawie 
umowy zlecenia. Różnica także na tym gruncie nakazuje nie 
zgodzić się z twierdzeniem, że zasadą jest stosowanie do stosun-
ku członka rady nadzorczej ze spółką akcyjną przepisów o umo-
wie zlecenia. Ustawodawca celowo wskazuje m.in. w art. 369 § 6 
KSH w sposób wyraźny na konieczność stosowania odpowied-
nio przepisów KC o umowie zlecenia, wyłączając spoza tego 
zakresu inne kwestie wynikające z piastowania funkcji członka 
rady nadzorczej. 
Na tej podstawie stwierdzić należy, że również kwestia prze-
dawnienia roszczenia o zapłatę wynagrodzenia nie jest re-
gulowana przez art. 751 pkt 1 KC, gdyż przepis art. 392 § 1 
KSH nie odnosi się wprost do obowiązku stosowania odpo-
wiednio przepisów o umowie zlecenia. Również art. 750 KC 
w zw. z art. 2 KSH nie powinien znajdować zastosowania, gdyż 
nie można mówić o  braku regulacji stosunku wynikającego 
ze statusu członka rady nadzorczej. Zastosowanie znajdą zatem 
przepisy ogólne KC oraz art. 118 KC.
Na marginesie wskazać również należy, że brak jest przeszkód 
ku temu, by członka rady nadzorczej łączyła ponadto ze spółką 
dodatkowo umowa o pracę czy też umowa zlecenie. Roszczenia 
na podstawie tych umów będą regulowane wówczas przez odpo-
wiedni reżim umowny, niezależnie od wewnętrznego stosunku 
organizacyjnego pomiędzy członkiem rady nadzorczej a spółką.

Wnioski dla praktyki
Artykuł 750 KC nie znajduje zastosowania do stosunków, któ-
re są częściowo uregulowane innymi przepisami. W przypad-
ku, gdy dla danego stosunku prawo przepisuje odmienny reżim 
prawny, nawet nieregulujący w sposób wyczerpujący wszyst-
kich kwestii mogących z niego wyniknąć, to zastosowanie znaj-
dą przepisy ogólne.
Podstawową relacją członka rady nadzorczej ze spółką jest we-
wnętrzny stosunek organizacyjny (korporacyjny). Nie wyłącza 
to jednak możliwości zawarcia z członkiem rady nadzorczej od-
dzielnej umowy np. o świadczenie usług. Termin przedawnie-
nia roszczeń członka rady nadzorczej o wypłatę wynagrodzenia 
wskazuje zatem art. 118 KC. 

   Reklama

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych – prawa i obowiązki wykonawców
23 listopada 2016 r., Golden Floor Plaza – Millenium Plaza Warszawa

Prowadzący: r.pr. Paweł Granecki

ZAPISY I SZCZEGÓŁY: www.akademia.beck.pl
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Ujawnienie majątku spółki 
akcyjnej nieobjętego 
likwidacją po wykreśleniu 
z rejestru

▶ Michał Wiliński▶ Magdalena Wawrzonek

▶ W razie ujawnienia po wykreśleniu spółki akcyjnej z reje-
stru przedsiębiorców majątku spółki nie objętego likwida-
cją, stosuje się w drodze analogii przepisy Kodeksu spółek 
handlowych dotyczące likwidacji spółki akcyjnej w orga-
nizacji.

▶ Uchwała SN z  3.12.2014  r., III  CZP 90/14, 
Legalis

Stan faktyczny
Z zagadnieniem prawnym do Sądu Najwyższego zwrócił się 
w niniejszej sprawie Sąd Apelacyjny. Sprawa dotyczyła wniosku 
o zarządzenie wypłaty środków depozytowych zgromadzonych 
na rachunkach bankowych Narodowego Banku Polskiego po 
zakończeniu postępowania upadłościowego, a samo zagadnie-
nie związane było z kwestią ujawnienia majątku po zakończeniu 
likwidacji i wykreśleniu z rejestru spółki akcyjnej.
Sprawa dotyczyła spółki akcyjnej, która ogłosiła swoją upad-
łość w 1995 r., jeszcze pod rządami rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy1. Spółka 
została wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Reje-
stru Sądowego w 2009 r. Po uprawomocnieniu się postanowie-
nia w przedmiocie wpisu wykreślenia ujawnione zostało, że nie 
cały majątek wykreślonej spółki został objęty postępowaniem 
upadłościowym. Okazało się, że na rachunku bankowym pro-
wadzonym przez Narodowy Bank Polski znajdowały się środki 
pieniężne spółki. 
Byli akcjonariusze spółki zwrócili się do Sądu Okręgowego 
z wnioskiem o wypłacenie tych środków proporcjonalnie do 
posiadanych przez nich w przeszłości akcji spółki. Sąd oddalił 
ten wniosek wskazując, że zgodnie z brzmieniem ówczesnych 
przepisów prawa upadłościowego, po zakończeniu postępowa-

1  Dz.U. z 1934 r. Nr 57, poz. 502 ze zm.; dalej jako: KH.

nia upadłościowego to upadły odzyskuje prawo rozporządzania 
swoim majątkiem, natomiast wnioskodawcy posiadali status je-
dynie akcjonariuszy upadłego. Stąd wniosek ten został oddalo-
ny jako pozbawiony podstaw.
Na skutek zażalenia byłych akcjonariuszy, Sąd Apelacyjny po-
wziął wątpliwość co do losu majątku ujawnionego po wykreśle-
niu spółki i zwrócił się z zagadnieniem prawnym do Sądu Naj-
wyższego.

Komentarz
Mając na uwadze brak dostatecznej regulacji w KH, jak i w Ko-
deksie spółek handlowych, Sąd Najwyższy w  pierwszej ko-
lejności pochylić się musiał nad kwestią podmiotów upraw-
nionych do majątku po wykreślonej spółce. Odwołał się do 
dotychczasowego orzecznictwa, tj.  m.in. do orzeczenia SN 
z 26.5.1936 r.2, w którym to orzeczeniu jasno zostało wska-
zane, że po likwidacji i wykreśleniu spółki nieujawniony do tej 
pory majątek należeć powinien do byłych wspólników spółki. 
Wskazano wówczas, że nie należy bowiem odchodzić od ogól-
nej zasady, że w wyniku likwidacji spółki jej majątek przypaść 
powinien byłym wspólnikom. 
Jednakże krytyczna wobec tego orzeczenia była bliższa na-
szym czasom, wydana już na  gruncie KSH, uchwała SN 
z 24.1.2007 r.3 Sąd Najwyższy nie zgodził się wówczas z pre-
zentowanym w starszym orzeczeniu stanowiskiem, że ma-
jątek spółki ujawniony po likwidacji ex lege winien przypadać 
jej byłym wspólnikom. Nie znalazł bowiem podstaw do takie-
go przyjęcia zarówno na gruncie przepisów KH, jak i KSH. Za-
patrywanie to oparte było przede wszystkim na głównym celu 
postępowania likwidacyjnego, jakim jest ochrona interesów 
wierzycieli likwidowanej spółki. Automatyczna przynależ-
ność majątku ujawnionego po wykreśleniu spółki do jej byłych 
wspólników mogłaby bowiem doprowadzić do nadużyć w tym 
zakresie oraz celowego zatajania majątku spółki przez jej wspól-
ników w obliczu grożącej jej likwidacji. 
Sąd Najwyższy musiał zatem stawić czoła luce prawnej w tym 
zakresie i określić procedurę, w drodze której doszłoby do roz-
dysponowania majątkiem wykreślonej spółki. Jedną z koncep-
cji, którą roztrząsał SN jest wykreślenie wpisu o wykreśleniu 
spółki w celu dokończenia postępowania likwidacyjnego. Zgo-
dzić się jednak należy ze stanowiskiem zaprezentowanym w ko-
mentowanym orzeczeniu, że oznaczałoby to de facto „reakty-
wację” spółki już po jej wykreśleniu, czyli po ustaniu jej bytu 
prawnego. Kluczowy w  przypadku spółek kapitałowych jest 
aspekt członkostwa osób tworzących spółkę, poprzez podpisa-
nie stosownej umowy spółki/statutu. Umowa ta zostaje rozwią-
zana przez wykreślenie spółki z rejestru, natomiast ponowne 
wpisanie spółki do rejestru powoduje, że udziałowcy/akcjona-
riusze wbrew swojej woli mogą zostać na nowo zmuszeni do 
uczestnictwa w spółce. Szkodliwość tego rozwiązania pozwala 
przesądzić brak jego uzasadnienia prawnego, jako tego, które 
miałoby wypełnić zaistniałą lukę w prawie.
Również głosy za zastosowaniem przepisów Kodeksu postę-
powania cywilnego lub Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 
tj. dotyczących ustanowienia kuratora czy to do spadku nieob-
jętego, czy to dla osoby nieistniejącej, nie zasługują na uwzględ-
nienie. Brak jest tu dostatecznej analogii do sytuacji spółki, któ-

