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Od redaktorów
Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy we współpracy z Redakcją „Monitora Prawniczego” ma zaszczyt 
już po raz piąty zaprezentować Państwu przegląd wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego z zakresu prawa spółek handlo
wych – tym razem z lat 2013–2014 – wraz z ich omówieniem.
Tak jak w poprzednich latach wyszliśmy z założenia, że najważniejsza jest praktyczna wartość orzeczeń, często bowiem to 
właśnie w praktyce spotykać się można z sytuacją, w której prawo stanowione („pisane”, „skodyfi kowane”, tzw. law in books) 
nie daje jednoznacznej odpowiedzi na konkretne pytanie lub problem, w obliczu którego stanęliśmy. Pomocna wówczas 
staje się judykatura, w tym przede wszystkim orzecznictwo Sądu Najwyższego, w którym – szukając cierpliwie – znaleźć 
można rozwiązania wielu niejasnych dotąd kwestii.
Liczymy, że składany na Państwa ręce wybór orzeczeń Sądu Najwyższego, do których komentarze przygotowaliśmy, przy
da się w Państwa pracy na co dzień.

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

MONITOR
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Członek zarządu spółki 
jako jej pełnomocnik do 
czynności określonego 
rodzaju

▶ dr Radosław L. Kwaśnicki

▶ Joanna Polakowska

▶ Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
uprawniony według umowy spółki do jej reprezentowania 
łącznie z drugim członkiem zarządu, może być ustanowio-
ny pełnomocnikiem do czynności określonego rodzaju.

▶ Uchwała SN z  24.4.2014  r., III CZP 17/14, 
Legalis

Stan faktyczny
Analizowana uchwała SN wydana została na tle sporu powsta
łego pomiędzy dwiema spółkami z o.o., którego przedmiotem 
była umowa najmu lokalu użytkowego. Z uwagi na nieuiszcza
nie przez najemczynię czynszu najmu, wynajmująca wystąpiła 
przeciwko niej z pozwem o zapłatę. W odpowiedzi najemczy
ni podniosła zarzut nieważności umowy najmu, wskazując, że 
w imieniu wynajmującej występowała osoba do tego nieupraw
niona, tj. członek jej zarządu, który nie był uprawniony do jej 
jednoosobowej reprezentacji. Zostało mu co prawda udzielone 
pełnomocnictwo rodzajowe przez innego członka zarządu, któ
ry był uprawniony do jednoosobowej reprezentacji spółki w za
kresie zawierania określonej kategorii umów, jednak – zdaniem 
najemczyni – nie było ono skuteczne. 
Sąd Rejonowy podzielił stanowisko najemczyni i  stwierdził 
nieważność zawartej pomiędzy stronami umowy najmu. Swo
ją decyzję argumentował wskazując, że członek zarządu powo
dowej spółki nie mógł jej reprezentować jako pełnomocnik, 
gdyż umowa spółki przewidywała reprezentację wieloosobo
wą, a ustanowienie pełnomocnikiem jednego z członków za
rządu doprowadziło do naruszenia zasady łącznej reprezentacji. 
Wskazał również, że stanowisko przeciwne mogłoby wywołać 
wątpliwości, w  jakim charakterze działa dysponujący pełno
mocnictwem członek zarządu (jako członek zarządu spółki czy 
jako jej pełnomocnik), co w konsekwencji mogłoby doprowa
dzić do niepotrzebnych komplikacji. W wyniku apelacji sprawa 

trafi ła do Sądu Okręgowego w Warszawie, który za konieczne 
dla właściwego rozstrzygnięcia sprawy uznał zwrócenie się do 
SN z zagadnieniem prawnym następującej treści: „Czy osoba 
będąca członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzial
nością uprawniona z mocy postanowień umowy spółki do re
prezentowania spółki łącznie z drugim członkiem zarządu może 
zostać ustanowiona pełnomocnikiem do określonego rodzaju 
czynności przez zarząd tej spółki?”. W odpowiedzi na zacyto
wane powyżej pytanie prawne SN wydał omawianą uchwałę.

Komentarz
Sąd Najwyższy wskazał w pierwszej kolejności, że podstawowe 
znaczenie w przedmiotowej sprawie należy przypisać wcześniej
szej uchwale z 23.8.2006 r.1, zgodnie z którą „członek zarządu 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uprawniony umową 
spółki do jej reprezentowania łącznie z drugim członkiem zarzą
du, może być ustanowiony pełnomocnikiem do poszczegól-
nych czynności”. Jak widać w analizowanej tu uchwale SN po
szedł o krok dalej, rozszerzając możliwość udzielenia członkowi 
zarządu również pełnomocnictwa rodzajowego.
Uzasadniając swoją decyzję SN wskazał w pierwszej kolejno
ści, że w ustawie (zarówno w KSH, jak i w KC mającym za
stosowanie do czynności prawnych z zakresu prawa handlowe
go na podstawie art. 2 KSH) brak jest wyraźnego wyłączenia 
możliwości ustanowienia pełnomocnikiem spółki członka 
jej zarządu. Ponadto, SN zwrócił uwagę na kwestie systemowe, 
tj. obowiązujące uregulowania ustawowe, które dopuszcza-
ją możliwość udzielenia pełnomocnictwa członkowi zarzą-
du osoby prawnej (tak: m.in. art. 55 § 1 ustawy z 16.9.1982 r. 
– Prawo spółdzielcze2, zgodnie z którym zarząd może udzie
lić jednemu z członków zarządu lub innej osobie pełnomocni
ctwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kie
rowaniem bieżącą działalnością gospodarczą spółdzielni lub jej 
wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także 
pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego ro
dzaju lub czynności szczególnych), które pokazują, że brak jest 
wyraźnych konstrukcyjnych sprzeczności pomiędzy członko
stwem w zarządzie a pełnomocnictwem. 
Sąd Najwyższy odwołał się także do art. 214 i art. 243 § 3 KSH, 
które wprowadzają wyraźny zakaz pełnienia określonych funk
cji, w tym przez członków zarządu. Do obejścia prawa nie pro-
wadzi więc, zdaniem SN, działanie członka zarządu spółki 
w charakterze jej pełnomocnika. Nie prowadzi to również 
do ustania lub ograniczenia funkcji członka zarządu (jako 
piastuna organu osoby prawnej), ani nie zagraża bezpieczeń-
stwu i pewności obrotu. Każdy bowiem, kto dokonuje czyn
ności prawnej, powinien określić, w jakim charakterze działa. 
Sąd Najwyższy wskazał również, że organ osoby prawnej i peł-
nomocnik to dwie odrębne instytucje prawne, regulowane 
przez różne przepisy i nie należy ich utożsamiać.  
Za dopuszczalnością udzielenia pełnomocnictwa członkowi za
rządu spółki przemawiają, w opinii SN, także względy funkcjo-
nalne, tj. możliwość wystąpienia sytuacji, w których niemożli
we lub znacznie utrudnione jest wspólne działanie członków 
zarządu uprawnionych do łącznego reprezentowania spółki. 
W takiej sytuacji jeden z członków zarządu spółki może okazać 

1 III CZP 68/06, Biul. SN Nr 8/2006, poz. 11.
2 T. jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1443 ze zm. 
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ka pełnomocnictw rodzajowych i w ten sposób wykonywaliby 
oni całą reprezentację w spółce. W takim przypadku, pomimo 
reprezentacji wieloosobowej, w istocie każdej czynności doko
nywałby w imieniu spółki jeden z członków jej zarządu. Roz
szerzenie kompetencji członka zarządu do pełnienia funkcji 
pełnomocnika rodzajowego spółki prowadzi do pytania, czy 
członkowi zarządu można również udzielić pełnomocnictwa 
ogólnego, a nawet prokury samoistnej. Zagadnienie to wymaga 
jednak odrębnego opracowania.
Przyjęte przez SN w glosowanej uchwale stanowisko, do-
puszczające możliwość udzielenia członkowi zarządu peł-
nomocnictwa do czynności określonego rodzaju, może być 
ryzykowne również z uwagi na charakter takiego pełnomoc-
nictwa. Warto bowiem zauważyć, że w praktyce mogą wystą
pić także pełnomocnictwa „wielorodzajowe”, które uprawniają 
do wykonywania w imieniu mocodawcy kilku rodzajów czyn
ności prawnych. Takie pełnomocnictwa mogą mieć nieraz za
kres przedmiotowy zdecydowanie szerszy nawet od pełnomoc
nictw o charakterze ogólnym i tym samym obejmować niemal 
całą sferę zewnętrznej działalności spółki8. Powyższe rozważa
nia wskazują w sposób jednoznaczny, że omawiana kwestia jest 
bardziej problematyczna niż mogłoby się prima facie wydawać.
Niewątpliwie jednak możliwość udzielenia jednemu z człon
ków zarządu, przy reprezentacji wieloosobowej, pełnomocni
ctwa do reprezentowania spółki (przy wykonywaniu poszcze
gólnej czynności lub przy czynnościach określonego rodzaju) 
jest zgodne z potrzebami obrotu gospodarczego. Nie zmienia 
to faktu, że – pomimo jednolitego stanowiska SN w tej kwe
stii – część przedstawicieli doktryny wciąż je kwestionuje, wska
zując wątpliwości i problemy mogące wiązać się z udzieleniem 
członkowi zarządu pełnomocnictwa do reprezentowania spół
ki. Wśród głównych zarzutów przeciwnicy przyjętego przez 
SN stanowiska wskazują m.in. naruszenie podstawowych za
sad reprezentacji spółek, przewidzianych w KSH, w szczegól
ności założenie reprezentacji łącznej, a  także mogące się po
jawić trudności w ustaleniu, w jakim charakterze działa osoba 
reprezentująca spółkę, co jest problematyczne w szczególności 
z uwagi na różnice w skutkach działania pełnomocnika i orga
nu spółki9. 
W celu uniknięcia dalszych kontrowersji towarzyszących temu 
tematowi,  de lege ferenda  należy rozważyć uregulowanie go 
w przepisach rangi ustawowej (KSH czy KC). Warto wskazać, 
że problem ten został dostrzeżony przez współautora niniejszej 
glosy już ponad 10 lat temu10: „rozważenia wymaga więc ewen
tualne dodanie do przepisów ogólnych KSH o spółkach kapita
łowych normy wyraźnie aprobującej udzielanie prokur lub peł
nomocnictw członkom zarządu”.  

8 Tak Ł. Węgrzynowski, Członek zarządu spółki kapitałowej jako pełno
mocnik spółki, PPH Nr 11/2014, s. 35.
9 Tak m.in.: P. Pinior, B. Jochemczyk, Z  problematyki prawnej udzielenia 
pełnomocnictwa członkowi zarządu spółki kapitałowej, Pr. Sp. Nr 6/2004; 
A. Rzetecka-Gil, Glosa do uchwały SN z 23.8.2006 r., III CZP 68/06, „Glo
sa”  Nr 5/2007, s. 78–84; A. Kidyba, Glosa do uchwały SN z 23.8.2006 r., 
„Glosa” Nr 2/2007, s. 18–22.
10 Zob. R.L. Kwaśnicki, A. Rataj, Członek zarządu spółki jako jej pełnomoc
nik albo prokurent, Pr. Sp. Nr 9/2004, s. 20.

się osobą właściwszą do działania w imieniu spółki niż osoba 
trzecia, choćby z racji lepszego rozeznania w sprawach spółki. 
Brak możliwości udzielenia pełnomocnictwa członkowi zarzą
du mógłby natomiast prowadzić do komplikacji i  utrudnień 
w funkcjonowaniu takiej osoby prawnej.
Motywy wskazane w uzasadnieniu omawianej uchwały w prze
ważającej części pokrywają się z argumentacją SN przedstawio
ną w uzasadnieniu uchwały z 23.8.2006 r.3 Sąd Najwyższy wska
zał wprost, że w pełni zaaprobował wcześniejszą uchwałę, choć 
odnosiła się ona do węższej materii, tj. pełnomocnictwa szcze
gólnego, nie zaś, jak komentowana uchwała, do pełnomocni
ctwa rodzajowego. Zdaniem SN, wykładnia językowa art. 98 
KC prowadzi do wniosku, że pełnomocnictwo rodzajowe jest 
zdecydowanie bliższe pełnomocnictwu szczególnemu niż ogól
nemu, przede wszystkim dlatego, iż – podobnie jak pełnomoc
nictwo szczególne – dotyczy czynności przekraczających zakres 
zwykłego zarządu, a pełnomocnictwo ogólne obejmuje umoco
wanie do czynności zwykłego zarządu.
Sąd Najwyższy zwrócił również uwagę na inne orzeczenia, mo
gące potwierdzać tendencję judykatury do rozszerzania moż
liwości pełnienia funkcji pełnomocnika spółki na członków 
jej zarządu, tj. wyrok SN z 27.11.2007 r.4 oraz z 6.11.2008 r.5, 
w których przyjął dopuszczalność ustanowienia pełnomocni
kiem procesowym spółki członka jej zarządu, a  także wyrok 
z 4.2.2010 r.6, w którym przyjął dodatkowo, że z zasady repre
zentacji łącznej nie wynika natomiast konieczność udzielenia 
także pełnomocnictwa łącznie kilku osobom.

