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„UCHWAŁY NEGATYWNE” 

ASPEKTY MATERIALNOPRAWNE



DEFINICJA „UCHWAŁ NEGATYWNYCH”

 „Uchwała negatywna” sformułowana wprost; powzięta przez zgromadzenie

(przykład: 

„Walne Zgromadzenie nie wyraża zgody na zbycie nieruchomości / udzielenie absolutorium / 
powołuje do organu Spółki.”)

 „Uchwała pozytywna” sformułowana wprost; niepowzięta przez 
zgromadzenie

(przykład: 

„Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie nieruchomości / udzielenie absolutorium / 
powołanie do organu Spółki.”)
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CZY „UCHWAŁY NEGATYWNE” ISTNIEJĄ?
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TAK NIE

 Uchwała negatywna jest podejmowana
bezwzględną większością głosów
„przeciw”

 Uchwałą jest decyzja dotycząca
wniosku poddanego pod głosowanie,
która może być pozytywna lub
negatywna

 Istnienie uchwał negatywnych jest
konieczne do udzielenia ochrony
osobom, których prawa lub interesy są
naruszane przez niepodjęcie uchwały

 Bezwzględna większość może dotyczyć
jedynie głosów „za”

 Niepodjęcie uchwały nie zmienia stanu
prawnego

 Głosy „przeciw” nie zawsze oznaczają
głosy „za” uchwałą przeciwną do
projektu

 Uchylenie uchwały negatywnej przez
sąd nic zmienia, ponieważ taka
uchwała nie wywołuje skutków



WYPOWIEDZI ZA „UCHWAŁAMI NEGATYWNYMI”

 „«uchwała negatywna» jest jedynie rodzajem uchwały, charakteryzując się
tym, że jej przyjęcie powoduje odrzucenie poddanego pod głosowanie
wniosku” (M.Tofel)

 „uchylenie lub stwierdzenie nieważności przynajmniej niektórych uchwał
negatywnych może mieć doniosłość prawną dla powoda (np. stwierdzenie
nieważności uchwały negatywnej w sprawie udzielenia absolutorium)” (S.
Sołtysiński)

 „odmowa powołania, będąca uchwałą negatywną, może być przedmiotem
zaskarżenia” (wyrok SN z 28.05.2013, sygn. V CSK 311/12)

5



WYPOWIEDZI PRZECIWKO „UCHWAŁOM NEGATYWNYM”

 „aby pojęcie «uchwała negatywna» miało sens, należałoby powiązać z nią
określone skutki prawne, natomiast nieuchwalenie uchwały powoduje, że
dotychczasowy stan prawny pozostaje bez zmiany” (A. Szumański)

 „Nadużyciem byłoby przyjęcie, iż głos oddany przeciw uchwale, która w
konsekwencji nie została podjęta, będzie równocześnie traktowany jako głos
"za" przyjęciem treści przeciwnej do poddanej pod głosowanie” (W. Popiołek)

 „nie doszło do podjęcia jakiejkolwiek uchwały w przedmiocie porządku obrad,
skoro poddano pod głosowanie uchwałę o przyjęciu porządku obrad, za którą
nie oddano większości głosów” (wyrok SA w Katowicach z 12.04.2013, sygn.
V ACa 45/13)
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ROZWIĄZANIE PRAKTYCZNE – PODWÓJNE GŁOSOWANIE

 Poddanie pod głosowanie projektów uchwał o treści przeciwnej do
projektów niepodjętych

(przykład: Gdy nie zostanie podjęta uchwała o treści „Walne Zgromadzenie zatwierdza
sprawozdanie finansowe za rok 2014”, można poddać pod głosowanie projekt uchwały „Walne
Zgromadzenie nie zatwierdza sprawozdania finansowego za rok 2014” )

 Zalety rozwiązania: (i) zapewnia podjęcie uchwały głosami „za” i jej
zaprotokołowanie, (ii) umożliwia zaskarżenie uchwały, która nie będzie
jedynie niepodjętym projektem.

 Wady rozwiązania: (i) nie zawsze istnieje jedna negacja uchwały (np.
uchwała o przeznaczeniu zysku na kapitał zapasowy), (ii) zwiększa liczbę
głosowań na zgromadzeniach i prowadzi do ich wydłużenia.
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„UCHWAŁY NEGATYWNE” 

ASPEKTY PROCESOWE



ZASKARŻANIE „UCHWAŁ NEGATYWNYCH” - TRYB

 Powództwo o stwierdzenie nieważności/uchylenie niepowziętej uchwały
(przykład: „wnoszę o uchylenie uchwały odmawiającej udzielenia absolutorium panu X za
wykonywanie funkcji członka zarządu spółki w roku obrotowym 2014”)

 Wątpliwości związane z zaskarżaniem „uchwał negatywnych”:

a) na podstawie literalnej treści art. 249, 252, 422 i 425 KSH zaskarżone mogą być tylko
(powzięte)uchwały;

b) przy uchwałach negatywnych nie jest możliwe spełnienie przesłanki uzyskania legitymacji,
związanej z głosowaniem przeciwko uchwale i zażądaniem zaprotokołowania sprzeciwu
po jej podjęciu;

c) termin 30 dni z art. 425 § 3 KSH na wniesienie powództwa nie zaczynałby biec, ponieważ
spółki publiczne nie mają obowiązku raportowania o treści niepodjętych projektów
uchwał.
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ZASKARŻANIE „UCHWAŁ NEGATYWNYCH” – SKUTKI

Trzy możliwe sposoby określenia skutków wyroku prawomocnie
uchylającego/stwierdzającego nieważność „uchwały negatywnej”:

I. Taki wyrok jest pozbawiony znaczenia. Nie zmienia on stanu prawnego,
ponieważ sama „uchwała negatywna” nie wpływała na stan prawny.