2  C II 331/36, „Zbiór Orzeczeń” Nr 39/1937.
3  III CZP 143/06, OSNC Nr 11/2007, poz. 166, s. 53.
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rej byt prawny już nigdy nie zostanie przywrócony. Przywołane 
bowiem w komentowanej uchwale przepisy art. 666 i 667 KPC 
oraz art. 184 KRO związane są z procedurą poszukiwania oso-
by uprawnionej. W  przypadku natomiast spółki wykreślonej 
oczywiste jest, że taki podmiot nie zostanie nigdy odnaleziony.
Uznać zatem należy za zasadną konkluzję przyjętą w uchwale, 
podtrzymującą pogląd wyrażony w uchwale SN z 24.1.2007 r., 
że konieczne jest stosowanie przepisów dotyczących likwi-
dacji spółki w organizacji. Pozwala to bowiem na uniknięcie 
patologicznej sytuacji, gdy majątek automatycznie przypada 
byłym wspólnikom/akcjonariuszom spółki. W efekcie mogło-
by to prowadzić do sytuacji celowego zatajania majątku spółki 
w celu zniwelowania kwot przypadających wierzycielom likwi-
dowanej spółki.

Wnioski dla praktyki
Nie jest możliwe automatyczne przyznanie byłym wspólni-
kom/akcjonariuszom spółki zlikwidowanej majątku ujawnio-
nego po jej wykreśleniu z  rejestru. Działania zmierzające do 
tego mogą zostać zniweczone już na etapie zwrócenia się do 
odpowiedniego sądu z wnioskiem o przyznanie takich środków.
W celu uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z likwida-
cją spółki, konieczne jest rzetelne zinwentaryzowanie pozo-
stałego po spółce majątku. Ustanowienie bowiem ponownie 
likwidatora przysporzy jedynie dodatkowych kosztów, który-
mi zostaną obciążone podmioty uprawnione do ujawnionego 
majątku. 

Dopuszczalność stosowania 
per analogiam przepisu 
art. 103 KC wobec 
tzw. fałszywych organów 
osób prawnych

▶ Natalia Tracichleb▶ Jarosław Szewczyk

▶ 1. Umowa przystąpienia do długu może dojść do skutku 
także w wyniku porozumienia zawartego między przystę-
pującym (nowym dłużnikiem) i wierzycielem. Dla wywo-
łania skutków prawnych takiej umowy nie jest niezbędna 
zgoda (aprobata) dłużnika uczestniczącego w dotychcza-
sowym zobowiązaniu. Porozumienie o przystąpieniu do 
długu może być też zawarte w innej umowie o rozwiniętej 
treści. Może być też powiązane jednocześnie z uznaniem 
długu, co przy założeniu konstrukcji tożsamości długu 
może też prowadzić do powstania odpowiednich skutków 
prawnych w relacji wierzyciela z nowym dłużnikiem.

 2. Możliwe jest de lege lata przyjęcie konstrukcji tzw. fał-
szywego organu osoby prawnej i zastosowanie per analo-
giam przepisu art. 103 KC zarówno w sytuacji, w której 
czynności prawnej dokonuje „prawidłowo ukształtowany 
organ osoby prawnej”, a dla wywołania skutków tej czyn-

ności brakuje wystąpienia jedynie dalszych jeszcze zda-
rzeń prawnych (np.  odpowiedniego potwierdzenia lub 
zgody innych organów statutowych danej osoby prawnej 
– por. art. 17 KSH), jak i wówczas, gdy pojawia się od po-
czątku brak właściwej reprezentacji osoby prawnej.

▶ Wyrok SN z 22.1.2014 r., III CSK 33/13, Legalis

Stan faktyczny 
W dniu 30.4.2004 r. „E.” sp. z o.o.1 zawarła ze spółką X umo-
wę o  dostawę betonu. Pomimo należytego wykonania umo-
wy, spółka ta nie zapłaciła należności. W dniu 14.2.2008 r. T.P.2 
na mocy umowy zobowiązał się do spłacenia w ratach należno-
ści obejmującej cenę dostarczonego betonu3. Z uwagi na oko-
liczność, że Pozwany zaniechał dokonywania spłat, Powód 
wystąpił przeciwko niemu o zapłatę kwoty 80 961,36 zł z od-
setkami.
Jak ustalił Sąd Okręgowy, które to ustalenia następnie po-
dzielił Sąd Apelacyjny, pomimo funkcjonowania Powódki do 
28.1.2010 r. w rejestrze przedsiębiorców KRS, brak było danych 
o osobach wchodzących w skład zarządu tej spółki. W konse-
kwencji przyjąć należy, że D.S. – reprezentujący Powoda przy 
zawieraniu Umowy – bezpodstawnie działał jako organ strony 
powodowej. Wobec powyższego, w ocenie Sądu Apelacyjnego 
stosownie do dyspozycji art. 38 oraz art. 39 KC, Umowa jest 
bezwzględnie nieważna. W tym stanie sprawy, Powód wniósł 
skargę kasacyjną opartą na naruszeniu art. 38 w zw. z art. 39 § 1 
KC i w zw. z art. 58 § 1, art. 103 KC w zw. z art. 2 KSH, art. 56 
w zw. z art. 58 KC.

Komentarz
Sąd Najwyższy, rozpoznając przedmiotową sprawę, w pierwszej 
kolejności przesądził, że Umowa winna zostać zakwalifi kowana 
jako przystąpienie osoby trzeciej (Pozwanego) do długu inne-
go podmiotu, albowiem nie ulega wątpliwości, że umowa taka 
może dojść do skutku w wyniku porozumienia między przystę-

1  Dalej jako: Powód.
2  Dalej jako: Pozwany.
3  Dalej jako: Umowa.
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wisko to zostało przy tym potwierdzone dotychczas m.in. w wy-
roku SN z 3.3.2012 r.8 oraz w wyroku SA w Łodzi z 23.7.2013 r.9 
W podobnym duchu SN wypowiedział się również w uchwale 
z 6.12.2012 r.10
Na gruncie komentowanego orzeczenia skład orzekają-
cy SN również opowiedział się aprobująco za możliwością 
stosowania per analogiam przepisu art. 103 KC dotyczące-
go instytucji tzw. fałszywego pełnomocnika do osób praw-
nych. W ocenie SN, sytuacja, w której od początku pojawia się 
brak właściwej reprezentacji osoby prawnej, nie stoi na prze-
szkodzie skorzystania z analogii z art. 103 § 1 i § 2 KC, skoro 
„osoba trzecia” istotnie działała jako fałszywy organ Powoda, 
przy czym nie kwestionowano bytu prawnego reprezentowanej 
spółki i istniała jej wierzytelność.

Wnioski dla praktyki 
Przedstawione stanowisko SN potwierdziło dotychczasową 
linię orzeczniczą, niewątpliwie wychodząc naprzeciw potrze-
bom praktyki. Przedmiotowe orzeczenie jednoznacznie prze-
sądza możliwość sanowania umowy zawartej w imieniu osoby 
prawnej przez podmiot niebędący jej organem albo z przekro-
czeniem granic umocowania organu. 