Wnioski dla praktyki
Omawiana uchwała SN ma niewątpliwie bardzo poważne zna-
czenie dla praktyki obrotu gospodarczego. Dotyczy przy 
tym jednej z kwestii zasadniczych dla oceny, czy czynność praw
na dokonana samodzielnie przez członka zarządu spółki – jako 
jej pełnomocnika, gdy w spółce ustanowiona jest zasada repre
zentacji łącznej – jest skuteczna czy też nie. 
Wskazać przy tym należy, że w uzasadnieniu omawianej uchwa
ły SN właściwie powtórzył argumentację przedstawioną w uza
sadnieniu uchwały z  23.8.2006  r.7, choć w  tezie tej ostatniej 
znacznie rozszerzył zakres pełnomocnictwa, jakie może zostać 
udzielone członkowi zarządu spółki. Powyższe tłumaczył po
dobieństwem pomiędzy pełnomocnictwem szczególnym a ro
dzajowym.
Mając na uwadze wszystkie zalety takiego rozstrzygnięcia, 
wskazane w  uzasadnieniu komentowanej uchwały SN, nale
ży zauważyć również pewne ryzyka, które niesie ono ze sobą. 
Bezkrytyczne umożliwienie członkom zarządu pełnienia jed
nocześnie funkcji pełnomocników rodzajowych spółki może 
w  niektórych przypadkach doprowadzić do obejścia zasad 
jej reprezentacji. Można sobie bowiem wyobrazić sytuację, 
w której każdemu z członków zarządu zostałoby udzielone kil

3 III CZP 68/06, zob. przyp. 1.
4 IV CSK 263/07, Legalis.
5 III CSK 209/08, Legalis.
6 IV CSK 416/09, Legalis.
7 III CZP 68/06, zob. przyp. 1.
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Reprezentacja spółki 
kapitałowej przy 
zawieraniu umowy 
z członkiem zarządu

▶ Krzysztof Wróbel

▶ Piotr Letolc

▶ Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie może 
przewidywać, że w umowach spółki z członkiem zarządu 
spółkę reprezentuje nie rada nadzorcza, lecz wyłącznie 
przewodniczący rady nadzorczej. Umowa zawarta przez 
tak reprezentowaną spółkę jest nieważna na zasadzie art. 58 
§ 1 KC, jako że narusza bezwzględnie obowiązującą normę, 
wynikającą z art. 210 § 1 KSH.

▶ Postanowienie SN z 29.1.2014 r., II PK 124/13, 
Legalis

Stan faktyczny
A. był pracownikiem spółki X, a począwszy od 17.11.2009 r. 
pełnił funkcję Prezesa jej Zarządu. W dniu 17.12.2009 r. zawar
ty został aneks do jego umowy o pracę, który obejmował m.in. 
zobowiązanie A. do powstrzymania się, za wynagrodzeniem, od 
działalności konkurencyjnej na okres zatrudnienia oraz jedne
go roku po ustaniu stosunku pracy. Umowę z A. podpisał Prze
wodniczący Rady Nadzorczej spółki X, działając na podstawie 
postanowień jej Aktu Założycielskiego.
W dniu 31.3.2011 r. A. został odwołany z funkcji Prezesa Za
rządu X i wypowiedziano mu umowę o pracę ze skutkiem na 
30.6.2011 r. oraz zwolniono z zakazu prowadzenia działalności 
konkurencyjnej. W okresie wypowiedzenia A. rozpoczął prowa
dzenie działalności gospodarczej, formalnie z szeroko zakreślo
nym przedmiotem działalności, jednak w praktyce podjął się je
dynie prowadzenia portalu internetowego (w którym zamieścił 
m.in. krytyczne teksty o działalności spółki X). W międzyczasie 
złożył też Gminie B. ofertę współpracy przy realizacji inwestycji 
w postaci basenu sportowego, jednak do podjęcia współpracy 
nie doszło. Zaś od września 2011 r. podjął zatrudnienie na pod
stawie umowy cywilnoprawnej jako dyrektor Zakładu „B.”, zaj
mującego się produkcją betonu.

Wyrokiem z 6.7.2012 r. Sąd Rejonowy zasądził na rzecz A. od
szkodowanie z tytułu powstrzymania sią od działalności konku
rencyjnej w wysokości 32 400,00 zł. Sąd uznał, że A. nie pod
jął działalności konkurencyjnej względem X i że X nie mogła 
skutecznie i jednostronnie uwolnić się od swoich zobowiązań, 
umowa bowiem zawarta pomiędzy A. a X nie zawierała umow
nego prawa odstąpienia ani wypowiedzenia.
Sąd Okręgowy wyrokiem z 30.11.2012 r. oddalił apelację spół
ki X. Podzielił on ustalenia faktyczne i ocenę prawną przyjęte za 
podstawę wyroku SR – uznał skuteczność umowy podpisanej 
w imieniu X przez Przewodniczącego jej Rady Nadzorczej oraz 
nie uznał, by A. podjął działalność konkurencyjną w stosunku 
do X, ani by X skutecznie zwolniła A. z zakazu konkurencji.
Od wyroku SO X wniosła skargę kasacyjną, a SN uchylił za
skarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpozna
nia. Uznał on, że umowa spółki z o.o. nie może przewidywać, 
że w umowach zawieranych przez spółkę z członkiem zarządu 
spółkę reprezentuje nie rada nadzorcza, lecz wyłącznie prze
wodniczący rady nadzorczej. Zdaniem SN, umowa zawar
ta przez tak reprezentowaną spółkę jest nieważna na zasadzie 
art. 58 § 1 KC, jako że narusza bezwzględnie obowiązującą nor
mę wynikającą z art. 210 § 1 KSH. Według SN, reprezentacja 
spółki z o.o. przez radę nadzorczą oznacza w tym przypadku ko
nieczność działania całego tego organu w przepisanej prawem 
formie, co oznacza, że rada nadzorcza jako całość musi podjąć 
uchwałę, w której dokonuje aktu reprezentacji spółki. Nie jest 
natomiast możliwe przyznanie w akcie założycielskim spółki 
kompetencji do zawierania umów z członkami zarządu wyłącz
nie przewodniczącemu rady nadzorczej.

Komentarz
Zasadą wynikającą z  art.  210 §  1 KSH jest, że w  umowach 
z członkiem zarządu i w sporze z nim spółkę z o.o. reprezen-
tuje jej rada nadzorcza (o ile ją ustanowiono) lub pełnomoc-
nik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Takie 
szczególne zasady reprezentacji spółki z o.o. dotyczą wszelkich 
umów i sporów mających miejsce między nią a członkiem 
jej zarządu.
W praktyce często zdarza się, zwłaszcza przy zawieraniu umo
wy o pracę z członkiem zarządu, że rada nadzorcza podejmuje 
uchwałę w sprawie upoważnienia jej przewodniczącego (lub – 
rzadziej – innego członka rady) do dokonania takiej czynności.
Istotne jest jednak, że w  takim wypadku zawarcie umowy 
z  członkiem zarządu wymaga kolegialnego określenia przez 
radę nadzorczą jej warunków – nie jest bowiem możliwe prze
kazanie przez radę jakiejkolwiek osobie pełni kompetencji do 
wynegocjowania warunków takiej umowy. Wyrażane są wręcz 
poglądy, że najlepiej, by czynności delegata rady nadzorczej 
sprowadzały się do kwestii technicznoprawnych, tj. zaledwie 
„podpisania” takiej umowy1.
Natomiast jeśli chodzi o możliwość określenia bezpośrednio 
w  umowie spółki osoby, która będzie reprezentowała spółkę 
wobec jej członków zarządu, to należy opowiedzieć się za nie
dopuszczalnością takiego rozwiązania. Zauważyć bowiem nale
ży, że na gruncie przepisów KSH dotyczących spółki z o.o. brak 

1 Tak m.in. J.A. Strzępka, E. Zielińska, Komentarz do art.  210 KSH 
[w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, pod red. J.A. Strzępki, War
szawa 2012, s. 496; A. Woźniak [w:] Spółka z o.o., pod red. R.L. Kwaśnickie-
go, Warszawa 2005, s. 217.
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naruszeń z zakresu reprezentacji spółki przy zawieraniu umo
wy o pracę z członkiem zarządu i związanej z tym nieważno
ści zawartej umowy, strony mogą nawiązać umowny stosunek 
pracy przez czynności dorozumiane, np. wskutek dopuszcze
nia pracownika do pracy, przyjmowania pracy przez pracodaw
cę i realizowania takiego stosunku prawnego, który odpowiada 
cechom stosunku pracy określonym w art. 22 KP4. Inne jednak 
zasady obowiązują w sytuacji zawarcia z naruszeniem zasad re
prezentacji umowy o zakazie konkurencji, ponieważ z uwagi na 
wymóg zawarcia takiej umowy w formie pisemnej (pod rygo
rem nieważności) – w takim wypadku będziemy mieli do czy
nienia właśnie z bezwzględną nieważnością umowy.

Wnioski dla praktyki
Teza komentowanego postanowienia jest trafna i nie jest możli
we w umowie spółki z o.o. inne niż w KSH uregulowanie kwestii 
zasad reprezentacji spółki z o.o. przy zawieraniu umów z człon
kiem zarządu i w sporze z nim. Należy jednak pamiętać, że po
mimo ewentualnych naruszeń z  zakresu reprezentacji spółki 
przy zawieraniu umowy o pracę z członkiem zarządu spółki, 
umowa taka – poprzez czynności dorozumiane – może stać się 
obowiązująca między stronami. Możliwości takiej nie ma nato
miast w przypadku wadliwego zawarcia umowy o zakazie kon
kurencji. 

4 Zob. wyrok SN z 8.6.2010 r., I PK 16/10, MoP Nr 11/2010, s. 562; a tak
że J.A. Strzępka, E. Zielińska, Komentarz do art. 210 KSH [w:] Kodeks spó
łek handlowych. Komentarz, pod red. J.A. Strzępki, Warszawa 2013.

jest co prawda odpowiednika art.  304 §  3 i  4 KSH, zgodnie 
z którym to przepisem statut spółki akcyjnej może zawierać po
stanowienia odmienne niż przewiduje ustawa, jeżeli ustawa na 
to zezwala, a także że statut może zawierać dodatkowe postano
wienia, chyba że z ustawy wynika, że przewiduje ona wyczerpu
jące uregulowanie albo dodatkowe postanowienie statutu jest 
sprzeczne z naturą spółki akcyjnej lub dobrymi obyczajami, to 
jednak w doktrynie prawa przyjmuje się, że zasady te – choć 
z nieco większą elastycznością – znajdują zastosowanie także 
w spółce z o.o.2.
Przyjąć zatem należy, że regulacja przewidziana w art. 210 
§ 1 KSH ma charakter normy bezwzględnie obowiązującej3. 
Wobec tego, uprawnienia do powołania pełnomocnika, czy też 
– bezpośrednio – upoważnienia do reprezentowania spółki na 
podstawie umowy spółki, nie można przenieść na inny organ 
lub osobę. Nie jest zatem także możliwe przyznanie w umo
wie spółki kompetencji przysługującej radzie nadzorczej spółki 
z o.o. in corpore tylko jednemu z jej członków.
Stanowisko, zgodnie z którym naruszenie art. 210 § 1 KSH – 
jako przepisu bezwzględnie obowiązującego – skutkuje bez
względną nieważnością czynności prawnej, dominuje w judy
katurze i piśmiennictwie. Nawet jednak pomimo ewentualnych 

2 Zob. A. Szajkowski, M. Tarska, Komentarz do art. 157 KSH [w:] S. Soł-
tysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. 
T. II. Komentarz do artykułów 151–300, Warszawa 2005, s. 80–81.
3 Tak np. A. Szajkowski, Komentarz do art.  210 KSH [w:] S. Sołtysiń-
ski, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks… T. II, op. cit., czy 
też R.L. Kwaśnicki [w:] Spółka…, pod red. R.L. Kwaśnickiego, op. cit., 
s. 183–184.
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Ujawnienie majątku spółki 
kapitałowej po wykreśleniu 
jej z rejestru w kontekście 
dopuszczalności skargi 
kasacyjnej

▶ Damian Dworek

▶ Łukasz Sieczka 

▶ 1. Pozostanie niezlikwidowanego majątku spółki świadczy 
o przedwczesnym zakończeniu likwidacji i konieczności jej 
ponownego podjęcia, z wyznaczeniem likwidatora (likwi-
datorów) i wpisania tej okoliczności do rejestru przedsię-
biorców w odniesieniu do konkretnej spółki. Mimo wcześ-
niejszego wykreślenia ma więc ona zdolność likwidacyjną, 
będącą odzwierciedleniem zdolności prawnej na tym etapie 
ujawnienia się spółki, a także zdolność sądową w zakresie 
dokończenia likwidacji.

 2. Domaganie się wpisania likwidatorów oznacza uprawnie-
nie z zakresu wpisu do rejestru podmiotu podlegającego re-
jestracji, który ze względu na jedną przyczynę prawną pod-
lega wykreśleniu (pierwszy wniosek skarżących), a z uwagi 
na drugą przyczynę – podlega wykreśleniu tego wykreśle-
nia i wpisaniu likwidatora (likwidatorów), co zawiera drugi 
wniosek pełnomocników wnioskodawcy. Jest to więc spra-
wa, która może być przedmiotem postępowania kasacyjne-
go, stosownie do art. 5191 § 3 KPC1.

▶ Postanowienie SN z  19.9.2013  r., I  CZ 69/13, 
Legalis 

Stan faktyczny
W wyniku połączenia poprzez przejęcie spółki akcyjnej, zgod
nie z art. 493 § 2 KSH, została ona wykreślona z rejestru przed
siębiorców Krajowego Rejestru Sądowego2 bez przeprowadza
nia postępowania likwidacyjnego. 
Jak wskazano w uzasadnieniu omawianego orzeczenia, po dniu 
połączenia ujawniony został majątek spółki przejętej w postaci 

1 Teza nieofi cjalna zaproponowana przez autorów.
2 Dalej jako: KRS.

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, który nie zo
stał objęty sukcesją generalną spółki przejmującej.
Należy założyć, choć ze względu na przedmiot rozstrzygnięcia 
SN nie wynika to wprost z treści uzasadnienia orzeczenia, że 
w tym stanie rzeczy do sądu rejestrowego złożony został wnio
sek mający na celu powtórne ujawnienie w rejestrze przedsię
biorców przejętej spółki akcyjnej (wykreślenie wykreślenia 
spółki, jak to określił SN) oraz ujawnienie w rejestrze przed
siębiorców spółki likwidatorów, ustanowionych przez jej wal
ne zgromadzenie. Należy również założyć, że Sąd Rejonowy 
(sąd rejestrowy) nie rozpatrzył merytorycznie przedmioto
wego wniosku, wydając w powyższym zakresie postanowienie 
z 13.11.2012 r., które to orzeczenie zostało podtrzymane przez 
Sąd Okręgowy rozpatrujący zażalenie wnioskodawcy. 
W tym stanie rzeczy wnioskodawca złożył skargę kasacyjną na 
ww. postanowienie SO, który odrzucił ją jako niedopuszczalną 
w świetle art. 5191 § 3 KPC. Zażalenie na postanowienie o od
rzuceniu skargi kasacyjnej wnioskodawcy było podstawą wyda
nia omawianego rozstrzygnięcia SN.