II. Taki wyrok rodzi obowiązek ponownego poddania pod głosowanie
niepodjętego projektu uchwały. Dobra wola Spółki (…).

III. Taki wyrok przesądza, że powinna zostać podjęta uchwała pozytywna, o
treści przeciwnej do uchylonej „uchwały negatywnej”. Dobra wola Spółki ...

IV. Możliwość ustalenia treści pozytywnej uchwały w trybie art. 189 KPC vs
brak „automatyzmu”. Wnioski de lege ferenda. Casus absolutorium wg TK.
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OCENA ZASKARŻANIA „UCHWAŁ NEGATYWNYCH”

 Dopuszczenie zaskarżania „uchwał negatywnych” może być uzasadnione
jedynie w oparciu o wykładnię celowościową.

 Wykładnia celowościowa jest uzasadniona, jeżeli służy umożliwieniu
realizacji funkcji przepisu w systemie prawa. W przypadku zaskarżania
uchwał negatywnych funkcją tą jest udzielanie realnej ochrony prawnej.

 Samo uchylenie „uchwały negatywnej” de lege lata nie daje powodowi
żadnej ochrony prawnej, ponieważ nie tworzy egzekwowalnego obowiązku
podjęcia uchwały przeciwnej. Sytuacja prawna powoda jest identyczna
przed wyrokiem i po jego wydaniu.

 Rozwiązaniem mogłoby być połączenie zaskarżania uchwał negatywnych z
powództwem o ustalenie podjęcia uchwały pozytywnej o przeciwnej treści.
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„UCHWAŁY NEGATYWNE” 

W WYROKU SĄDU NAJWYŻSZEGO

Z DNIA 3.6.2015 R.
(V CSK 592/14)



TŁO SPORU

 Sprawa dotyczyła roszczenia o uchylenie uchwały odmawiającej powołania
do rady nadzorczej osoby wybranej na członka tego organu przez
pracowników.

 Walne zgromadzenie pozwanej spółki, która podlega ustawie z 30.08.1996
r. o komercjalizacji i prywatyzacji („Ustawa”), nie powołało do rady
nadzorczej przedstawiciela wybranego do rady nadzorczej przez
pracowników. Przedstawiciel ten uczestniczył wcześniej w zamieszkach
przed siedzibą spółki.

 Zgodnie z art. 14 § 2 zd. drugie Ustawy wynik wyborów członków rady
nadzorczej przez pracowników jest wiążący dla walnego zgromadzenia.
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WYROK SN Z 03.06.2015 R. – ROZSTRZYGNIĘCIE

Sąd Najwyższy rozstrzygnął sprawę wyrokiem z dnia 3.6.2015 r. (sygn. akt V
CSK 592/14). W wyroku utrzymał w mocy wyrok Sądu Apelacyjnego we
Wrocławiu, uchylający uchwałę w przedmiocie niepowołania do rady
nadzorczej spółki przedstawiciela wybranego przez pracowników.

W kwestii uchwał negatywnych Sąd Najwyższy uznał, że w sytuacji, w której
przedstawiony pod głosowanie projekt uchwały nie uzyskuje wymaganej
większości głosów, może dojść do podjęcia uchwały negatywnej. Nie jest tak
jednak w każdym przypadku, ale tylko wówczas, gdy brak uchwały negatywnej
wywołuje skutki prawne.
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WYROK SN Z 03.06.2015 R. – TEZY Z UZASADNIENIA

Argumenty, wskazane przez Sąd Najwyższy, za przyjętym stanowiskiem:

 brak ustawowej definicji pojęcia „uchwała” nie wyklucza konstrukcji
„uchwał negatywnych”,

 wszystkie głosy mają taki sam charakter prawny i nie ma podstaw do ich
różnicowania,

 głosy „przeciw” stanowią głosy „za” uchwałą negatywną i mogą osiągnąć
większość bezwzględną potrzebną do jej podjęcia,

 skutkiem oświadczeń woli w postaci oddanych głosów jest „zdarzenie
prawne w postaci uchwały lub braku uchwały pozytywnej – zmierzają więc
do osiągnięcia określonych skutków prawnych w stosunku do jej przedmiotu
przedstawionego w projekcie oraz osiągnięcia określonych skutków prawnych
zewnętrznych lub wewnętrznych dla spółki”,

 brak skutków prawnych wyklucza zakwalifikowanie głosowania
negatywnego jako uchwały negatywnej.
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