8  I UK 300/11, OSNAPiUS Nr 17–18/2013, poz. 209, s. 758.
9  I ACa 1163/12, Legalis.
10  III CZP 76/12, OSNC Nr 6/2013, poz. 72, s. 36.

pującym a wierzycielem. Zgodnie bowiem z dotychczasową li-
nią orzeczniczą SN, dla wywołania skutków prawnych umowy 
tego typu nie jest niezbędna zgoda dłużnika uczestniczącego 
w dotychczasowym zobowiązaniu4.
W dalszym rzędzie, SN wziął pod rozwagę kluczowe na grun-
cie przedmiotowej sprawy zagadnienie, mianowicie, czy Umowa 
z udziałem D.S., działającym wyraźnie w imieniu Powódki, mo-
gła spowodować bezpośrednie skutki prawne dla tego podmiotu 
w postaci nabycia roszczenia o zapłatę wobec Pozwanego. Inny-
mi słowy, czy dopuszczalne jest stosowanie per analogiam przepi-
su art. 103 KC wobec tzw. fałszywych organów osób prawnych.
W piśmiennictwie podnosi się, że nieuzasadnione jest stosowa-
nie analogii z art. 103 KC wobec istotnej różnicy pomiędzy kon-
strukcją prawną pełnomocnictwa i konstrukcją działania osób 
prawnych przez swoje organy5 w związku z czym przyjąć nale-
ży, że właściwy organ nie może potwierdzić czynności organu 
rzekomego6.
Pomimo stanowczo zarysowanej przez przedstawicieli doktry-
ny interpretacji przedmiotowej regulacji, SN w uchwale (7) 
z 14.9.2007 r.7 opowiedział się za stosowaniem art. 103 KC 
w drodze analogii do działania organów osób prawnych. Stano-

4  Zob. wyrok SN z 5.9.2001 r., I CKN 1287/00, Legalis.
5  J. Frąckowiak [w:]  System Prawa Prywatnego. T. 1. Prawo cywilne – 
część ogólna, pod red. M. Safj ana, Warszawa 2012, s. 1147–1149. 
6  E. Gniewek [w:]  Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E.  Gniewka, 
P. Machnikowskiego, Warszawa 2014, s. 95.
7  III CZP 31/07, OSNC Nr 2/2008, poz. 14, s. 1.

Członkowie zarządu 
spółki handlowej ponoszą 
odpowiedzialność cywilną 
za niewykonanie z winy 
umyślnej obowiązków 
wymienionych 
w art. 594 KSH

▶ Kornelia Łuczejko▶ Piotr Letolc

▶ Artykuł  594 KSH reguluje odpowiedzialność cywilną 
za zaniechanie wykonania z winy umyślnej wymienionych 
w nim obowiązków.

▶ Uchwała SN z  27.8.2015  r., III  CZP 62/15, 
Legalis

Stan faktyczny
AB, jedyny członek zarządu spółki z o.o., nie składała przez sze-
reg lat do akt rejestrowych sprawozdań fi nansowych tej spółki 
ani nie zwoływała zgromadzeń wspólników, które te sprawozda-
nia mogłyby zatwierdzać. Sąd Rejestrowy, w ramach postępo-
wania przymuszającego, dwukrotnie nałożył na nią grzywnę, 
jednakże AB odwoływała się od tychże orzeczeń broniąc się ar-
gumentem, że spółka, której jest członkiem zarządu, nie prowa-
dzi działalności operacyjnej od wielu lat.
Sąd Okręgowy rozpatrujący tę sprawę zwrócił się do SN o wy-
jaśnienie wątpliwości dotyczących charakteru odpowiedzialno-
ści członków zarządów spółek z o.o. na podstawie art. 594 KSH. 
Ten zaś uznał, że odpowiedzialność członków zarządu spółki 
kapitałowej ma charakter cywilnoprawny i należy ją rozpatry-
wać w kontekście zawinienia popełnionych przez nich czynów.

Komentarz
Artykuł 594 § 1 KSH przewiduje odpowiedzialność członków 
zarządu spółki handlowej, którzy wbrew obowiązkowi dopusz-
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czają do tego, że zarząd nie wykonuje w imieniu spółki prze-
widzianych przez KSH obowiązków informacyjnych. Cho-
dzi m.in. o nieskładanie sądowi rejestrowemu listy wspólników, 
nieprowadzenie księgi udziałów badź księgi akcyjnej, niezwo-
ływanie zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia 
czy też nieprzedstawianie sądowi rejestrowemu wniosku o wy-
znaczenie biegłych rewidentów. Sankcją za  naruszenie tych 
obowiązków jest możliwość nałożenia przez sąd rejestrowy 
na takich członków zarządu grzywny w wysokości do 20 000 zł. 
Taka sama sankcja przewidziana jest w przypadku dopuszcze-
nia przez członków zarządu do tego, że spółka przez czas dłuż-
szy niż 3 miesiące wbrew prawu lub umowie pozostaje bez rady 
nadzorczej w należytym składzie (art. 594 § 2 KSH).
Rodzajowym przedmiotem ochrony analizowanego przepisu 
jest szeroko rozumiany obrót gospodarczy. Z kolei szczególnym 
przedmiotem ochrony jest prawidłowe pod względem formal-
noprawnym wobec organów państwowych oraz osób zaintereso-
wanych funkcjonowanie spółek handlowych, głównie w zakresie 
należytego przepływu oraz dostępności informacji dotyczących 
samej spółki, jak również uczestniczących w niej osób1.
Powołana wyżej regulacja stanowi jednak przykład braku pre-
cyzji ustawodawcy w  konstruowaniu przepisów prawnych. 
W  konsekwencji, w  doktrynie powstał istotny spór doty-
czący charakteru prawnego obowiązków, wymienionych 
w art. 594 KSH, nałożonych na członków zarządów (odpo-
wiednio likwidatorów) spółek handlowych. Problematyczna 
bowiem pozostaje kwestia, czy czyny określone w art. 594 KSH 
mają charakter prawnokarny, czy też należy je traktować jako 
delikty prawa cywilnego o niezdefiniowanym bliżej charakte-
rze2. W szczególności wątpliwości wywołuje okoliczność, czy 
wśród znamion strony podmiotowej czynów opisanych w ww. 
przepisie występuje wina, a jeśli tak – to czy można je popełnić 
również nieumyślnie. Wobec powyższych watpliwości, coraz 
częściej w doktrynie prawa pojawiają się postulaty adresowa-
ne do ustawodawcy, aby doprecyzował treść przepisu art. 594 
KSH i opowiedział się za jednym z prezentowanych wyżej kie-
runków interpretacji3.
Oceniając jednak aktualny stan prawny należy przyjąć, że czy-
nów stypizowanych w  art.  594 KSH nie można zakwali-
fikować jako przestępstw bądź wykroczeń4. Decydujące-
go znaczenia odnośnie ich charakteru z pewnością nie należy 

1  Zob. J. Giezek, P. Kardas, Przepisy karne Kodeksu spółek handlowych, 
Kraków 2003, s. 672.
2  Zob. ibidem, s. 661–671.
3  Zob. J. Giezek, P. Kardas [w:] Kodeks spółek handlowych. T. V. Pozako-
deksowe prawo handlowe. Komentarz, pod red. S.  Sołtysińskiego, A.  Szaj-
kowskiego, A. Szumańskiego, J. Szwaji, Warszawa 2015, Legalis.
4  R. Zawłocki [w:] Kodeks spółek handlowych. T. IV. Łączenie, podział 
i  przekształcanie spółek. Przepisy karne. Komentarz do artykułów 491–
633, pod red. S. Sołtysińskiego, A. Szajkowskiego, A. Szumańskiego, J. Szwaji, 
Warszawa 2009, s. 1441–1442.