Komentarz
Zgodnie z art. 5191 § 3 KPC, w postępowaniu rejestrowym 
skarga kasacyjna przysługuje jedynie od postanowień sądu 
II instancji w przedmiocie wpisu lub wykreślenia z rejestru 
podmiotu podlegającego rejestracji. Sąd Najwyższy uchyla
jąc postanowienie SO o odrzuceniu skargi kasacyjnej wskazał, 
że wniosek o powtórne ujawnienie w rejestrze przedsiębiorców 
KRS wykreślonej spółki akcyjnej oraz wpis dotyczący jej likwi
datorów, stanowi sprawę dotyczącą wpisu podmiotu podlega
jącego rejestracji. Wobec powyższego, na postanowienie sądu 
II instancji wydane w tego typu sprawie przysługuje skarga ka
sacyjna.
Przy okazji rozpatrywania przedmiotowej sprawy SN wyraził 
swe stanowisko w przedmiocie kwestii formalnych (rejestro
wych) związanych z  niepełną likwidacją spółki, które w  do
tychczasowym orzecznictwie mogły wywoływać wątpliwości.
Co do zasady, zakończenie bytu prawnego spółki akcyjnej 
(podobnie jak innych spółek handlowych) i  wykreślenie jej 
z rejestru wymaga uprzedniego przeprowadzenia jej likwi-
dacji (art. 478 KSH). W jej toku likwidatorzy powinni zakoń
czyć bieżące interesy spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić 
zobowiązania i upłynnić jej majątek. Wówczas, po spełnieniu 
wymagań formalnych, spółka zostaje wykreślona z  rejestru 
i z tym dniem kończy ona swój byt prawny.
Niekiedy jednak zdarza się, że po zakończeniu likwidacji i wy
kreśleniu spółki z rejestru przedsiębiorców KRS, ujawniony zo
staje jej majątek, który nie został „upłynniony” przez likwida
torów. Co do statusu prawnego takiego majątku wypowiedział 
się SN w uchwale z 24.1.2007 r.3 W uchwale tej SN stwierdził, 
że nieobjęcie części majątku spółki postępowaniem likwidacyj
nym oznacza, iż formalne jego zakończenie było przedwczes
ne i wymaga kontynuacji przez ponowne powołanie likwidato
ra. Sąd Najwyższy wskazał, że właściwe w tym przypadku jest 
zastosowanie w drodze analogii art. 170 KSH (spółka z o.o., 
a w przypadku spółki akcyjnej byłby to art. 326 KSH) doty
czącego likwidacji spółki z o.o. w organizacji. Z treści uzasad
nienia tej uchwały wynikało jednak, że SN zdawał się wskazy

3 III CZP 143/06, OSNC Nr 11/2007, poz. 166.
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nictwa wątpliwości wskazując, że likwidatorzy mogą działać 
w imieniu spółki w likwidacji, jako że posiada ona zdolność li
kwidacyjną. Należałoby więc uznać, że może ona we własnym 
imieniu, działając przez reprezentujących ją likwidatorów, do
konywać upłynnienia (np. sprzedaży) swego majątku. Sąd Naj
wyższy zdaje się więc przychylać do stanowiska prezentowane
go w doktrynie4 wskazującego, że ujawnienie majątku spółki po 
jej wykreśleniu z rejestru skutkuje wadliwością postanowienia 
w zakresie jej wykreślenia i wpis w postaci wykreślenia powi
nien zostać sprostowany lub zmieniony w trybie art. 12 ustawy 
z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym5. Umożliwiało
by to wpis likwidatorów do rejestru przedsiębiorców.

Wnioski dla praktyki
W świetle omawianego postanowienia SN, w przypadku ujaw-
nienia nieupłynnionego majątku spółki uprzednio zlikwi-
dowanej i wykreślonej z rejestru przedsiębiorców KRS, na-
leżałoby powołać jej likwidatorów. Spółka taka może złożyć 
do KRS wniosek o jej ponowne ujawnienie w rejestrze wraz 
z  wpisem danych likwidatorów. Na postanowienie sądu 
II instancji wydane w powyższym zakresie, stosownie do 
art. 5191 KPC, przysługuje skarga kasacyjna.
Powołani likwidatorzy powinni dokończyć proces likwidacji 
spółki, przede wszystkim upłynniając jej majątek, a następnie 
doprowadzić do jej wykreślenia z rejestru. 
Likwidatorzy przy upłynnianiu majątku spółki działają w cha
rakterze jej reprezentantów.  

4 Zob. np. S. Babiarz, W. Łukowski, Glosa do Uchwały Sądu Najwyższego 
z 24.1.2007 r. w sprawie III CZP 143/06, Pr. Sp. Nr 3/2010, s. 52–58.
5 T. jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1203 ze zm. 

wać na konstytutywny charakter wykreślenia spółki z rejestru 
przedsiębiorców i utratę przez nią z tą chwilą bytu prawnego. 
Stwierdził jednak, że podobnie, jak ma to miejsce w przypadku 
likwidacji spółki w organizacji, brak wpisu w rejestrze nie sta
nowi przeszkody do powołania likwidatorów spółki i dokończe
nia likwidacji. 
Powyższe orzeczenie nie wskazywało jednak jednoznacznie, czy 
dalszą likwidację likwidatorzy powinni prowadzić bez wpisu do 
rejestru (tak, jak ma to miejsce w przypadku likwidacji spółki 
w organizacji), czy też w istocie wykreślenie spółki z rejestru 
należy w tej sytuacji uznać za przedwczesne i przywrócić do
tyczący jej wpis. W przypadku spółki w organizacji, na mocy 
art. 11 KSH, należy uznać ją za tzw. „ułomną osobę prawną”. Jej 
likwidatorzy mogą więc działać w jej imieniu. Takiego przepi
su szczególnego brak jest w przypadku spółki wykreślonej z re
jestru, lecz nie do końca zlikwidowanej, tak więc trudno było
by uznać, że posiada ona pełną, czy choćby ułomną osobowość 
prawną, chyba że również w tym przypadku przepis należałoby 
zastosować w drodze analogii. W związku z powyższym, nieroz
wiązana pozostawała kwestia w czyim imieniu działaliby likwi
datorzy spółki wykreślonej z rejestru, gdyby jej wpis nie został 
przywrócony.
W treści uzasadnienia postanowienia z 19.9.2013 r. SN wska
zał, że pozostanie niezlikwidowanego majątku spółki świadczy 
o przedwczesnym zakończeniu likwidacji i konieczności jej po
nownego podjęcia, z wyznaczeniem likwidatorów i wpisania 
tej okoliczności do rejestru przedsiębiorców w odniesieniu do 
spółki. Podniesiono również, że pomimo wcześniejszego wy
kreślenia spółki z rejestru, posiada ona zdolność likwidacyjną 
stanowiącą odzwierciedlenie zdolności prawnej na tym eta
pie ujawnienia spółki, a także zdolność sądową w zakresie za
kończenia likwidacji. Powyższa konstatacja SN zdaje się więc 
usuwać jedną z powstałych na podstawie uprzedniego orzecz

   Reklama

Prawo 
spółek

www.ksiegarnia.beck.pl
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akcjonariuszy spółek, członków zarządów i rad nadzorczych 
spółek kapitałowych lub kontrahentów spółek  
(wierzycieli, dłużników).
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Umowa o pracę 
z członkiem zarządu

▶ Dariusz Kulgawczuk

▶ Jan Sakławski

▶ Wypowiedzenie umowy o pracę członkowi zarządu spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością może być dokonane wy-
łącznie na podstawie już podjętej w tej sprawie uchwały1.

▶ Wyrok SN z 12.12.2013 r., I PK 88/13, Legalis

Stan faktyczny
Powód został poinformowany 9.9.2009  r. o  odwołaniu go 
z  funkcji dyrektora generalnego (prezesa zarządu) na mocy 
uchwały zgromadzenia wspólników „S.C.” sp. z o.o.2 podjętej 
tego samego dnia. Pismo zawierało również informację o wy
powiedzeniu na tej podstawie łączącego strony kontraktu me
nedżerskiego. 
Powód wniósł przeciwko Spółce powództwo o zapłatę 92 400 zł 
tytułem odszkodowania za nieuzasadnione i niezgodne z prawem 
wypowiedzenie umowy o pracę, choć sam kontrakt menedżer
ski skonstruowany został jako umowa cywilnoprawna. W toku 
postępowania Spółka nie była w  stanie przedstawić uchwały 
z  9.9.2009  r., jednak przedłożyła uchwałę jedynego wspólni
ka pozwanej Spółki podjętą w dniu następnym, tj. 10.9.2009 r., 
uprawniającą zgromadzenie wspólników Spółki do głosowania 
drogą korespondencyjną i  zawierającą w  sobie jednocześnie 
uchwałę zgromadzenia wspólników Spółki odwołującą powoda 
z funkcji prezesa zarządu. Ponadto, 11.9.2009 r. Spółka po raz 
kolejny podjęła uchwałę o odwołaniu powoda z funkcji prezesa 
zarządu, którą wpisała do księgi protokołów.
Sądy obu instancji uwzględniły powództwo powołując się na 
fakt, że strony łączył stosunek pracy, a ponadto wypowiedze
nie umowy było niedopuszczalne z uwagi na fakt, iż uchwała 
nie istniała w momencie wypowiedzenia powodowi stosunku 
pracy. Sądy stwierdziły, że w przypadku osób piastujących funk
cje w organach spółek kapitałowych niezbędne jest, aby spółka 
w momencie dokonania wypowiedzenia takiej osobie umowy 
o pracę posiadała już podjętą uchwałę o jej odwołaniu z pełnio

1 Teza: Legalis.
2 Dalej jako: Spółka.

nej funkcji. W sytuacji zaś, gdy taka uchwała nie została jeszcze 
powzięta, nie można powiedzieć o powstaniu po stronie spół
ki istotnej przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie. Ponadto, 
sądy wskazały, że ocena charakteru danego stosunku powinna 
zostać oceniona jedynie na podstawie przesłanek zawartych 
w art. 22 KP, niezależnie od woli stron tego stosunku.
W skardze kasacyjnej Spółka powołała się na linię orzeczniczą 
SN, która dopuszczała wypowiedzenie stosunku pracy jeszcze 
przed wystąpieniem zdarzenia stanowiącego podstawę wypo
wiedzenia, a  także zakwestionowała ocenę sądów dotyczącą 
charakteru łączącego strony stosunku.
Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną w całości jako nieza
sadną.

Komentarz
Ocenę przedmiotowego orzeczenia należy przeprowadzić dwu
etapowo. W pierwszej kolejności oceny wymaga bowiem sama 
zasadność ustalania przez sądy istnienia stosunku pracy 
w przypadku zawarcia pomiędzy spółką a członkiem jej za-
rządu kontraktu menedżerskiego.
Zgodnie z art. 22 § 1 KP, stosunkiem pracy jest stosunek praw
ny, w ramach którego pracownik decyduje się za wynagrodze
niem wykonywać pracę określonego rodzaju pod kierowni
ctwem pracodawcy oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez 
pracodawcę, a pracodawca płaci pracownikowi wynagrodzenie. 
Z kolei art. 22 § 11 i 12 KP wskazują, że niezależnie od nazwy da
nego stosunku, jeżeli zawiera on elementy wymienione w zda
niu poprzedzającym, to jest on stosunkiem pracy i  podlega 
wszelkim rygorom wymienionym w KP. 
Należy również wskazać, że ratio legis przepisów art. 22 § 11 
i 12 KP polegało na uniemożliwieniu pracodawcom wykorzy
stywania swojej uprzywilejowanej pozycji wobec pracowni
ków i zatrudnianie ich w tzw. alternatywnych formach zatrud
nienia pomimo faktu, że wszelkie znamiona łączącego strony 
stosunku wskazywały na konieczność zawarcia umowy o pracę. 
Kluczowe w przywołanej regulacji było ograniczenie zjawiska 
samozatrudniania (tzn. prowadzenia jednoosobowych przed
siębiorstw) w celu dokonania optymalizacji podatkowej oraz 
ułatwienia ewentualnego rozwiązania stosunku łączącego pra
cownika z pracodawcą. 
W przypadku spółek zawierających kontrakty menedżer-
skie z piastunami funkcji w ich organach sprawa ma się zgo
ła inaczej. Cywilnoprawny charakter takiego stosunku ma 
zwiększyć jego elastyczność i  pozwolić stronom na jego 
swobodne kształtowanie. Należy zwrócić uwagę na fakt, że 
tego rodzaju kontrakty zawierane są pomiędzy osobami profe
sjonalnymi. Z jednej strony, mamy bowiem spółkę prowadzącą 
działalność gospodarczą, a z drugiej profesjonalnego zarządcę. 
Ponadto, kontrakty menedżerskie zawierają zwykle szereg po
stanowień, które wykraczają poza ramy KP, takich jak obowią
zek pracy w święta, brak obowiązku wykonywania pracy osobi
ście, czy w oznaczonym miejscu i czasie, dowolność w ustalaniu 
ewentualnych kar umownych z tytułu naruszenia nakazu zacho
wania poufności, czy też konieczność zarządzania grupą kapi
tałową jako członek organów spółek córek. Szczególnie w tym 
ostatnim przypadku trudno mówić o podporządkowaniu kie
rownictwu pracodawcy. Nawet zresztą w przypadku piastowa
nia funkcji w organie jednej tylko spółki trudno mówić o wyko
nywaniu prac pod kierownictwem. Niezależnie od powyższego, 
nie można jednak przeoczyć faktu, że sądy powszechne oraz 
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liwość z  zastrzeżeniem jednak, że obie czynności muszą być 
dokonane jednocześnie, np. w  sposób opisany w  zdaniu po
przedzającym5. Dokonanie tych czynności w pewnym odstę
pie czasu przez ten sam organ powodować będzie, w przypadku 
wcześniejszego podjęcia uchwały o odwołaniu, nieważność wy
powiedzenia z uwagi na nienależytą reprezentację, a – w przy
padku dokonania wypowiedzenia przed powzięciem stosownej 
uchwały – jego bezskuteczność z uwagi na brak istotnej przy
czyny6.