bowiem przypisywać umieszczeniu analizowanego przepisu 
w Tytule V KSH – „Przepisy karne”. Argumentem natury pro-
cesowej przemawiającym zaś za ich innym niż karny charakte-
rem, na który należy wskazać w pierwszej kolejności jest fakt, 
że grzywnę wymienioną w art. 594 KSH nakłada sąd rejestro-
wy. Tymczasem uprawnienie do orzekania za  przestępstwa 
i wykroczenia w świetle Kodeksu postępowania karnego posia-
dają wyłącznie wydziały karne sądów powszechnych. Stąd też 
a contrario należałoby dojść do wniosku, że skoro uprawnio-
nym do nałożenia grzywny jest sąd rejestrowy, to czyny, za któ-
re jest ona nakładana, nie mogą być przestępstwami czy też wy-
kroczeniami.
Analizowana uchwała SN wskazuje właśnie, że członko-
wie zarządu spółki kapitałowej ponoszą odpowiedzial-
ność cywilną za  zaniechanie wykonania z  winy umyśl-
nej wymienionych w art. 594 KSH obowiązków. Oznacza 
to, że SN jednoznacznie odrzucił koncepcję prawnokarnego 
charakteru (w ścisłym znaczeniu) odpowiedzialności człon-
ków zarządu spółki handlowej (ewentualnie jej likwidatorów) 
za  popełnienie czynów określonych w  art.  594 KSH i  opo-
wiedział się za odpowiedzialnością cywilnoprawną członków 
zarządu. Sąd Najwyższy podjął rozważania dotyczące strony 
podmiotowej, tj. winy jako elementu zachowania członka za-
rządu; zdaniem SN, nie można bowiem w tym wypadku mó-
wić o tzw. odpowiedzialności obiektywnej, tj. niezależnej od 
winy. W konsekwencji, czyny określone w art. 594 KSH nale-
żałoby rzeczywiście kwalifikować jako delikty prawa cywilne-
go o niezdefiniowanym bliżej charakterze.

Wnioski dla praktyki
Wymóg wykazania winy umyślnej przy orzekaniu przez sądy re-
jestrowe o odpowiedzialności cywilnej członków zarządu za za-
niechanie wykonania przez nich obowiązków organizacyjnych 
i sprawozdawczych wymienionych w art. 594 KSH w praktyce 
z pewnością utrudni zrealizowanie celu tego przepisu, którym 
jest zapewnienie przejrzystości działania spółek handlowych. 
Może też spowodować istotne zagrożenie dla interesów spółek, 
ich wspólników lub akcjonariuszy, a także wierzycieli i poten-
cjalnych kontrahentów m.in. poprzez uniemożliwienie im do-
konania prawidłowej oceny prawnomajątkowej, w której znaj-
duje się spółka.
W praktyce zatem, przyjęcie koncepcji winy umyślnej 
przy rozstrzyganiu o odpowiedzialności członka zarządu 
na podstawie art. 594 KSH utrudni ukaranie członka za-
rządu grzywną, gdy zaniechał on wykonania obowiązków 
informacyjnych i sprawozdawczych w ramach rażącego nie-
dbalstwa, co w konsekwencji przyczynić się może do utraty 
znaczenia i wiarygodności Krajowego Rejestru Sądowego 
oraz skomplikować wyegzekwowanie od reprezentantów 
spółek ciążących na nich obowiązków. 
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Praktyczne aspekty 
dowodzenia 
bezskuteczności 
egzekucji przeciwko 
spółce z o.o. w upadłości 
a odpowiedzialność 
członków jej zarządu 
na podstawie art. 299 § 1 
KSH

▶ Maciej Stańkowski▶ Aleksandra Puszczało

▶ Fakt dochodzenia wierzytelności w postępowaniu upad-
łościowym, toczącym się wobec spółki z ograniczoną od-
powiedzialnością, nie stanowi przeszkody do wystąpienia 
z roszczeniem odszkodowawczym przeciwko członkowi 
zarządu tej spółki. Przesłanką odpowiedzialności prze-
widzianej w art. 299 § 1 KSH jest bezskuteczność egze-
kucji przeciwko spółce, którą wierzyciel może wykazać 
za pomocą wszelkich środków dowodowych. Przesłankę 
tę można uznać za spełnioną również przed zakończeniem 
postępowania upadłościowego.

▶ Wyrok SN z  25.3.2015  r., II  CSK 402/14, 
Legalis

Stan faktyczny
Powód był wierzycielem X sp. z  o.o.1, dysponującym wyro-
kiem z  13.6.2012  r. zasądzajacym od X na  jego rzecz kwotę 
110 079,98 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu. Wszczęte 
przeciwko X po nadaniu klauzuli wykonalności postępowanie 
egzekucyjne zostało najpierw zawieszone postanowieniem SR 
z 22.8.2012 r. (rozpoznającego wniosek o ogłoszenie upadłości 
X), a następnie umorzone przez komornika postanowieniem 

1  Dalej jako: X.

z 10.9.2012 r. Z uwagi na powyższe, Powód działając na pod-
stawie art. 299 § 1 KSH wystąpił do Sądu Okręgowego z po-
wództwem przeciwko prezesowi jednoosobowego zarządu X 
o  zapłatę kwoty 122  919,81  zł wraz z  odsetkami, wskazując 
na  bezskuteczność egzekucji prowadzonej przeciwko X. Sąd 
Okręgowy wyrokiem z 29.5.2013 r. oddalił powództwo wskazu-
jąc, że Powód nie wykazał przesłanki bezskuteczności egzekucji 
wynikajacej z art. 299 § 1 KSH, jako dowód przedłożył bowiem 
pierwszą stronę postanowienia o umorzeniu egzekucji zawie-
rającą sentencję i początek uzasadnienia, podczas gdy w toku 
postępowania egzekucyjnego komornik ustalił, że X fi guruje 
w ewidencji osób ubezpieczonych i płatników składek, posia-
da rachunki bankowe oraz jest właścicielem kilku samochodów 
osobowych i ciężarowych. Dodatkowo, wobec X prowadzone 
było postępowanie o ogłoszenie upadłości z możliwością zawar-
cia układu, nie zaś upadłości likwidacyjnej. Ponadto, w ocenie 
SO, dopiero ukończenie lub umorzenie postępowania upadłoś-
ciowego pozwoliłoby określić, w jakim zakresie pozwany – jako 
prezes zarządu X – może ponosić odpowiedzialność za zobo-
wiązania X. 
Wniesiona przez powoda apelacja została oddalona, bowiem 
Sąd Apelacyjny podzielił przeważajacą część ustaleń faktycz-
nych i prawnych SO. Sąd Apelacyjny ustalił, że: 
1) w chwili wydania wyroku przez SO, X od 27.2.2013 r. znaj-

dowała się w upadłości likwidacyjnej; 
2) ujemny wynik fi nansowy X utrzymywał się od stycznia do 

kwietnia 2012 r., a 24.5.2012 r. X złożyła wniosek o ogło-
szenie upadłości; 

3) tytuł wykonawczy wpłynął do komornika w trakcie rozpo-
znawania wniosku o ogłoszenie upadłości; 

4) Sąd Rejonowy w toku rozpoznawania wniosku o ogłoszenie 
upadłości zabezpieczył majątek X; oraz 

5) Powód złożył do komornika wniosek o umorzenie postępo-
wania egzekucyjnego ze względu na jego bezskuteczność. 

Ponadto, SA uznał za słuszne stanowisko SO, zgodnie z którym 
umorzenie postępowania egzekucyjnego nie oznacza, że wie-
rzytelność Powoda nie zostanie zaspokojona w toku postępo-
wania upadłościowego, zaś dopiero równomierne zaspokoje-
nie wierzycieli X pozwoli stwierdzić, w jakim zakresie egzekucja 
wobec X jest nieskuteczna. Wobec powyższego, jeżeli poten-
cjał majątkowy X obniżył się na skutek zbyt późnego zgłoszenia 
wniosku o ogłoszenie upadłości, członkowie zarządu odpowia-
dają tylko w granicach obniżenia tego potencjału. 
W skardze kasacyjnej Powód zarzucił wyrokowi SA m.in. na-
ruszenie przepisów: 
1) art. 299 § 1 KSH przez przyjęcie, że wszczęcie i prowadze-

nie postępowania upadłościowego wobec spółki z ograni-
czoną odpowiedzialnością stanowi przeszkodę do skiero-
wania roszczeń przeciwko członkom jej zarządu; 

2) art. 6 KPC poprzez uznanie, że na  Powodzie spoczywał 
ciężar wykazania, iż podjął wszelkie niezbędne czynności 
w celu przeprowadzenia egzekucji, podczas gdy to na Po-
zwanym spoczywał obowiązek wykazania, że egzekucja nie 
została prowadzona przeciwko wszystkim składnikom ma-
jątku X; w końcu zaś 

3) art. 382 w zw. z art. 316 § 1 i art. 391 § 1 KPC, poprzez 
uwzględnienie całkowitej wartości majątku X z pominię-
ciem wysokości wszystkich jej zobowiązań. 

Wobec powyższego, Powód wniósł o  uchylenie wyroku SA 
i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. 
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na jego miejsce racjonalizm oparty na dowodach przepro-
wadzanych według zasad ogólnych postępowania cywilne-
go, tj. na wszelkich dopuszczalnych prawem środkach dowo-
dowych. 
Oczywiście, omawiane orzeczenie opiera się na  konkretnym 
stanie faktycznym, zgodnie z  którym wierzyciel dysponował 
tytułem egzekucyjnym przeciwko spółce z o.o. przed ogłosze-
niem upadłości, zaś postępowanie egzekucyjne przeciwko spół-
ce zostało umorzone w związku z wydaniem przez Sąd Rejo-
nowy postanowienia o  udzieleniu zabezpieczenia roszczenia 
spółki poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Po-
wyższe nie jest jednak istotą analizowanego wyroku, bowiem 
SN jednoznacznie przesądził, że z samego faktu prowadze-
nia postępowania upadłościowego w sprawie spółki z o.o., 
nie można wywodzić zakazu pociągnięcia – w tym samym 
czasie – do odpowiedzialności osobistej członków zarządu 
spółki za jej zobowiązania i to także w sytuacji, w której wie-
rzyciel w terminie zgłosił przysługującą mu względem spółki 
wierzytelność, a następnie została ona uwzględniona na liście 
wierzytelności. Co szczególnie istotne, dla wykazania bezsku-
teczności egzekucji w sytuacji równoległego prowadzenia po-
stępowania upadłościowego, wystarczy wykazanie przez wie-
rzyciela, że fundusz masy upadłości zestawiony z wysokością 
uznanych wierzytelności – w sposób niebudzący wątpliwości 
– nie pozwoli na ich zaspokojenie. Przeprowadzenie takiej ana-
lizy z kolei, powinno obejmować badanie liczby wierzycieli, za-
wartości i struktury listy wierzytelności oraz kolejności, w któ-
rej wierzyciele mają byc zaspokajani. 

Wnioski dla praktyki
Wierzyciel dysponujący tytułem egzekucyjnym przeciwko 
spółce z  o.o. może wszcząć postępowanie przeciwko człon-
kom jej zarządu na podstawie art. 299 § 1 KSH, jeżeli wykaże 
– za pomocą wszelkich dostępnych w postępowaniu cywilnym 
środków dowodowych – że egzekucja prowadzona przeciwko 
spółce jest bezskuteczna.
Stwierdzenia bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce z o.o. 
nie musi poprzedzać wszczęte przeciwko niej postępowanie eg-
zekucyjne.
Nie ma prawnych przeszkód, by wierzyciel spółki z o.o. w upad-
łości likwidacyjnej, którego wierzytelność została uwzględnio-
na na liście wierzytelności, wystąpił z powództwem przeciw-
ko członkom zarządu spółki na podstawie art. 299 § 1 KSH. 

Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok i  przekazał sprawę 
do ponownego rozpoznania uzasadniając, że bezskuteczność 
egzekucji jako przesłanka odpowiedzialności członka zarządu 
z art. 299 § 1 KSH, musi odnosić się do całego majątku spół-
ki, nie tylko do jej części. Ponadto, nie każda sytuacja wymaga 
wszczynania postępowania egzekucyjnego w ogóle, przy czym 
ciężar dowodu w  zakresie wykazania przesłanki bezskutecz-
ności egzekucji spoczywa na wierzycielu, któremu przysługu-
ją wszelkie środki dowodowe obowiązujące w procesie. Z kolei 
na wierzycielu nie spoczywa obowiązek dowodzenia wysokości 
szkody w sytuacji, kiedy posiada tytuł egzekucyjny stwierdzają-
cy istnienie zobowiązania po stronie spółki w czasie pełnienia 
przez pozwanego funkcji w jej zarządzie. W zakresie przesłanek 
egzoneracyjnych wymienionych w art. 299 § 2 KSH, przysłu-
gują wierzycielowi domniemania, których obalenie leży wyłącz-
nie po stronie pozwanego członka zarządu dłużnika. W ramach 
częściowego podsumowania SN wskazał, że: „(...) fakt docho-
dzenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, toczą-
cym się wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie 
stanowi przeszkody do wystąpienia z roszczeniem odszkodo-
wawczym przeciwko członkowi zarządu tej spółki”. Sąd Naj-
wyższy zwrócił również uwagę na  teoretyczną poprawność 
punktu widzenia prezentowanego przez SA, zgodnie z którym 
dopiero zakończenie postępowania upadłościowego pozwoli 
kategorycznie określić stopień zaspokojenia wierzycieli spół-
ki. W praktyce jednak analiza przebiegu konkretnego postępo-
wania upadłościowego może w konkretnych sytuacjach (także 
przed formalnym zakończeniem postępowania upadłościowe-
go) wystarczyć, by w sposób niebudzący wątpliwości potwier-
dzić brak możliwości zaspokojenia wierzycieli z  funduszów 
masy upadłości.

Komentarz
Analizowany wyrok SN stanowi praktyczną odpowiedź 
na  istotne z punktu widzenia pewności obrotu gospodarcze-
go pytanie o  możliwie najwcześniejszy termin wytocze-
nia powództwa przeciwko członkowi zarządu spółki z o.o. 
na podstawie art. 299 § 1 KSH. Mając na uwadze dotychcza-
sową praktykę sądów należy wskazać, że często wykazują one 
znaczny rygor dowodowy w zakresie bezskuteczności egzeku-
cji przeciwko dłużnikowi–spółce z o.o. Przedmiotowe orzecze-
nie w sposób wyraźny odchodzi od przyjmowanego przez sądy 
powszechne niekiedy przesadnego formalizmu, wprowadzając 
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nej z uwagi na naruszenie przez Pozwanego umownego zakazu 
konkurencji.
Sąd Okręgowy uwzględnił częściowo powództwo, zasądzając 
na rzecz Powoda 50 000 zł i skonstatował, że Pozwany naruszył 
zakaz konkurencji, co uzasadnia zasądzenie kary umownej, któ-
rą jednak jako rażąco wygórowaną w okolicznościach niniejszej 
sprawy – należało zmniejszyć o połowę.
Wskutek apelacji Pozwanego, Sąd Apelacyjny zmienił wyrok 
SO w ten sposób, że powództwo oddalił w całości. Sąd II instan-
cji uznał za niezgodny z zasadami współżycia społecznego zakaz 
podejmowania pracy u innych podmiotów w zakresie prac wy-
konywanych u Powoda bez żadnego świadczenia wzajemnego 
z jego strony. Niezgodność z zasadami współżycia społecznego, 
zdaniem SA, wynikała z pozbawienia pozwanego możliwości 
uzyskania środków na utrzymanie siebie i rodziny.
Wyrok SA został zaskarżony przez Powoda. W skardze kasa-
cyjnej, poza zarzutami naruszenia prawa procesowego, zarzu-
cono m.in. naruszenie art. 3531 KC, podnosząc zarzut błędnej 
wykładni i wadliwego przyjęcia, że nie mieści się w granicach 
swobody umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami 
nieodpłatne zobowiązanie się zleceniobiorcy do okresowe-
go powstrzymania się od współpracy z  innymi podmiotami 
w  zakresie czynności wykonywanych dla dotychczasowego 
kontrahenta pod rygorem zapłaty kary umownej. Powód wska-
zywał również na naruszenie przez SA art. 3531 w zw. z art. 58 
§ 2 i art. 5 KC podnosząc, że nieekwiwalentność świadczeń nie 
wystarcza do uznania, że postanowienie umowne jest sprzecz-
ne z zasadami współżycia społecznego, co w konsekwencji nie 
powinno doprowadzić do uznania tego postanowienia za do-
tknięte nieważnością.
Sąd Najwyższy uznał skargę Powoda za zasadną. W uzasadnie-
niu swego stanowiska wskazał, że obiektywnie niekorzystna dla 
jednej strony umowa może być uznana za nieważną ze wzglę-
du na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego, jeżeli do 
ukształtowania stosunku umownego w sposób wyraźnie krzyw-
dzący doszło przy wykorzystaniu przez drugą stronę silniejszej 
pozycji, a więc pod presją faktycznej przewagi kontrahenta. Jed-
nakże zdaniem SN, sam fakt nieekwiwalentności klauzuli kon-
kurencyjnej nie przesądza o nieważności umowy.