Wnioski dla praktyki
Z komentowanego orzeczenia można wyprowadzić dwa istot
ne wnioski dla praktyk i. Po pierwsze, należy wskazać na pewną 
skłonność SN do uwzględniania roszczeń opartych na uznaniu, 
że kontrakt menedżerski był w rzeczywistości umową o pracę. 
Nie jest to tendencja korzystna dla uczestników obrotu, gdyż 
może prowadzić do sytuacji, w których menedżerowie świado
mie zawierać będą kontrakty menedżerskie w celu uelastycznie
nia swojej pracy, a przy popadnięciu w konfl ikt ze spółką starać 
się będą udowodnić, że w rzeczywistości łączący ich ze spółką 
stosunek prawny miał charakter stosunku pracy ze wszystkimi 
wynikającymi z tego korzyściami. De lege ferenda można po
stulować wprowadzenie wyraźnej regulacji wyłączającej stoso
wanie przepisów prawa pracy w odniesieniu do osób piastują
cych funkcje w organach spółek kapitałowych.
Drugim istotnym wnioskiem jest potwierdzenie dotychczaso
wej linii orzeczniczej SN w kontekście konieczności zachowania 
odpowiedniej kolejności czynności zmierzających do zakoń
czenia współpracy pomiędzy spółką a członkiem jej zarządu. 
W celu prawidłowego wykonania przedmiotowych czynności 
najlepiej jest dokonać ich jednocześnie, np. poprzez podjęcie 
dwóch kolejno następujących po sobie uchwał rady nadzorczej. 
W przeciwnym wypadku można narazić się na zarzut nieważ
ności lub bezskuteczności jednej z dokonanych czynności. 

5 Wyrok SN z 21.5.2008 r., I PK 273/07, OSNP Nr 19–20/2009, poz. 254.
6 Wyrok SN z 26.9.2006 r., II PK 47/06, OSNP Nr 19–20/2007, poz. 271.

SN konsekwentnie dopuszczają możliwość stwierdzenia 
istnienia w takiej sytuacji stosunku pracy3.
Drugim elementem wymagającym oceny jest kwestia rela-
cji pomiędzy powzięciem uchwały o odwołaniu z  funkcji 
członka zarządu a możliwością wypowiedzenia na tej pod-
stawie stosunku pracy. W orzecznictwie4 powszechnie przyj
muje się, że rozwiązanie łączącej członka zarządu ze spółką 
więzi korporacyjnej stanowi dopuszczalne uzasadnienie wy
powiedzenia umowy pracę.
Należy przy tym podkreślić, że zaakcentowana w  komento
wanym wyroku kolejność, w  jakiej podejmowane powin-
ny być czynności zmierzające do zakończenia współpracy 
z członkiem zarządu, ma bardzo doniosłe znaczenie. Pod
jęcie uchwały o odwołaniu piastuna z funkcji w zarządzie bo
wiem nie tylko uzasadnia wypowiedzenie tej osobie stosunku 
pracy, ale również zmienia zasady reprezentacji spółki w  re
lacjach z tą osobą. Przez cały okres sprawowania mandatu 
przez członka zarządu, do jakichkolwiek zawieranych z nim 
umów znajduje zastosowanie dyspozycja art. 210 § 1 KSH, 
przenosząca uprawnienie do reprezentacji spółki na radę 
nadzorczą bądź pełnomocnika powołanego uchwałą zgro-
madzenia wspólników. W momencie natomiast odwołania 
członka zarządu bądź wygaśnięcia jego mandatu w  inny 
sposób, ustaje konieczność stosowania szczególnych zasad 
reprezentacji i czynności w imieniu spółki może wobec od-
wołanego podejmować z powrotem zarząd, na podstawie 
art. 201 § 1 KSH.
Ma to o tyle istotne znaczenie, że w praktyce bardzo częstym 
działaniem jest dokonywanie obydwu związanych z  odwoła
niem czynności, tj. odwołania z  funkcji w zarządzie oraz wy
powiedzenia kontraktu menedżerskiego przez ten sam organ, 
np. za pośrednictwem dwóch podjętych, jedna po drugiej, 
uchwał rady nadzorczej. Sąd Najwyższy dopuszcza taką moż

3 Wyrok SN z 11.10.2005 r., I PK 42/05, OSNP Nr 17–18/2006, poz. 267 
oraz wyrok SA w  Łodzi z  10.2.2014  r., III AUa 707/13, dostępny na: 
www.orzeczenia.ms.gov.pl
4 Wyrok SN z 26.1.2000 r., I PKN 479/99, OSNP Nr 11/2001, poz. 377, 
a także wyrok SN z 7.6.2011 r., II PK 313/10, MoPr Nr 11/2011, s. 602.
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Następstwo procesowe 
banku przejmującego 
w wyniku podziału banku 
przez wydzielenie

▶ prof. dr hab. Oskar Kowalewski

▶ Damian Staszewski

▶ Ogólne następstwo procesowe może nastąpić także jako 
prawna konsekwencja podziału bankowej spółki akcyjnej 
w postaci przewidzianej w art. 529 § 1 KSH w zw. z art. 124c 
ustawy z  29.8.1997  r. – Prawo bankowe (Dz.U. Nr  140, 
poz. 939 ze zm.1)2.

▶ Wyrok SN z 27.3.2014 r., III CSK 181/13, Le-
galis, www.sn.pl

Stan faktyczny
Powód Bank „P.” S.A., będący następcą prawnym Banku „B.” 
S.A., domagał się wydania nakazu zapłaty przeciwko dłużniko
wi. Wierzytelność wynikała z weksla in blanco  wystawionego 
przez dłużnika w celu zabezpieczenia spłaty kredytu, który to 
weksel został uzupełniony o kwotę zadłużenia kredytowego na 
dzień wymagalności. 
W toku sprawy przeciwko dłużnikowi doszło do przejęcia czę
ści majątku Banku „B.” S.A. przez Bank „P.” S.A. Przejęcie nastą
piło poprzez wydzielenie (zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 KSH), 
na podstawie ustalonego uprzednio planu połączenia. Ten plan 
przewidywał, że wierzytelność wynikającego z przedmiotowe
go zobowiązania kredytowego zostanie przeniesiona na spółkę 
przejmującą – Bank „P.” S.A.
Sąd Okręgowy uwzględniając powództwo wydał nakaz zapłaty 
na rzecz Banku „P.” S.A., który także na późniejszym etapie zo
stał utrzymany w mocy. Sąd Okręgowy wskazał w tym zakresie, 
że Bank „P.” S.A. wstąpił w prawa strony postępowania w spra
wie dochodzonej wierzytelności kredytowej. 
Pozwany wnosząc apelację wskazał, że w sprawie powinien zna
leźć zastosowanie art. 192 KPC, który w takim wypadku uzależ

1 T. jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 128. 
2 Teza nieofi cjalna zaproponowana przez autorów.

niałby przystąpienie spółki przejmującej do postępowania do 
wyrażenia zgody przez pozwanego.
Sąd Apelacyjny oddalił apelację wskazując, że skutki prawne 
podziału poprzez wydzielenie obejmują także wstąpienie do 
postępowania, co nie rodzi obowiązku uzyskania zgody pozwa
nego w trybie wynikającym z art. 192 KPC. 
W takim stanie rzeczy, pozwany zdecydował się wnieść skar
gę kasacyjną zarzucając naruszenie art.  529 §  1 pkt  4 w  zw. 
z art. 531 § 1 KSH oraz art. 192 pkt 3 KPC. Sąd Najwyższy 
oddalił skargę kasacyjną uzasadniając, że możliwe jest przyję
cie ogólnego następstwa procesowego banku przejmującego 
w wyniku podziału przez wydzielenie. Jednocześnie podkreślił, 
że w takiej sytuacji nie dochodzi do zbycia prawa lub rzeczy 
w toku sprawy w rozumieniu art. 192 pkt 3 KPC.

Komentarz
W omawianym orzeczeniu SN odpowiedział na pytanie, czy 
przejmująca bankowa spółka akcyjna staje się sukcesorem je
dynie w zakresie materialnoprawnym, czy także w zakresie pro
cesowym, obejmując roszczenia przysługujące bankowej spółce 
akcyjnej przejmowanej w części.
Aktualnie zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie istnieją 
dwa główne, zgoła odmienne poglądy. Zgodnie z pierwszym 
z nich, skutkiem podziału spółki kapitałowej poprzez wydzie
lenie będzie jedynie następstwo materialnoprawne, gdyż obo
wiązujące przepisy nie regulują tej kwestii w sposób inny niż 
zostało to przewidziane w ramach KPC. Uznać zatem należy, 
że przepisy procesowe stanowią w tym zakresie autonomicz
ną regulację. 
Zgodnie z  drugim stanowiskiem, możliwe jest wstąpienie 
w prawa strony trwającego postępowania na podstawie general
nej zasady następstwa materialnoprawnego, jeżeli spółka przej
mująca stała się ogólnym sukcesorem prawnym wierzytelności 
objętych pozwem. Należy podkreślić, że w aktualnym orzeczni
ctwie większą aprobatę zdobywa drugi pogląd stanowiący wy
raz sukcesji generalnej. 
Tak też orzekł SN w komentowanej sprawie. Należy zauważyć, 
że art. 192 pkt 3 KPC odnosi się do przypadku rozporządze
nia rzeczą bądź prawem i ma na celu stabilizację postępowania 
sądowego. Oznacza to, że pomimo zbycia rzeczy lub praw ob
jętych sporem, zarówno przez jedną, jak i drugą stronę, a na
wet przez obie strony, zbywca zachowuje legitymację proceso
wą. Ustawodawca w ten sposób chroni stronę przeciwną przed 
ujemnymi skutkami zbycia objętych sporem rzeczy lub praw.
Jednak w okolicznościach niniejszej sprawy posłużenie się prze
pisami KPC odnoszącymi się do następstwa procesowego nie 
znajduje uzasadnienia. Podział bankowej spółki akcyjnej 
przez wydzielenie nie ma na celu jedynie zbycia praw lub 
rzeczy funkcjonujących niezależnie od siebie. W tym wy-
padku dochodzi do wydzielenia zorganizowanej części rze-
czy lub praw powiązanych ze sobą na płaszczyźnie funk-
cjonalnej, wobec czego jak najbardziej zasadne wydaje się 
wywiedzenie z  tak dokonanego przejęcia także skutków 
procesowych.
W doktrynie3 zauważa się, że w przypadku podziału przez wy
dzielenie, spółka wydzielająca istnieje nadal, w związku z czym 

3 J.A. Strzępka, Komentarz do art.  531 Kodeksu spółek handlowych 
[w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, pod red. J.A. Strzępki, War
szawa 2013, Legalis.
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nego zagrożenia dla sytuacji procesowej podmiotu pozwanego 
przez poprzednika bankunastępcy.

Wnioski dla praktyki
Omawiane orzeczenie należy ocenić pozytywnie. Przede 
wszystkim z tego względu, że dokonanie podziału poprzez wy
dzielenie, co do zasady, polega na wyodrębnieniu i  przenie
sieniu funkcjonalnie powiązanych składników majątku i praw 
spółki dzielonej. Zasadne w  takim wypadku jest, aby bank 
przejmujący uzyskał legitymację czynną do przystąpienia na 
prawach strony w zawisłych postępowaniach, jeżeli w drodze 
sukcesji generalnej nabył prawa do wierzytelności objętych pla
nem połączenia i złożonym uprzednio pozwem. 

albo w dalszym ciągu występuje w zawisłych postępowaniach, 
albo w jej prawa wstępuje spółka przejmująca lub nowo zawią
zana jako następca prawny. Z drugim przypadkiem mamy do 
czynienia, jeżeli postępowania sądowe są związane ze składni
kami majątkowymi przypisanymi przejmującej spółce w planie 
podziału. Co więcej należy zauważyć, że zgodnie ze stanowi
skiem SN wyrażonym w  wyroku z  25.4.2012  r.4, jeśli przej-
ście praw lub obowiązków dotyczących przedmiotu proce-
su nie jest rezultatem czynności materialno-prawnej stron, 
wejście nowych podmiotów do toczącego się postępowania 
może odbyć się automatycznie. Ponadto w ww. orzeczeniu 
SN wskazał, że prezentowana wykładnia nie stwarza szczegól

4  II CSK 356/11, Legalis.

Zakres powództwa 
o ustalenie jako 
instrumentu prawnego 
eliminacji wadliwej 
uchwały rady nadzorczej 
spółki akcyjnej

▶ Jan Sakławski

▶ Skoro powództwo o ustalenie jest jedynym instrumentem 
jurydycznym eliminacji wadliwej uchwały rady nadzorczej 
z  obrotu prawnego, to zakres żądań możliwych do sfor-
mułowania na podstawie art.  189 KPC musi obejmować 
zarówno żądanie ustalenia istnienia lub nieistnienia sto-
sunku prawnego będącego (niebędącego) następstwem po-
wzięcia uchwały przez radę nadzorczą, jak również żądanie 
stwierdzenia nieważności tej uchwały, zwłaszcza, że pierw-
sze z obu wymienionych żądań wynika wprost z brzmienia 
omawianego przepisu.