Komentarz
Zgodnie z art. 3531 KC regulującym swobodę umów zobowią-
zaniowych, strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek 
prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie 
sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani 
zasadom współżycia społecznego.
W doktrynie prawa wskazuje się1, że trzy czynniki wymienione 
w art. 3531 KC określające zakres kompetencji stron – właści-
wość (naturę) stosunku, ustawę i zasady współżycia społeczne-
go, powszechnie uznawane są za granice swobody umów. Zgod-
nie z art. 58 § 2 KC, sankcją za przekroczenie granicy swobody 
umów w przypadku sprzeczności czynności prawnej (w anali-
zowanym stanie faktycznym – sprzeczność umowy) z zasadami 
współżycia społecznego jest wystąpienie skutku w postaci nie-
ważności tej czynności.
Na wstępie podkreślenia wymaga, że zasady współżycia spo-
łecznego, jako druga granica swobody kontraktowania, jest 

1  Zob.  P. Machnikowski [w:]  Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. 
E. Gniewka, P. Machnikowskiego, Warszawa 2016, Legalis.

Ocena postanowień 
umownych pod kątem 
sprzeczności z zasadami 
współżycia społecznego

▶ Magdalena Niegierewicz

▶ Obiektywnie niekorzystna dla jednej strony umowa za-
sługuje na  negatywną ocenę moralną, która prowadzi 
do uznania jej za  sprzeczną z  zasadami współżycia spo-
łecznego, jeżeli do ukształtowania stosunku umownego 
w sposób wyraźnie krzywdzący doszło przy wykorzysta-
niu przez drugą stronę silniejszej pozycji, a więc pod pre-
sją faktycznej przewagi kontrahenta. Ocena postanowień 
umownych pod kątem ewentualnej sprzeczności z zasada-
mi współżycia społecznego, zakładająca możliwość naru-
szenia autonomii woli stron, pozostaje w ścisłym związku 
z całokształtem okoliczności sprawy, które mogą wyzna-
czyć kierunek rozstrzygnięcia w sytuacji wyjątkowej, uza-
sadniającej zastosowanie art.  58 §  2 KC; wszystkie te 
elementy wymagają rozważenia odzwierciedlonego w uza-
sadnieniu wyroku.

▶ Wyrok SN z  19.11.2015  r., IV  CSK 804/14, 
Legalis

Stan faktyczny
Od lipca 2005 r. do marca 2008 r. Pozwanego i Powoda łączy-
ła umowa, zgodnie z którą Pozwany – w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej – miał produkować i dostarczać Po-
wodowi wyroby określone jako usługi elektryczne. W umowie 
tej strony postanowiły m.in., że podjęcie pracy lub świadczenie 
usług dla innych podmiotów w zakresie wykonywania czynno-
ści i wiedzy nabytej podczas współpracy z Powodem w okre-
sie obowiązywania umowy i do 12 miesięcy po jej zakończeniu 
będzie skutkować odpowiedzialnością majątkową pozwanego 
w wysokości 100 000 zł. 
Po rozwiązaniu umowy, Pozwany w  okresie od kwietnia do 
września 2008 r. świadczył usługi elektryczne na rzecz fi rmy, 
która podjęła się produkcji maszyn analogicznych do tych, jakie 
wytwarzał Powód. Wobec zaistnienia takich okoliczności, Po-
wód złożył pozew, w którym domagał się zapłaty kary umow-
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Zdaniem SN, brak było także podstaw do ustalenia nieważności 
umowy na podstawie art. 58 § 2 KC jako sprzecznej z zasada-
mi współżycia społecznego. Zakaz konkurencji uregulowany 
w umowie o świadczenie usług nie musi być ekwiwalentny, 
tj. nie musi być ustanowiony za wynagrodzeniem, a sam fakt 
nieekwiwalentności tzw. klauzuli konkurencyjnej nie jest wy-
starczającym powodem dla uznania umowy za sprzeczną z za-
sadami współżycia społecznego.
Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że surowość sankcji nieważno-
ści przewidzianej w art. 58 § 2 KC nakazuje ostrożność przy 
kwalifikowaniu umowy jako naruszającej zasady lojalności kon-
traktowej. Sąd Najwyższy trafnie wskazuje, że pogląd taki apro-
bowała również judykatura. W uzasadnieniu wyroku zwrócono 
uwagę, że uznanie umowy za zawartą z przekroczeniem granic 
swobody z powodu naruszenia zasad współżycia społecznego, 
polegającego na nieprawidłowym (niesprawiedliwym) ukształ-
towaniu praw i obowiązków stron jest uzasadnione tylko w wy-
padkach wyjątkowej, szczególnej intensywności naruszenia 
oraz związanego z tym pokrzywdzenia jednej ze stron. Ozna-
cza to, że brak było podstaw do zastosowania sankcji w postaci 
nieważności czynności prawnej, a tym samym, iż zasadnie skar-
żący zarzucił naruszenie art. 58 § 2 KC.
W uzasadnieniu komentowanego wyroku SN wskazał liczne 
orzeczenia, które opowiadają się za poglądem, że obiektywnie 
niekorzystna dla jednej strony umowy zasługuje na negatyw-
ną ocenę moralną, która prowadzi do uznania jej za sprzeczną 
z zasadami współżycia społecznego, jeżeli do ukształtowania 
stosunku umownego w sposób wyraźnie krzywdzący doszło 
przy wykorzystaniu przez drugą stronę silniejszej pozycji, 
a więc pod presją faktycznej przewagi kontrahenta. General-
nie jednak SN potwierdził, że wprowadzenie tzw. klauzuli kon-
kurencyjnej do umowy o świadczenie usług bez ekwiwalentu 
należy uznać za dopuszczalne.
Argumentacja zawarta w komentowanym orzeczeniu nie prze-
czy dotychczasowej praktyce SN i doprowadza do właściwej 
konkluzji, w której SN stwierdził, że sam fakt nieekwiwalen-
tności tzw. klauzuli konkurencyjnej nie przesądza o nieważno-
ści umowy.