▶ Wyrok SN z 3.4.2014 r., V CSK 300/13, Legalis

Stan faktyczny
Powód – „V.” B.V. z siedzibą w Amsterdamie1 – wniósł o ustale
nie nieistnienia stosunku prawnego łączącego pozwaną spółkę 
„J.H.” S.A. z siedzibą w B.2 oraz jednego z członków jej zarządu 
powołanego uchwałą rady nadzorczej Pozwanej z 15.3.2012 r. 
Powód wskazywał, że przedmiotowa uchwała podjęta została 
wbrew ustaleniom akcjonariuszy Pozwanej zawartych w podpi
sanym przez nich porozumieniu dotyczącym zasad zgłaszania 
i głosowania na członków zarządu Pozwanej.
Sąd I  instancji oddalił powództwo wskazując, że na podjęcie 
przedmiotowej uchwały nie miało wpływu naruszenie przez 
większościowego akcjonariusza postanowień przywołanego 
porozumienia.
Sąd Apelacyjny wyrokiem z 26.3.2013 r. oddalił apelację Po
woda zwracając uwagę, że powództwo oparte na art.  189 
w zw. z art. 58 KC powinno dotyczyć dalej idącego roszczenia 
o stwierdzenie nieważności uchwały rady nadzorczej, a nie po
wstałego w wyniku jej podjęcia stosunku prawnego. Ponadto, 
sąd II instancji uznał, że nie jest możliwe ustalenie sprzeczno
ści przedmiotowej uchwały z zasadami współżycia społeczne
go w sytuacji, gdy Powód nie wskazał konkretnej zasady, jaką 
uchwała ta miałaby naruszyć. W ostatniej kolejności SA stwier
dził, że naruszenie łączącego akcjonariuszy porozumienia przez 
Pozwaną, która nie była jego stroną, nie może być uznane za na
ruszenie zasad współżycia społecznego.
Powód zaskarżył w całości wyrok sądu II instancji zarzucając 
mu naruszenie art. 58 § 2 KC w zw. z art. 2 § 1 KSH oraz art. 189 
KPC. Pierwszy z zarzutów dotyczył błędnego przyjęcia przez 
sądy obu instancji, że naruszenie uchwałą rady nadzorczej Po
zwanej porozumienia zawartego przez jej akcjonariuszy nie 
może przesądzić o sprzeczności tej uchwały z zasadami współ
życia społecznego. Drugi z zarzutów dotyczył sprzecznej z pra
wem wykładni art. 189 KPC, polegającej na przyjęciu, że nie
dopuszczalne jest powództwo o ustalenie nieistnienia stosunku 
prawnego powstałego na podstawie uchwały rady nadzorczej 
Pozwanej, w sytuacji gdy możliwe jest zaskarżenie tej uchwały.

1 Dalej jako: Powód.
2 Dalej jako: Pozwana.
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jąc ich jedynie do badania samej uchwały stanowiącej źród-
ło kwestionowanego przez Powoda stosunku prawnego.
W kontekście drugiego z uwzględnionych przez SN zarzutów 
Powoda należy dokonać oceny dopuszczalności uznania dzia
łania organu Pozwanej za sprzeczne z  zasadami współżycia 
społecznego. W pierwszej kolejności oceny wymaga wskazany 
przez sąd II instancji, a następnie zakwestionowany przez SN, 
wymóg wskazania zasady współżycia społecznego naruszonej 
przez Pozwaną w  wyniku podjęcia kwestionowanej uchwały 
rady nadzorczej. 
Jak bowiem wskazał SN w wyroku z 18.4.2013 r.8, „zgodność 
czynności prawnej z zasadami współżycia społecznego jest zaw
sze zagadnieniem kontekstu faktycznego, tj. okoliczności da
nego wypadku. W relacjach między przedsiębiorcami zasady 
współżycia społecznego należy rozumieć jako zasady uczciwego 
obrotu, rzetelnego postępowania, lojalności, zaufania w stosun
ku do partnera umowy. Każda ze stron powinna powstrzymać 
się od wszelkich zachowań, które świadczą o braku respektu dla 
interesów partnera lub wywołują uszczerbek w tych interesach”. 
Oznacza to, że nie jest możliwe ogólnikowe określenie kanonu 
czynności prawnych zgodnych z zasadami współżycia społecz
nego, ponieważ pojęcie to musi być w każdej sytuacji analizo
wane przez pryzmat zaistniałej sytuacji.
Tym samym nie ma racji SN twierdząc, że nie jest koniecz-
ne precyzowanie, jakiego rodzaju zasadę współżycia spo-
łecznego naruszono w przedmiotowej sprawie. Przeciwnie. 
Wskazanie takie jest niezbędne, gdyż w przeciwnym wypadku 
nie może zostać przeprowadzona ocena danej czynności. Samo 
bowiem ustawowe pojęcie zasad współżycia społecznego 
ma charakter zbyt ogólny, aby móc wywieść z niego jedno-
znaczną normę wskazującą, które czynności są z nim zgod-
ne, a które sprzeczne. Ocena taka musi być przeprowadzo-
na każdorazowo z odwołaniem do konkretnej zasady, która 
w danym przypadku została lub nie została naruszona. 
Ostatnim wątkiem, który wymaga w niniejszej sprawie analizy, 
jest dopuszczalność uznania za sprzeczny z zasadami współży
cia społecznego stosunku prawnego powstałego pomiędzy Po
zwaną a członkiem jej zarządu, w związku z naruszeniem przez 
Pozwaną porozumienia, jakie zawarli między sobą jej akcjona
riusze. Choć SN wydał orzeczenie kasatoryjne i nie przesądził 
meriti o zasadności bądź niezasadności przedmiotowego stano
wiska, to z lektury uzasadnienia komentowanego wyroku dało 
się wyczytać uznanie takiego stanowiska za dopuszczalne.
Nie sposób zgodzić się z  takim stanowiskiem SN, który 
uzależnił ważność czynności dokonywanych przez organy 
spółki kapitałowej od wykonania zobowiązania powstałe-
go między jej akcjonariuszami. O ile orzeczenie takie mia
łoby uzasadnione podstawy w przypadku spółek osobowych, 
o tyle nie może zostać uznane za poprawne w przypadku spó
łek kapitałowych. Porozumienie zawarte pomiędzy akcjonariu
szami zobowiązuje bowiem jedynie jego strony. Spółka kapi
tałowa, a w szczególności spółka akcyjna, może nie znać treści 
takiego porozumienia, bądź w ogóle nie wiedzieć o jego istnie
niu. Tym samym stanowisko SN w tym zakresie nie zasługuje 
na aprobatę.

8  II CSK 557/12, Legalis.

Sąd Najwyższy wyrokiem z 3.4.2014 r. uchylił zaskarżony wy
rok w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania 
SA. W uzasadnieniu SN podzielił stanowisko Powoda w zakre
sie obu wymienionych powyżej zarzutów.

Komentarz
W pierwszej kolejności analizy wymaga kwestia wykładni 
art. 189 KPC. Zarówno Powód, jak i SN, wyrazili przekonanie, 
że dopuszczalność powództwa opartego na tym przepisie nie 
może być, w przypadku uchwał organów spółek kapitałowych, 
ograniczana jedynie do ustalenia nieważności samej uchwały, 
lecz również wszelkich stosunków prawnych powstałych w wy
niku jej podjęcia. Z kolei sądy obu instancji, a także Pozwana, 
stanęli na stanowisku, że w razie możliwości sformułowania da
lej idącego powództwa – w tym przypadku powództwa o usta
lenie nieważności uchwały rady nadzorczej – niedopuszczalne 
jest badanie nieistnienia powstałego w wyniku jej podjęcia sto
sunku prawnego.
Bardziej uprawniony wydaje się być pierwszy z przytoczonych 
powyżej poglądów. Należy bowiem zwrócić uwagę, że dopusz
czalność zaskarżania samych uchwał rad nadzorczych oraz 
zarządów spółek kapitałowych znalazła w  judykaturze oraz 
doktrynie akceptację stosunkowo niedawno. Na gruncie rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks 
handlowy3 przeważało stanowisko o konieczności ustalenia ist
nienia bądź nieistnienia stosunku prawnego powstałego w wy
niku podjęcia uchwały w sytuacji jej wadliwości, przy jedno
czesnej niedopuszczalności zaskarżenia samej tylko uchwały4. 
Powództwo takie swoim zakresem obejmowało m.in. badanie 
poprawności podjętej przez zarząd lub radę nadzorczą uchwały.
W wyroku z 18.2.2010 r.5 SN skorygował swoje stanowisko do
puszczając możliwość zaskarżenia samej jedynie uchwały zarzą
du lub rady nadzorczej. Jednocześnie jednak aktualność zacho
wują poglądy wyrażone w przywołanych powyżej orzeczeniach 
wydanych na gruncie przepisów KH w tym zakresie, w jakim 
wskazują, że powództwo o ustalenie istnienia bądź nieistnienia 
stosunku prawnego obejmuje również badanie, czy uchwała sta
nowiąca jego źródło podjęta została zgodnie z prawem. Pogląd 
ten jest również powszechnie akceptowany w doktrynie: „(…) 
przeważa pogląd o dopuszczalności dochodzenia przed sądem 
na podstawie art. 189 KPC ustalenia istnienia bądź nieistnienia 
prawa lub stosunku prawnego, co do którego uchwała miała wy
wrzeć skutek prawny, w którym to żądaniu mieści się powódz
two o stwierdzenie nieważności uchwały”6. 
Przytoczona w  uzasadnieniu komentowanego orzeczenia 
uchwała SN (7) z 13.9.2013 r.7 potwierdza możliwość zaskar
żania uchwał zarządu/rady nadzorczej, nie przesądzając jedno
cześnie o braku możliwości zastosowania powództwa z art. 189 
KPC wobec samego stosunku prawnego powstałego w wyniku 
podjęcia takiej uchwały. Tym samym zgodzić się należy z po-
glądem SN, który dokonał szerokiej wykładni możliwości, 
jakie daje powództwo oparte o art. 189 KPC, nie ogranicza-

3  Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.; dalej jako: KH.  
4  Tak uchwała SN z 1.9.1993 r., III CZP 114/93, Legalis oraz wyrok SN 
z 8.4.1997 r., I CKN 33/97, Legalis.
5  II CSK 449/09, Biul. SN Nr 4/2010.
6  K. Strzelczyk [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz. T. 3, pod 
red. T. Siemiątkowskiego, R. Potrzeszcza, Warszawa 2013, s. 607. 
7  III CZP 13/13, Legalis.
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z uwagi na ich sprzeczność z zasadami współżycia społecznego, 
bez konieczności wskazywania konkretnej zasady naruszonej 
w danej sprawie. W przypadku utrwalenia się przedmiotowe
go poglądu, znacznie ułatwione zostanie wzruszanie opisanych 
uchwał.
Sąd Najwyższy potwierdził szeroki zakres powództwa opartego 
na art. 189 KPC uznając, że żądanie ustalenia istnienia stosun
ku prawnego powstałego w wyniku podjęcia uchwały zarządu 
lub rady nadzorczej spółki obejmuje również badanie ważności 
takiej uchwały. 

Wnioski praktyczne
Komentowane orzeczenie może stanowić podstawę do powsta
nia praktyki kwestionowania uchwał organów spółek kapitało
wych w wyniku ich sprzeczności z porozumieniami zawarty
mi przez ich wspólników/akcjonariuszy bez względu na fakt, 
czy spółka była stroną tego rodzaju porozumienia. Z pewnoś
cią działania takie odbiją się negatywnie na pewności obrotu. 
Ponadto, SN dopuścił możliwość abstrakcyjnego zaskarżania 
uchwał rad nadzorczych oraz zarządów spółek kapitałowych 

Forma udzielenia 
pełnomocnictwa a ważność 
czynności prawnej

▶ Aneta Pankowska

▶ Michał Wiliński

▶ Niezachowanie formy pełnomocnictwa do dokonania 
czynności prawnej, dla której ustawa przewiduje sankcję 
nieważności w przypadku niezachowania formy szczegól-
nej, skutkuje nieważnością udzielonego pełnomocnictwa 
i  stanem działania przez rzekomego pełnomocnika bez 
umocowania, a nie nieważnością całej czynności.

▶ Postanowienie SN z  10.4.2013  r., IV CSK 
516/12, Legalis

Stan faktyczny
Komentowana sprawa dotyczy wpisu do działu III księgi wie
czystej nieruchomości prawa dzierżawy. Dnia 17.6.2009  r. 
spółka X udzieliła pełnomocnictwa swojej prokurent do za
warcia w imieniu spółki umowy dzierżawy, na podstawie której 
to umowy dzierżawcą miała być ta sama prokurent (tj. umo
wa miała być zawarta przez nią zarówno w imieniu własnym, 
jak i w imieniu spółki X). Przedmiotem dzierżawy miała być 
nieruchomość oraz gospodarstwo rolne. Przedmiotowe peł
nomocnictwo zostało udzielone przez prezesa zarządu spółki, 
upoważnionego do jednoosobowej reprezentacji spółki, w for

mie zwykłej pisemnej. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspól
ników spółki X dnia 2.9.2009  r. wyraziło zgodę na zawarcie 
przez spółkę umowy dzierżawy z prokurent. Do zawarcia umo
wy dzierżawy pomiędzy prokurent (jako dzierżawcą) a spółką, 
reprezentowaną przez prokurenta (tj. działającą w imieniu wy
dzierżawiającego), doszło 10.2.2010 r.; wtedy też złożony został 
stosowny wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej pro
wadzonej dla nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy.
Postanowieniem z  29.6.2011  r. Sąd Rejonowy zmienił roz
strzygnięcie referendarza sądowego w  zakresie wpisu praw 
dzierżawy do księgi wieczystej oddalając wniosek prokurent. 
Podstawą rozstrzygnięcia w tym zakresie było niedochowanie 
dwumiesięcznego terminu, określonego w art. 17 § 2 KSH, na 
wyrażenie przez wspólników spółki zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy, jak i również naruszenie postanowień art. 228 pkt 3 
KSH, poprzez udzielenie pełnomocnictwa do zawarcia umowy 
dzierżawy przed podjęciem stosownej uchwały w tym zakresie.
Na skutek apelacji prokurent Sąd Okręgowy zmienił postano
wienie Sądu Rejonowego w taki sposób, że utrzymał w mocy 
postanowienie w przedmiocie wpisu dzierżawy do księgi wie
czystej. Sąd odniósł się do przepisów KPC regulujących postę
powanie wieczystoksięgowe co do podstawy wpisu, jak również 
podniósł, że umowa dzierżawy nie jest dotknięta sankcją nie
ważności z art. 17 § 1 KSH, gdyż odnosi się do podjęcia czyn
ności bez zgody organu spółki, a nie wadliwej reprezentacji, nie 
podzielając zatem stanowiska Sądu Rejonowego co do narusze
nia przepisu art. 15 § 1 KSH.
W związku ze złożeniem przez spółkę skargi kasacyjnej, zarzu
cającej naruszenie art. 751 § 1 w zw. z art. 99 § 1 i art. 58 § 1 KC, 
SN postanowił uchylić postanowienie Sądu Okręgowego i prze
kazać sprawę do ponownego rozpoznania.

Komentarz
Przedmiotem niniejszego opracowania nie będzie kwestia za
kwalifi kowania umowy dzierżawy zgodnie z art. 15 § 1 KSH, 
czy też sankcja nieważności z art. 17 § 1 KSH. Skupiliśmy się na 
aspekcie związanym z formą udzielenia pełnomocnictwa do 
dokonania czynności prawnej, dla której ustawa przewidu-
je formę szczególną, która została poruszona dopiero na etapie 
postępowania kasacyjnego.
Nie powinno ulegać wątpliwości, że w przypadku zakwalifi ko
wania przedmiotu dzierżawy jako przedsiębiorstwa, umowa 
dzierżawy powinna zostać zawarta w formie pisemnej z podpi
sami notarialnie poświadczonymi. Niedochowanie tego obo
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z  mocy ustawy dotyka jedynie pełnomocnictwa udzielo-
nego w nieprawidłowej formie2. Powstaje zatem stan dzia
łania pełnomocnika bez umocowania (tzw. falsus procurator), 
a ważność umowy zależna jest od jej potwierdzenia przez pod
miot, na rzecz którego została ona zawarta, zgodnie z art. 103 
KC. W interesie pełnomocnika powinno leżeć jak najszybsze 
potwierdzenie takiej czynności, z uwagi na jego odpowiedzial
ność z art. 103 § 3 KC, nakładającą na niego obowiązek zwrotu 
tego, co otrzymał oraz ewentualne naprawienie szkody.
W komentowanym orzeczeniu zbyt pochopnie została poruszo
na kwestia analizy art. 99 § 1 KC, która ograniczyła się do posta
wienia tezy bez poparcia jej stosownymi argumentami. Jednak 
pokazuje ono również, że stanowisko judykatury w tej kwestii 
nie jest jednolite i wymagać będzie z pewnością wykształcenia 
linii orzeczniczej, która pozwoli jasno odpowiedzieć na pytanie, 
w jaki sposób należy intepretować te przepisy.

Wnioski dla praktyki
Niezależnie od charakteru udzielanego pełnomocnictwa oraz 
wykładni art. 99 § 1 KC, dla uniknięcia ryzyka stwierdzenia 
czynności prawnej dokonanej na jej podstawie za nieważ-
ną, konieczne jest każdorazowe badanie, czy dla dokonania 
danej czynności wymagane jest zachowanie formy szczegól-
nej. Brak zachowania formy pełnomocnictwa może bowiem zo
stać uznany za skutkujący nieważnością całej czynności.
W sytuacji działania na podstawie nieprawidłowego pełno-
mocnictwa (tj. obarczonego sankcją nieważności) konieczne 
jest jak najszybsze uzyskanie ze strony mocodawcy potwier-
dzenia dokonanej czynności, celem uwolnienia pełnomocni
ka od ewentualnej odpowiedzialności z art. 103 § 3 KC. 

2  Por. M. Korniłowicz, W sprawie formy pełnomocnictwa udzielonego za 
granicą do dokonania czynności prawnej dotyczącej nieruchomości poło
żonej w Polsce, Rej. Nr 10/1999, s. 154.

wiązku będzie podlegało sankcji nieważności takiej umowy 
na podstawie art. 751 § 1 w zw. z art. 58 § 1 KC. W przypad
ku zawarcia umowy dzierżawy w prawidłowej formie, kwestią 
sporną pozostaje to, jaki wpływ na jej ważność będzie miało 
udzielenie pełnomocnictwa do zawarcia takiej umowy w for
mie pisemnej. Jednym z najczęściej powoływanych do tej pory 
orzeczeń komentujących tę kwestię był wyrok SA w Gdańsku 
z 15.5.1991 r.1, zgodnie z którym niezachowanie dla pełno
mocnictwa formy zastrzeżonej dla dokonania czynności pod 
rygorem nieważności tej czynności, nie skutkuje z mocy prawa 
nieważnością tej czynności, lecz jedynie nieważnością udzielo
nego w złej formie pełnomocnictwa. W sytuacji takiej doszło
by do złożenia oświadczenia woli przez osobę nieumocowaną 
do dokonania danej czynności, tj. rzekomego pełnomocnika. 
Czynność taka podlegać mogłaby zatem konwalidacji na pod
stawie art. 103 KC.
Sąd Najwyższy w komentowanym orzeczeniu doszedł jednak 
do odmiennego wniosku, wskazując na nieważność całej czyn-
ności prawnej. Skupiając się w swoich rozważaniach na przepi
sach KSH, nie przytoczył wielu argumentów na poparcie swojej 
tezy co do nieważności czynności prawnej dokonanej przez peł
nomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa udzie
lonego w nieprawidłowej formie. Wydaje się bowiem, że po
mimo postawionej przez SN tezy, analiza brzmienia przepisu 
art. 99 § 1 w zw. z art. 58 § 1 KC nie daje jasnej odpowiedzi na 
pytanie, czy sankcja nieważności z art. 58 KC powinna odnosić 
się jedynie do czynności polegającej na udzieleniu pełnomoc
nictwa, czy też do samej czynności, dla której dokonania zosta
ło udzielone pełnomocnictwo. Wydaje się jednak, że art. 99 
§ 1 KC powinien być jednak interpretowany razem z art. 73 
§ 2, a nie art. 58 KC, gdyż to pierwszy z przepisów odwołuje 
się do kwestii formy czynności prawnej. Gdy główna czyn-
ność została dokonana we właściwej formie, nieważność 

1  I ACr 153/91, OSA Nr 2/1991, poz. 7, s. 28.
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Klauzule winkulacyjne – 
uzależnienie możliwości 
zbycia udziałów w spółce 
z o.o. od zgody wspólników 
spółki

▶ Joanna Czekaj

▶ Katarzyna Sawicka

▶ W przedmiocie formy zgody na zbycie udziałów można 
wyróżnić trzy możliwe warianty. W  pierwszym, zgodnie 
z art. 182 § 3 KSH, czyli regulacją kodeksową, zgody udzie-
la spółka, reprezentowana przez zarząd, w formie pisemnej, 
co wyłącza stosowanie art. 63 § 2 KC w zw. z art. 180 KSH. 
W drugim wariancie do wyrażenia zgody, umowa upoważ-
nia zgromadzenie wspólników lub radę nadzorczą, w trze-
cim wymagana jest zgoda innego podmiotu (np. wojewody 
czy organu samorządu terytorialnego). Nie ulega wątpliwo-
ści, że w tej ostatniej sytuacji, zgoda innego podmiotu po-
winna być udzielona na piśmie z podpisem notarialnie po-
świadczonym (art. 63 § 2 KC w zw. z art. 180 KSH).

▶ Wyrok SN z 29.8.2013 r., I CSK 713/12, Legalis

Stan faktyczny
Przedmiotowy wyrok został wydany w wyniku postępowania 
o zapłatę kwoty ponad 200 000 zł tytułem zapłaty części ceny 
za nabyte przez pozwaną spółkę od powoda (sprzedającego) 
udziały w innej spółce kapitałowej (spółce z o.o.1). 
Pozwana, powołując się na fakt, że zastrzeżona w umowie Spół
ki zgoda Zgromadzenia Wspólników Spółki2 na zbycie udziałów 
została wyrażona w  formie pisemnej uchwały podjętej przez 
wspólników poza Zgromadzeniem, domagała się stwierdze
nia, że podstawa prawna zapłaty – umowa sprzedaży udziałów 
w Spółce, jest nieważna. Jej zdaniem – mając na względzie, że 
umowa sprzedaży udziałów wymaga formy szczególnej (pisem
nej z podpisami notarialnie poświadczonymi), w takiej samej 
formie powinna zostać wyrażona zgoda organu Spółki, zaś pod

1   Dalej jako: Spółka.
2   Dalej jako: Zgromadzenie.

jęcie przez wspólników przedmiotowej uchwały bez formalne
go odbycia Zgromadzenia Spółki stanowi brak formalny dodat
kowo wpływający na ważność umowy sprzedaży udziałów. 
Zarówno sąd I, jak i II instancji, uznały powództwo za zasad
ne, stwierdzając, że umowa sprzedaży udziałów jest – w świet
le art. 180 oraz art. 182 § 2 i 3 KSH – ważna, zaś argumenty 
pozwanej dotyczące braku zachowania stosownej formy zgody 
wyrażonej przez wspólników Spółki nie zasługują na uwzględ
nienie. Stanowisko to znalazło również aprobatę SN.

Komentarz
W pierwszej kolejności, należy zgodzić się z poglądem SN 
wyrażonym w  uzasadnieniu do komentowanego orzeczenia, 
zgodnie z którym swoboda decyzji wspólnika spółki z o.o. 
w kwestii zbycia przypadających mu w spółce z o.o. udzia-
łów na rzecz innego podmiotu ma swoje bezpośrednie 
źródło w istocie (naturze) spółki kapitałowej, w której sub-
strat kapitałowy dominuje nad substratem osobowym pod-
miotu. Tym samym, art. 182 § 1 KSH, zgodnie z którym zby-
cie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz 
zastawienie udziału, umowa spółki może uzależnić od zgo-
dy spółki albo w inny sposób ograniczyć, należy interpre-
tować jako ograniczenie wyżej opisanej swobody i jako taki 
nie powinien być interpretowany w sposób rozszerzający. 
Sąd Najwyższy przypomniał jednocześnie, że zarówno w dok
trynie, jak i w orzecznictwie, dominuje pogląd, że zgodę spółki 
(reprezentowanej przez zarząd), zgodę zgromadzenia wspól-
ników lub rady nadzorczej lub zgodę innego podmiotu 
wskazanego w umowie spółki, należy traktować jak zgodę 
osoby trzeciej w rozumieniu art. 63 KC. Jak słusznie SN przy 
tym zauważył: „Odnosi się to zarówno do skutków braku zgo
dy uprawnionego podmiotu na zawarcie umowy zbycia udzia
łów (art. 63 § 1 KC), jak i formy, w której ta zgoda powinna być 
wyrażona (art. 63 § 2 KC), chyba że przepisy Kodeksu spółek 
handlowych autonomicznie regulują to zagadnienie”. 
Na tej podstawie SN stwierdził, że wykładnia przepisów 
KSH prowadzi do wniosku, iż podjęcie przez wspólników 
pisemnej uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zby-
cie na rzecz pozwanej przez powoda udziałów w Spółce, bez 
uprzedniego odbycia Zgromadzenia, jest w pełni dopusz-
czalne. Skoro bowiem art. 227 § 2 KSH, przy spełnieniu wy
mienionych w tym przepisie przesłanek, przewiduje możliwość 
podejmowania przez wspólników uchwał w trybie pisemnym, 
zaś zawarty w KSH katalog decyzji, które mogą zostać podjęte 
przez wspólników jedynie na Zgromadzeniu (por. art. 231 § 2 
KSH), nie uwzględnia tego rodzaju uchwały, za w pełni dopusz
czalne uznać należy podjęcie przez wspólników Spółki zgodnej 
decyzji o powzięciu uchwały bez odbycia Zgromadzenia.
Jednocześnie, z czym należy się zgodzić, SN nie zaaprobował 
poglądu pozwanej, że w świetle art. 180 KSH i art. 63 § 2 KC 
zgoda wspólników powinna była być wyrażona w formie pisem
nej z podpisami wspólników notarialnie poświadczonymi. 

Wnioski dla praktyki
Opisany powyżej wyrok stanowi kolejny głos w dyskusji nad 
istotą oraz zasadami stosowania tzw. „klauzul winkulacyjnych”, 
uzależniających zbycie udziałów w spółkach z o.o./akcji w spół
kach akcyjnych od zgody innego podmiotu (samej spółki, rady 
nadzorczej, zgromadzenia wspólników/walnego zgromadze
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ciwko naturze spółki kapitałowej. Dlatego nie sposób nie zgo-
dzić się z treścią komentowanego rozstrzygnięcia SN, wy-
danego niewątpliwie w myśl zasady, że wyjątków nie należy 
interpretować w sposób rozszerzający. 

nia czy też innego wspólnika/akcjonariusza, bądź innej osoby 
trzeciej). 
Klauzule te stanowią niewątpliwe ograniczenie zasady swobody 
umów i mogą być interpretowane jako przejaw działania prze

Roszczenie o wydanie 
dokumentów akcji

▶ Marcin Jasiński

▶ Damian Staszewski

▶ 1. Uprawnienie do otrzymania dokumentu akcji, kwalifi ko-
wane jako kształtujące, nie wygasa przez czas trwania spół-
ki i może być wykonane w każdym momencie tego okre-
su. Jeżeli przyczyną odmowy wydania dokumentów akcji 
nie jest brak uprawnienia (np. brak statusu akcjonariu-
sza), to akcjonariusz może dochodzić tego roszczenia w ra-
mach powództwa o nakazanie spółce złożenia określonego 
oświadczenia i wydania dokumentów akcji zawierających to 
oświadczenie o treści zgodnej z normą art. 328 § 1 KSH. 