Wnioski dla praktyki
W komentowanym orzeczeniu SN potwierdził, że z art. 3531 
KC wywodzić można przyzwolenie na nierówność stron umo-
wy oraz nieekwiwalentność ich sytuacji prawnej. Możliwe jest 
zatem uregulowanie przez przedsiębiorców w umowie o świad-
czenie usług nieodpłatnej klauzuli konkurencyjnej, która będzie 
obowiązywała drugą stronę po ustaniu umowy. Nierówność 
stron umowy należy traktować w kategorii swobody kształto-
wania przez strony stosunku zobowiązaniowego. W  związku 
z powyższym, nie musi istnieć okoliczność, która usprawiedli-
wiałaby nierówność stron. Należy uznać ją za dozwoloną i sta-
nowiącą wyraz woli stron stosunku zobowiązaniowego.
Jednakże należy mieć na  uwadze, że ocena postanowień 
umownych pod kątem ewentualnej sprzeczności z  zasa-
dami współżycia społecznego pozostaje w ścisłym związ-
ku z całokształtem okoliczności danej sprawy, które mogą 
w wyjątkowej sytuacji uzasadniać uznanie danego postanowie-
nia umownego za  nieważne. Przesłanki zastosowania sankcji 
nieważności powinny być wykładane w  sposób ścisły, ad  ca-
sum, w  powiązaniu z  konkretnym stanem faktycznym oraz 
z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji stron umowy. 

wskazana w ustawie, lecz treściowo nie ma charakteru nor-
matywnego. Dlatego też należy mieć na uwadze, że oceniając 
zgodność czynności prawnej z zasadami współżycia społeczne-
go niezbędne jest w każdym przypadku uwzględnienie kon-
tekstu faktycznego, tj. okoliczności danego wypadku2.
Początkowo SN prezentował pogląd, zgodnie z którym także 
w umowach cywilnoprawnych nieodpłatne zobowiązanie się 
do niepodejmowania działalności konkurencyjnej po ustaniu 
umowy jest sprzeczne z  zasadami współżycia społecznego3. 
Później jednak stanowisko SN w tej sprawie uległo zmianie4, co 
należy ocenić pozytywnie, zwłaszcza w zakresie zakazu konku-
rencji na płaszczyźnie stosunków kontraktowych zawieranych 
między przedsiębiorcami. Ważnym zagadnieniem stało się bo-
wiem rozróżnienie stron konkretnej umowy cywilnoprawnej, 
tj. czy zawarta została pomiędzy osobami fizycznymi, czy też 
przedsiębiorcami.
Sąd Najwyższy w  uzasadnieniu omawianego orzeczenia po-
dzielił pogląd wyrażony w skardze kasacyjnej i zwrócił uwagę, 
że sama nieekwiwalentność świadczeń w umowach pomię-
dzy przedsiębiorcami poprzez uregulowanie zakazu kon-
kurencji bez wynagrodzenia nie jest wystarczająca, aby 
uznać daną klauzulę konkurencyjną za nieważną ze wzglę-
du na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego. 
Należy mieć na uwadze, że zakaz konkurencji szczegółowo ure-
gulowany jest na gruncie przepisów Kodeksu pracy. W konse-
kwencji, po zakończeniu stosunku pracy, zakaz konkurencji bez 
wynagrodzenia uznawany jest za nieważny. 
W KC brak jest jednak przepisów, które chociażby w  sposób 
ogólny uregulowały instytucję zakazu konkurencji. W związku 
z powyższym, nie sposób stosować przepisów dotyczących 
zakazu konkurencji wynikających z KP wprost do umów cy-
wilnoprawnych. Podkreślić należy, że sankcję w postaci nieważ-
ności czynności wywołują jedynie czynności sprzeczne z bez-
względnie obowiązującymi przepisami określonej gałęzi prawa, 
która ma zastosowanie do konkretnego przypadku. Przedsię-
biorcy mogą jednak wprowadzać do umów cywilnoprawnych 
zakazy konkurencji – możliwość taka wynika z generalnej zasady 
swobody umów. Stosownie do treści art. 3531 KC, ustawodawca 
expressis verbis przewidział, że strony mogą ukształtować wedle 
swego uznania treść stosunku umownego. Ograniczenie wolno-
ści ułożenia tego stosunku wedle uznania stron polega jedynie 
na tym, że jego treść lub cel nie może sprzeciwiać się właściwo-
ści zobowiązania, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.
Podzielić należy zatem pogląd prezentowany w  judykaturze, 
przywołany w uzasadnieniu wyroku przez SN, a pominięty przez 
SA, zgodnie z którym przyzwolenie na faktyczną nierówność 
stron umowy wynika z zasady swobody umów, a nieekwiwa-
lentność sytuacji prawnej stron umowy nie wymaga istnie-
nia okoliczności, które by ją usprawiedliwiały, skoro stano-
wi ona wyraz woli stron. Wiele orzeczeń SN wskazywanych 
w uzasadnieniu omawianego wyroku taki pogląd przyjmowało. 
Rozważania poczynione przez SN mają zastosowanie przy ana-
lizie problematyki wprowadzenia zakazu konkurencji bez wy-
nagrodzenia. Na aprobatę zasługuje zatem powołanie stanowi-
ska w uzasadnieniu wyroku SN z 18.3.2008 r.5

2  Por. wyrok SN z 9.10.2009 r., IV CSK 157/09, Legalis.
3  Wyrok SN z 11.9.2003 r., III CKN 579/01, Legalis.
4  Wyrok SN z 5.12.2013 r., V CSK 30/13, Legalis.
5  Wyrok SN z 18.3.2008 r., IV CSK 478/07, MoP Nr 5/2011, s. 279.
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Zakaz wypłat z majątku 
spółki z o.o. w sytuacji braku 
pełnego pokrycia kapitału 
zakładowego

▶ Maria A. Czaińska▶ Piotr Letolc

▶ W sytuacji, gdy wartość majątku spółki spadła poniżej 
sumy jej zobowiązań i jej majątek nett o miał wartość ujem-
ną, po myśli art. 198 § 1 KSH, zaktualizował się obowią-
zek odbiorcy zwrotu wypłat i odpowiedzialność (odszko-
dowawcza) członków zarządu upadłej spółki za dokonanie 
tych wypłat. Takie roszczenie do odbiorcy i członków za-
rządu spółki, przysługujące tej spółce, ma charakter ma-
jątkowy i wobec braku przepisów ograniczających obrót, 
mogło być zbyte z zastosowaniem przepisów Kodeksu cy-
wilnego o przelewie.

▶ Wyrok SN z  22.4.2015  r., III  CSK 284/14, 
Legalis

Stan faktyczny
W analizowanym stanie faktycznym Powódka domagała się 
zasądzenia solidarnie od spółki matki1 oraz byłych człon-
ków zarządu upadłej spółki córki2 kwoty 430 000 zł. Źródłem 
ww. kwoty były wierzytelności Spółki B względem Spółki A. 
W ogłoszeniu upadłości Spółki B oraz w ramach rozliczeń masy 
upadłościowej, syndyk Spółki B sprzedał Powódce wierzytelno-
ści w stosunku do Spółki A na podstawie umowy przelewu. Zda-
niem Powódki, dochodzona kwota została w sposób niezgod-
ny z prawem wypłacona przez Spółkę B na rzecz jej wspólnika, 
tj. pozwanej Spółki A. Wypłaty te zostały bowiem dokonane 
w 2009 r. w sytuacji braku pełnego pokrycia kapitału zakłado-
wego, co było niezgodne z art. 189 § 2 KSH. Z uwagi na fakt, że 
powyższą wypłatę na rzecz Spółki A dokonali byli członkowie 
zarządu Spółki B, stali się oni – zgodnie z art. 198 § 1 KSH – od-
powiedzialnymi osobiście dłużnikami upadłej spółki.