 2. Należy odróżnić wydanie dokumentu akcji od przenie-
sienia jego posiadania. Wydanie dokumentu akcji, w  po-
staci przekazania faktycznego władztwa nad dokumentem 
akcyjnym, powinno nastąpić wtedy, gdy to spółka ma prze-
kazać dokument akcjonariuszowi w sytuacji, w której pra-
wa z akcji powstały przez jej objęcie. Okoliczność, że spół-
ka przedwcześnie spełniła na rzecz swego akcjonariusza 
świadczenie pieniężne, które okazało się fi nalnie świad-
czeniem nienależnym, nie może być potraktowana jako 
równoznaczna z  brakiem dokonania przez akcjonariusza 
wpłat na akcje imienne w  rozumieniu art.  328 §  1 pkt  5 
w zw. z art. 335 § 2 KSH, ze skutkiem wyłączającym zasad-
ność roszczenia o wydanie dokumentów akcji. Natomiast 
negatywną przesłanką wyłączającą uwzględnienie tego 
roszczenia nie jest w obu wskazanych przepisach KSH stan 
braku pokrycia akcji, i  to powstały w  następstwie przed-
wczesnego spełnienia przez spółkę nienależnego powodo-
wi świadczenia pieniężnego. 

▶ Wyrok SN z  23.1.2014  r., II CSK 172/13, 
Legalis

Stan faktyczny
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie1 pozwanej Spółki 
23.9.2009 r. podjęło uchwały w następujących sprawach: zmia
ny Regulaminu programu motywacyjnego2, umorzenia akcji3 
oraz obniżenia kapitału zakładowego4. W wyniku powyższego, 
Powód utracił status akcjonariusza Spółki, w związku z czym nie 
został powiadomiony o kolejnym NWZ Spółki zwołanym na 
13.11.2009 r. Natomiast Spółka podjęła działania zmierzają-
ce do realizacji uchwał NWZ z 23.9.2009 r. poprzez wypłatę 
z depozytu sądowego na rzecz Powoda kwoty odpowiadają-
cej cenie umorzonych akcji.
Uchwały NWZ Spółki z 23.9.2009 r. zostały zaskarżone przez 
Powoda, który domagał się stwierdzenia ich nieważności oraz 
nakazania złożenia przez Spółkę oświadczeń woli o treści wy
maganej przez art. 328 § 1 i 2 KSH, a także nakazania wydania 
dokumentów akcyjnych na podstawie art. 335 § 2 KSH, zawie
rających oświadczenie o treści wskazanej w art. 328 KSH. 
Sąd I instancji stwierdził nieważność Uchwały nr 3 oraz Uchwa
ły nr 4, zaś wyrokiem z 14.11.2012 r. Sąd Apelacyjny uwzględ
nił w części apelację Powoda, stwierdzając nieważność Uchwały 
nr 2, a w pozostałej części oddalił apelację, co skutkowało upra
womocnieniem wyroku sądu I instancji oddalającego powódz
two o nakazanie złożenia oświadczeń o treści wymaganej w dys
pozycji art. 328 § 1 i 2 KSH oraz o nakazanie pozwanej wydania 
powodowi dokumentów akcyjnych. 
Uzasadniając powyższe, Sąd Apelacyjny wskazał, że brak choć
by częściowego pokrycia akcji (w wyniku odebrania z depozytu 
sądowego stosownej kwoty) uniemożliwia uwzględnienie po
wództwa o wydanie dokumentów akcji. Zdaniem Sądu, użyte 
w art. 335 § 2 KSH sformułowanie „przed pełną wpłatą” ozna
cza, że wymagana jest wpłata choćby częściowa, na co wska
zuje dyspozycja art. 328 § 1 pkt 5 KSH. W takim stanie rzeczy 
Powód wniósł skargę kasacyjną, podnosząc m.in. niewłaściwą 
interpretację art. 328 § 5 i art. 335 § 2 KSH, a także niezastoso
wanie art. 410 § 2 KC. 
W ocenie SN, skarga kasacyjna Powoda zasługiwała na uwzględ
nienie, z uwagi na nieprawidłowe powiązanie przez Sąd Apela
cyjny bezzasadności roszczenia o wydanie dokumentów akcji 
z brakiem ich pokrycia, zamiast z ustawową przesłanką, tj. z fak
tem i wysokością uprzednio dokonanej wpłaty na akcje, stano
wiącej o skuteczności dokonanego objęcia tych akcji imiennych 
przez Powoda. Sąd Najwyższy przychylił się do stanowiska 
skarżącego, zgodnie z którym spełnienie przez Spółkę świad
czenia nienależnego nie może być traktowane jako zwrot do
konanych wpłat na akcje.

1  Dalej jako: NWZ.
2  Dalej jako: Uchwała nr 2.
3  Dalej jako: Uchwała nr 3.
4  Dalej jako: Uchwała nr 4.
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Komentarz

W przedmiotowej sprawie SN stanął przed koniecznością roz
strzygnięcia, czy Powód zasadnie domaga się nakazania Spół
ce złożenia oświadczenia, którego treść odpowiadałaby doku
mentowi akcji, w tym również określenia wysokości dokonanej 
wpłaty, wobec bezspornej kwalifi kacji nabytych przez powo
da akcji jako akcji imiennych oraz wydania dokumentów tych 
akcji imiennych. Nie ulega przy tym wątpliwości, że kluczowe 
dla trafnej oceny zaistniałego w przedmiotowej sprawie stanu 
faktycznego było to, iż Powód nie utracił statusu akcjonariu-
sza Spółki na skutek odbioru z depozytu sądowego równo-
wartości akcji, wcześniej nabytych w  dniach 11.7.2006  r., 
27.3.2007 r. i 4.4.2008 r. i wówczas opłaconych łączną kwo
tą 127 400 zł.
W doktrynie rozróżnia się pojęcie akcji w  trzech różnych 
aspektach5: 
1) jako część kapitału zakładowego, wynikająca z podziału wy

sokości kapitału przez ilość wyemitowanych przez spółkę 
akcji;

2) jako prawo podmiotowe akcjonariusza odnoszące się do 
jego uczestnictwa w spółce;

3) jako papier wartościowy wystawiony przez spółkę.
Jednocześnie podkreśla się, że akcja jest tzw. deklaratywnym 
papierem wartościowym, gdyż powstanie oraz wykonywanie 
praw podmiotowych przez akcjonariusza nie wiąże się z obo
wiązkiem wystawienia i wydania dokumentu akcji, co de facto 
oznacza, że dokument akcji stanowi jedynie potwierdzenie 
istniejącego już wcześniej prawa podmiotowego6. 
Zgodnie zaś z brzmieniem art. 328 § 5 KSH: „akcjonariusz 
nabywa roszczenie o  wydanie dokumentu akcji w  termi-
nie miesiąca od dnia rejestracji spółki. Zarząd zobowią-
zany jest wydać dokumenty akcji w terminie tygodnia od 
dnia zgłoszenia roszczenia przez akcjonariusza”. Powyż-
sze uprawnienie akcjonariusza rozumiane w sposób ścisły 
obejmuje także roszczenie o złożenie przez zarząd spółki 
odpowiedniego oświadczenia woli i wiedzy7. Takie oświad
czenie powinno przy tym obejmować elementy wymienione 
w art. 328 § 1 KSH, czyli: fi rmę, siedzibę i adres spółki, ozna
czenie sądu re jestrowego i numer, pod którym spółka jest wpi

5  M. Michalski, Pojęcie „dokumentu akcji” a pojęcie „akcji” w Kodeksie 
spółek handlowych, „Prawo Papierów Wartościowych” Nr 8/2001, s. 1.
6  A. Szpunar, Akcje jako papiery wartościowe, PiP Nr 11–12/1993, s. 13.
7  T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz [w:] Kodeks spółek handlowych. Ko
mentarz. T. 3, pod red. T. Siemiątkowskiego, R. Potrzeszcza, Warszawa 2012, 
s. 174. 

sana do rejestru, datę zarejestrowan ia spółki i wystawienia akcji, 
wartość nominalną,  serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnie
nia szczególne z akcji, wysokość dokonanej  wpłaty w przypadku 
akcji imiennych, ograniczenia co do  rozporządzania akcją oraz 
postanowienia  statutu o związanych z akcją obowiązkach wo
bec spółki. Jedynie dokument zawierający wymienione powy
żej informacje może stanowić dokument akcji. 
Sąd Najwyższy w uzasadnieniu analizowanego orzeczenia pod
kreślił, że uprawnienie akcjonariusza, o którym mowa w dys
pozycji art. 328 § 5 KSH, ma charakter kształtujący, nie wyga
sa przez czas trwania spółki i może być wykonane w każdym 
momencie tego okresu. Skład orzekający trafnie stwierdził przy 
tym, że skoro Powód w latach wcześniejszych dokonał wpłat 
na akcje imienne i objął te akcje, uzyskując tym samym status 
akcjo nariusza, jego roszczenie ma charakter uzasadniony. W re
aliach przedmiotowej sprawy mamy bowiem do czynienia nie 
z wydaniem dokumentu akcji, ale z przeniesieniem jego posia
dania, które zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w  judyka
turze zachodzi, gdy spółka ma przekazać akcjonariuszowi do
kument w sytuacji, w której prawa z akcji powstały przez ich 
objęcie8.
Z kolei okoliczność, że Spółka przedwcześnie spełniła na rzecz 
Powoda świadczenie pieniężne, które okazało się fi nalnie 
świadczeniem nienależnym, nie może być potraktowana jako 
równoznaczna z  brakiem dokonania przez Powoda w  latach 
2006–2008 wpłat na akcje imienne w rozumieniu art. 328 § 1 
pkt 5 w zw. z art. 335 § 2 KSH, ze skutkiem wyłączającym zasad
ność roszczenia powoda o wydanie dokumentów akcji. 
Mając na względzie przedstawione powyżej aspekty prawne 
omawianego orzeczenia, nie budzi wątpliwości, że SN zajął 
słuszne stanowisko uchylając wyrok Sądu Apelacyjnego.

Wnioski dla praktyki
Pomimo, że wydanie dokumentu akcji nie warunkuje w żaden 
sposób zakresu praw akcjonariusza w  znaczeniu formalnym, 
w świetle okoliczności omawianego rozstrzygnięcia niewątpli
wie rekomendowane jest, aby spółka taki dokument wydała, 
gdyż posługiwanie się przez akcjonariusza stosownym doku
mentem może uprościć wiele czynności zmierzających do re
alizacji przysługujących mu praw.
Natomiast negatywną przesłanką mogącą wyłączyć uwzględ
nienie roszczenia akcjonariusza wynikającego z  art.  328 §  1 
pkt 5 w zw. z art. 335 § 2 KSH jest brak uprawnienia w postaci 
braku statusu akcjonariusza.  

8  Zob. uzasadnienie wyroku SN z  27.4.2007  r., I  CSK 11/07, OSNC 
Nr 5/2008, poz. 51.
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Wpis do rejestru 
informacji o zatwierdzeniu 
sprawozdania fi nansowego 
za pierwszy okres 
rozliczeniowy spółki

▶ Agnieszka Nalazek

▶ Piotr Letolc

▶ Jeżeli w umowie spółki postanowiono, że rokiem obroto-
wym jest rok kalendarzowy, a  spółka rozpoczęła działal-
ność w  pierwszej połowie roku, jej pierwszym rocznym 
sprawozdaniem fi nansowym podlegającym wpisowi do 
rejestru na podstawie art. 40 pkt 2 ustawy z 20.8.1997 r. 
o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. jedn.: Dz.U. z 2013 r. 
poz.  12031) jest sprawozdanie obejmujące okres od dnia 
rozpoczęcia przez nią działalności do końca roku kalenda-
rzowego.

▶ Uchwała SN z  24.4.2014  r., III CZP 15/14, 
Legalis

Stan faktyczny
Spółka X złożyła do sądu rejestrowego sprawozdanie fi nanso
we za rok obrotowy obejmujący okres od 20.3.2012 r. (kiedy 
to rozpoczęła działalność) do 31.12.2012 r. wraz z wnioskiem 
o wpis wzmianki m.in. o złożeniu tegoż sprawozdania.
Sąd rejestrowy oddalił wniosek spółki X o  wpis wzmian
ki odnośnie złożenia tego dokumentu wskazując, że zgodnie 
z art. 40 pkt 2 KrRejSU w rejestrze umieszcza się wzmiankę 
wyłącznie o złożeniu rocznego sprawozdania fi nansowego, zaś 
załączone do przedmiotowego wniosku sprawozdanie fi nanso
we obejmuje tylko część roku obrotowego. Takie sprawozdanie 
fi nansowe, zdaniem sądu rejestrowego, nie spełnia przesłanek 
zawartych w art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z 29.9.1994 r. o rachunko
wości2, zgodnie z którym rok obrotowy to rok kalendarzowy lub 
inny okres trwający 12 kolejnych miesięcy. Na skutek skargi na 
orzeczenie referendarza rozpatrującego wniosek spółki X, sąd 

1  Dalej jako: KrRejSU.
2  T. jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 330; dalej jako: RachunkU.

rejestrowy przyjął do akt rejestrowych sprawozdanie fi nansowe, 
uchwałę wspólników o jego zatwierdzeniu oraz sprawozdanie 
z działalności spółki X za okres od 20.3.2012 r. do 31.12.2012 r.
Sąd Okręgowy, rozpatrujący apelację spółki X od orzeczenia 
sądu rejestrowego, powziął wątpliwość co do wykładni przepisu 
art. 40 ust. 2 KrRejSU, w szczególności zaś co do tego, czy prze
pis ten – w świetle defi nicji roku obrotowego zawartego w art. 3 
ust. 1 pkt 9 RachunkU – pozwala na dokonanie wpisu wzmianki 
o złożeniu sprawozdania fi nansowego nieobejmującego okresu 
roku kalendarzowego lub 12 kolejnych, pełnych miesięcy ka
lendarzowych, w sytuacji przyjęcia w umowie spółki wniosko
dawcy, że pierwszy rok obrotowy obejmuje okres od dnia roz
poczęcia działalności do końca roku kalendarzowego, w którym 
rozpoczął on działalność, a więc jest krótszy niż 12 kolejnych 
pełnych miesięcy kalendarzowych. W ocenie Sądu Okręgowe
go, obowiązki z zakresu prawa bilansowego w zakresie składania 
rocznego sprawozdania fi nansowego nie muszą wynikać jedy
nie z literalnego brzmienia przepisów art. 69 ust. 1 i art. 3 ust. 1 
pkt 9 RachunkU oraz przepisów art. 40 ust. 2 KrRejSU. Aby 
można było w sposób właściwy zinterpretować art. 3 ust. 1 pkt 9 
RachunkU konieczne może bowiem okazać się sięgnięcie do in
nych przepisów, a także innej niż literalna rodzajów wykładni, 
np. systemowej. W związku z powyższymi wątpliwościami, Sąd 
Okręgowy zwrócił się do SN z wnioskiem o podjęcie uchwały 
rozstrzygającej ww. zagadnienie prawne.
Sąd Najwyższy dokonał wykładni systemowej i funkcjonalnej 
powołanych wyżej przepisów KrRejSU oraz RachunkU i do
szedł do wniosku, że jeżeli w umowie spółki postanowiono, iż 
rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, a spółka rozpoczęła 
działalność w pierwszej połowie roku, jej pierwszym rocznym 
sprawozdaniem fi nansowym podlegającym wpisowi do KRS 
jest sprawozdanie obejmujące okres od dnia rozpoczęcia przez 
nią działalności do końca roku kalendarzowego. 
Na dzień sporządzenia niniejszego opracowania nie udostęp
niono jeszcze uzasadnienia komentowanej uchwały.