1  Dalej jako: Spółka A.
2  Dalej jako: Spółka B.

Sąd Okręgowy uwzględnił powództwo i zasądził na rzecz Po-
wódki całość roszczeń. Na podstawie zgromadzonego w spra-
wie materiału dowodowego Sąd stwierdził, że od 2007 r. war-
tość majątku Spółki B była niższa od wysokości jej kapitału 
zakładowego. Uznał ponadto, że dokonanie wypłat na  rzecz 
wspólnika, w  sytuacji braku pokrycia kapitału zakładowego, 
skutkuje powstaniem zarówno po jego stronie, jak i po stronie 
członków zarządu, obowiązku zwrotu na podstawie art. 198 § 1 
KSH. Co równie istotne, Sąd stwierdził, że taka wierzytelność 
jako składnik masy upadłości może być przedmiotem obrotu 
w  ramach czynności likwidacyjnych przedsiębiorstwa i  taką 
właśnie wierzytelność syndyk masy upadłości Spółki B sprze-
dał Powódce.
Apelacja Pozwanych od wyroku SO została oddalona, a  Sąd 
Apelacyjny potwierdził, że kapitał zakładowy Spółki B nie miał 
pełnego pokrycia w majątku spółki na długo przed dokonaną 
wypłatą na rzecz jej wspólnika, tj. Spółki A. Powyższy fakt wy-
starczająco uzasadnia roszczenie Powódki o zapłatę na podsta-
wie art. 189 § 2 w zw. z art. 198 § 1 KSH.
Wobec przebiegu sprawy, Pozwani złożyli skargę kasacyjną 
domagając się uchylenia zaskarżonego wyroku i  przekazania 
sprawy SA do ponownego rozpoznania, ewentualnie uchyle-
nia zaskarżonego wyroku i orzeczenia co do istoty sprawy. Sąd 
Najwyższy jednak nie znalazł podstaw do uwzględnienia skargi 
kasacyjnej, która w konsekwencji została oddalona. W uzasad-
nieniu wyroku SN bezspornie potwierdził, że faktycznie do-
szło do wypłaty kwoty ze Spółki B na rzecz Spółki A, mimo że 
wspólnicy nie mogą otrzymywać wypłat z majątku spółki nie-
zbędnego do pełnego pokrycia kapitału zakładowego.
Sąd Najwyższy podkreślił, że wynikający z art. 189 § 2 KSH 
zakaz dokonywania wypłat z majątku spółki obowiązuje wów-
czas, gdy dana wypłata prowadzi do uszczuplenia majątku nett o 
spółki. Dla rozstrzygnięcia bowiem, czy kapitał zakładowy jest 
w pełni pokryty, miarodajna jest ta wartość majątku spółki. Ka-
pitał zakładowy – jak przyjął SN – będzie pokryty w pełni tylko 
wówczas, gdy wartość majątku nett o równa się statutowej wy-
sokości kapitału zakładowego. Biorąc pod uwagę fakt, że w opi-
sywanym stanie faktycznym wartość zobowiązań Spółki B prze-
kroczyła o ponad 400 000 zł wartość jej majątku, to nie można 
stwierdzić, iż kapitał zakładowy (który wynosi 50 000 zł) został 
skutecznie pokryty. Sąd Najwyższy ponadto wyraźnie wskazał, 
że jeżeli suma wolnych aktywów jest mniejsza od kwoty kapi-
tału zakładowego, spółka znajduje się w tzw. stanie podbilanso-
wym, co oznacza, że zgodnie z art. 189 § 2 KSH wyłączone jest 
dokonywanie na rzecz wspólników wypłat pod jakimkolwiek 
tytułem, co też miało miejsce w niniejszej sprawie.
Z uwagi na powyższe, zgodnie z art. 198 § 1 KSH, zaktualizo-
wał się obowiązek pozwanej Spółki A jako odbiorcy zwrotu wy-
płat i odpowiedzialność (odszkodowawcza) pozwanych człon-
ków zarządu upadłej Spółki B za dokonanie tych wypłat. Co 
więcej, SN stwierdził, że sama cesja wierzytelności była praw-
nie skuteczna, bowiem takie roszczenie ma charakter mająt-
kowy i wobec braku przepisów ograniczających obrót, mogło 
być ono zbyte z zastosowaniem przepisów Kodeksu cywilne-
go o przelewie.

Komentarz
Celem – mających charakter bezwzględnie obowiązujący – za-
równo art. 189 § 2, jak i art. 198 § 1 KSH jest zapewnienie inte-
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dokonane z majątku spółki do majątku wspólnika, zarówno 
w formie środków pieniężnych, jak i „w naturze”, które miały-
by miejsce wbrew przepisom prawa lub postanowieniom umo-
wy spółki z o.o. Jeśli zaś nieuprawniona wypłata w rozumieniu 
art. 198 § 1 zd. 1 KSH miała już miejsce, to – zgodnie z art. 198 
§ 1 zd. 2 KSH – członkowie organów spółki, którzy pono-
szą odpowiedzialność za taką wypłatę, odpowiadają za jej 
zwrot spółce solidarnie z odbiorcą. Gdy zwrotu wypłaty nie 
można uzyskać od odbiorcy, jak również od osób odpowie-
dzialnych za wypłatę, za ubytek w majątku spółki odpowiadają 
wspólnicy w stosunku do swoich udziałów (art. 198 § 2 KSH).
W stanie faktycznym leżącym u podstaw komentowanego orze-
czenia, wypłaty ze Spółki B do Spółki A niewątpliwie zostały 
dokonane w sytuacji braku pełnego pokrycia kapitału zakłado-
wego. Kapitał zakładowy Spółki B byłby pokryty w pełni tyl-
ko wówczas, gdyby wartość majątku nett o tej spółki równała 
się co najmniej statutowej wysokości jej kapitału zakładowego, 
a to nie miało miejsca na długo przed dokonaniem kwestiono-
wanej wypłaty.

Wnioski dla praktyki
Zgodnie ze  stanowiskiem SN ujętym w  treści omawianego 
wyroku, syndyk jest uprawniony do sprzedaży wierzytelności 
upadłej spółki wobec wspólnika i członków zarządu, a jej na-
bywca może skutecznie dochodzić zapłaty tego długu, ponie-
waż roszczenie o zwrot bezprawnych wypłat jest roszczeniem 
majątkowym.
Jednocześnie w komentowanym wyroku SN potwierdził kodek-
sową zasadę, że w przypadku braku pełnego pokrycia kapitału za-
kładowego spółki z o.o. (tj. gdy wartość majątku nett o spółki z o.o. 
jest niższa od statutowej wysokości jej kapitału zakładowego) – 
nie jest możliwe dokonywanie na rzecz jej wspólników jakich-
kolwiek wypłat, a gdyby takowe zostały jednak dokonane, wów-
czas po stronie odbiorcy aktualizuje się obowiązek ich zwrotu. 

gralności majątku spółki z o.o. i jej kapitału zakładowego3. Jest 
ona bowiem podmiotem prawnym odrębnym od wspólników 
i  posiadającym odrębny od nich majątek. Ze względu zatem 
na  interesy samej spółki, ale dodatkowo także na  interesy jej 
wierzycieli, majątek ten zasługuje na ochronę przed nieupraw-
nionymi uszczupleniami. Wynikające z art. 189 § 2 i art. 198 § 1 
KSH zakazy i nakazy są właśnie elementem zasady stałości (nie-
naruszalności) kapitału zakładowego spółki z o.o.
Artykuł 189 § 2 KSH zakazuje bowiem dokonywania jakich-
kolwiek wypłat z jakiegokolwiek tytułu z majątku spółki po-
trzebnego do pokrycia jej kapitału zakładowego. Co więcej – 
zakaz ten dotyczy nie tylko wypłat uiszczonych na  pokrycie 
udziałów w kapitale zakładowym spółki z o.o., ale także nadwyż-
ki ponad wartość nominalną udziałów (tzw. agio). Jak wskazuje 
się w doktrynie prawa4, za zwrot w rozumieniu art. 189 § 2 KSH 
uznać należy każdy „bezpośredni lub pośredni nieekwiwalen-
tny transfer faktyczny i prawny z majątku spółki do majątku 
wspólników, który będzie obejmował wkład wniesiony do spół-
ki przez wspólnika lub ekwiwalent tego wkładu”. Istotne jest, 
że dyspozycja art. 189 § 2 KSH dotyczy zarówno wypłat wy-
nikających ze stosunku spółki, jak i z tytułów innych niż stosu-
nek spółki (tj. np. z tytułu wynagrodzenia za określoną usługę).
Nadmienić trzeba, że uszczuplenie majątku spółki, potrzeb-
nego do pokrycia jej kapitału zakładowego może nastąpić tyl-
ko w ściśle określonych w KSH przypadkach, np. obniżenia 
kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości udziałów czy 
umorzenia ich albo podziału majątku zlikwidowanej spółki mię-
dzy wspólników.
Jednocześnie wskazać należy, że „wypłatą” w  rozumieniu 
art. 198 § 1 zd. 1 KSH są wszelkie przesunięcia majątkowe 

3  Zob. też w odniesieniu do art. 198 § 1 KSH wyrok SA w Białymstoku 
z 21.2.2006 r., I ACa 629/05, Legalis.
4  M. Chomiuk, Komentarz do art. 189 [w:] Kodeks spółek handlowych. 
Komentarz, pod red. Z. Jary, Legalis.
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