Komentarz
W komentowanej uchwale SN rozstrzygnął nieuregulowa
ną dotąd kwestię składania do KRS sprawozdania fi nansowe
go za pierwszy rok działalności przez spółki, które rozpoczęły 
swoje funkcjonowanie w pierwszej połowie tego roku. Zagad
nienie to budziło dotychczas wiele kontrowersji i wątpliwości. 
Na spółkach spoczywa bowiem obowiązek złożenia do KRS 
rocznego sprawozdania fi nansowego, o czym sąd rejestrowy 
czyni wzmiankę, zgodnie z art. 40 pkt 2 KrRejSU. Zgodnie zaś 
z art. 3 ust. 1 pkt 9 RachunkU, rokiem obrotowym jest rok 
kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych 
miesięcy kalendarzowych (termin początkowy i  końcowy 
roku obrotowego wspólnicy lub akcjonariusze spółki handlo
wej mogą uregulować dowolnie w statucie lub umowie spółki). 
Ten sam przepis normuje również sytuację, w której spółka 
rozpoczyna swoją działalność w drugiej połowie roku obro-
towego wskazując, że może ona wówczas połączyć sprawo-
zdanie fi nansowe za pierwszy rok działalności z kolejnym 
rocznym sprawozdaniem fi nansowym – będzie ono wtedy 
obejmowało okres nawet do 18 miesięcy.
Jednak RachunkU nie normuje sytuacji, w  której spółka 
rozpoczyna swoją działalność w pierwszej połowie roku ob-
rotowego. Do tej pory spółki zatem często nie składały sprawo
zdań za pierwsze miesiące działalności. Powyższe wątpliwości 
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że obejmuje ono również przypadek, gdy spółka rozpoczy-
na swoją działalność w pierwszej połowie roku obrotowego. 
Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że wówczas spółka może 
złożyć do rejestru sprawozdanie fi nansowe za krótszy okres 
niż 12 kolejnych, pełnych miesięcy, tj. od dnia rozpoczęcia 
wykonywania działalności do końca tego roku obrotowego.

Wnioski dla praktyki
Komentowana uchwała wychodzi naprzeciw praktyce obro
tu. Dotychczas spółki, które rozpoczynały swoją działalność 
w pierwszej połowie roku, z uwagi na brak stosownej regulacji 
i wskazania na prawidłowy sposób postępowania często w ogó
le nie dopełniały obowiązku złożenia sprawozdania za pierwszy 
rok obrotowy („okres rozliczeniowy”). Omawiana uchwała jest 
więc bardzo istotna zarówno dla samych spółek składających 
sprawozdania (z uwagi na rozstrzygnięcie powstałych wątpli
wości oraz na związane ze złożeniem sprawozdania uprawnienia 
spółek i ich wspólników/akcjonariuszy, m.in. w zakresie możli
wości wypłaty dywidendy), a także dla innych uczestników ob
rotu gospodarczego (np. potencjalnych inwestorów czy wierzy
cieli spółki) w związku z uznaniem za możliwe przekazania do 
rejestru istotnych informacji o spółce i tym samym zwiększe
niem transparentności spółki już na pierwszym etapie jej dzia
łalności.  

wynikały z brzmienia art. 3 ust. 1 pkt 9 RachunkU, który ustana
wia zasadę, zgodnie z którą rok obrotowy to rok kalendarzo-
wy lub inny okres trwający 12 kolejnych, pełnych miesię-
cy kalendarzowych, przy czym rok obrotowy lub jego zmiany 
określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono daną 
jednostkę. Należy jednak zwrócić uwagę, że możliwe są wyjątki 
od zasady 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych 
jako roku obrotowego, np. w sytuacji, w której jednostka roz
poczyna swoją działalność w drugiej połowie roku kalendarzo
wego – wówczas ma ona możliwość wyboru, czy chce przy
jąć dłuższy niż 12 miesięcy czy krótszy rok obrotowy. Jeżeli 
natomiast chodzi o  rozpoczęcie działalności przez jednostkę 
w  pierwszej połowie roku kalendarzowego, to chociaż art.  3 
ust. 1 pkt 9 RachunkU nie przewiduje wprost takiej sytuacji, 
to nie wynika z niego zakaz określenia w akcie założycielskim 
spółki roku obrotowego jako roku krótszego niż 12 miesięcy. 
Skoro bowiem dopuszczalne jest skrócenie roku obrotowego 
w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność w dru
giej połowie roku kalendarzowego, to można przyjąć w drodze 
analogii, że powyższe rozwiązanie powinno obowiązywać także 
w przypadku rozpoczęcia działalności w pierwszej połowie tego 
roku, o ile tak stanowi akt założycielski.
Omawianą lukę w  prawie pozwoli wypełnić komentowa
na uchwała SN, w której sąd ten dokonał wykładni pojęcia 
„pierwsze roczne sprawozdanie fi nansowe” w taki sposób, 

Wykreślenie spółki 
akcyjnej z rejestru 
przedsiębiorców KRS

▶ dr Daniel Krajewski

▶ Krzysztof Brysiewicz

▶ Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców Krajowego Reje-
stru Sądowego spółki akcyjnej będącej dłużnikiem nie wy-
łącza ochrony jej wierzycieli na podstawie art. 527 i n. KC.

▶ Uchwała SN z 11.9.2013 r., III CZP 47/13, Le-
galis

Stan faktyczny
Zakłady Mięsne P. S.A.1 zawarły z Bankiem H. S.A.2 umowę kre
dytu inwestycyjnego w kwocie 53 752 500 zł. Na skutek zaprze
stania przez P. S.A. spłaty kredytu, Bank 23.9.2003 r. wystawił 
bankowy tytuł egzekucyjny na łączną kwotę 42 853 892,10 zł. 
Następnie uzyskał klauzulę wykonalności i wszczął bezskutecz
ną egzekucję. Ponadto, w oparciu o instytucję skargi pauliań
skiej, Bank zażądał uznania za bezskuteczne wobec niego dwóch 
umów, które, zdaniem Banku, prowadziły do jego pokrzywdze
nia.
W międzyczasie postanowieniem z 16.2.2005 r. Sąd Rejono
wy w P. ogłosił upadłość P. S.A. z opcją likwidacji masy upad
łości. Następnie postanowieniem z 10.4.2012 r. Sąd Rejonowy 
w P. wykreślił P. S.A. z KRS na podstawie art. 477 § 1 KSH. 
W związku z zaistniałą sytuacją Sąd Apelacyjny ponownie roz
poznający sprawę powziął wątpliwość wyrażoną w następują
cym zagadnieniu prawnym przedstawionym do rozstrzygnię
cia SN: „Czy wykreślenie spółki akcyjnej – dłużnika powoda 
– na podstawie art. 477 § 1 KSH z  rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego w czasie trwania postępowania 
o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, dokonanej przez 
tego dłużnika powoda z pozwanym, powoduje skutek w postaci 
wygaśnięcia wierzytelności powoda wobec dłużnika, a tym sa
mym utratę przez powoda godnego ochrony interesu, stanowią
cego jedną z przesłanek skargi pauliańskiej (art. 527 i n. KC)?”.

1  Dalej jako: P. S.A.
2  Dalej jako: Bank.



C.H
.B

ec
k

PRAWO SPÓŁEK

23DODATEK do MoP  13/2015

Sąd Najwyższy 11.9.2013  r. podjął uchwałę, w  której uznał, 
że wykreślenie spółki akcyjnej będącej dłużnikiem z rejestru 
przedsiębiorców KRS nie wyłącza ochrony jej wierzycieli na 
podstawie art. 527 KC.

Komentarz
Zgodnie z art. 527 § 1 KC, jeżeli wskutek czynności prawnej 
dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trze
cia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać 
uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, je
żeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, 
a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej 
staranności mogła się dowiedzieć. Stosownie natomiast do § 2 
przywoływanego przepisu – czynność prawna dłużnika jest do
konana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czyn
ności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacal
ny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności.
Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji 
skargi pauliańskiej stanowi wyjątek od zasady prawa zobo
wiązaniowego, w myśl której stosunek obligacyjny działa tyl
ko pomiędzy stronami tego stosunku. Uwzględnienie bowiem 
skargi pauliańskiej sprawia, że wierzyciel może dochodzić swo
ich roszczeń od osoby trzeciej (z którą dłużnik dokonał krzyw
dzącej dla wierzyciela czynności prawnej), a czynność prawna 
dłużnika utraci moc w stosunku do wierzyciela występującego 
ze skargą pauliańską3.
Jak zwraca się uwagę w piśmiennictwie4, funkcją skargi pauliań
skiej jest zabezpieczenie interesów wierzyciela w wypadku nie
lojalnego postępowania dłużnika, często realizowanego w po
rozumieniu z osobą trzecią i na jej korzyść, który doprowadza 
swój majątek do stanu zagrażającego zaspokojeniu wierzycieli. 
Przedstawiciele nauki prawa nie odnoszą się jednak do sytua-
cji, gdy dłużnik będący osobą prawną utraci w międzycza
sie swój byt. Czy sprawia to, że wierzyciel traci jednocześnie 
swoją ochronę wskutek bezpowrotnego wygaśnięcia przysługu
jącej mu wierzytelności? Zgodnie bowiem z obowiązującymi 
przepisami, wierzytelność podlegająca ochronie na podstawie 
art. 527 i n. KC musi nie tylko być zaskarżalna, ale także istnieć, 
i to zarówno w chwili dokonywania czynności krzywdzącej, jak 
i w chwili wytoczenia powództwa (z odstępstwem określonym 
w art. 530 KC) oraz wyrokowania (por. art. 316 § 1 KPC, we
dług którego po zamknięciu rozprawy sąd wydaje wyrok biorąc 
za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozpra
wy). Brak wierzytelności oznaczać więc może, że nie istnieje 
przedmiot ochrony, zatem powództwo jest bezzasadne i jako 
takie powinno podlegać oddaleniu.
Kwestia wykreślenia spółki akcyjnej z  rejestru przedsię-
biorców KRS i  jego wpływu na toczące się postępowanie 
w przedmiocie zastosowania instytucji skargi pauliańskiej nie 
była również przedmiotem wypowiedzi orzecznictwa. Rozwa
żany był jedynie wpływ wykreślenia handlowej spółki kapitało
wej na stosunki prawne pochodne wobec stosunku prawnego, 
w którym spółka jest dłużnikiem. Wypowiedzi w tym zakre
sie, dodać trzeba, że niejednolite, dotyczyły głównie odpowie

3  A. Rzetecka-Gil, Komentarz do art. 527 Kodeksu cywilnego [w:] A. Rze-
tecka-Gil, Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania – część ogólna, Lex/el 
2011.
4  W. Popiołek [w:] Kodeks cywilny. T. II. Komentarz do art. 450–1088, 
pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2009, s. 204.

dzialności dłużnika hipotecznego (art. 94 ustawy z 6.7.1982 r. 
o księgach wieczystych i hipotece5), poręczyciela (art. 879 KC) 
i członków zarządu spółki z o.o. (art. 299 KSH).
Wobec braku ugruntowanych poglądów doktryny oraz judy
katury, analizując sygnalizowane na wstępie zagadnienie praw
ne, SN w swojej uchwale z 11.9.2013 r. skupił się na funkcji 
skargi pauliańskiej. Podkreślił, że jej celem nie jest zabez-
pieczenie konkretnej wierzytelności, tylko ochrona wie-
rzycieli przed nieuczciwym działaniem dłużnika. Sprawia 
to, że takim wierzycielom nie można odmówić przysługują
cych im praw nawet w sytuacji ustania bytu prawnego handlo
wej spółki kapitałowej będącej dotychczasowym dłużnikiem. 
Jak słusznie podniesiono, odpowiedzialność osoby trzeciej, któ
ra wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła 
się dowiedzieć o działaniu dłużnika działającego z pokrzywdze
niem wierzycieli, różni się od odpowiedzialności poręczyciela, 
czy też dłużnika hipotecznego. Brak jest tu bowiem takich re
gulacji prawnych, jak w art. 879 KC lub w art. 94 KWU, któ
re bardzo ściśle określają powiązanie między zobowiązaniem 
poręczyciela i zakresem zobowiązania dłużnika, a także między 
wierzytelnością zabezpieczoną hipoteką oraz hipoteką, powo
dując ich akcesoryjność wobec zobowiązania głównego (wy
gaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką pociąga za 
sobą wygaśnięcie hipoteki – chyba że z danego stosunku praw
nego mogą powstać w przyszłości kolejne wierzytelności pod
legające zabezpieczeniu, podobnie jak wygaśnięcie zobowiąza
nia dłużnika skutkuje ustaniem poręczenia). Tymczasem przy 
skardze pauliańskiej zobowiązanie osoby trzeciej ma cha-
rakter samodzielny. Co prawda łączy się ono z istnieniem wie
rzytelności po stronie wierzyciela, ale związek ten nie jest już 
tak mocny (odmiennie zatem niż przykładowo przy poręczeniu, 
gdzie o zakresie zobowiązania poręczyciela rozstrzyga każdo
czesny zakres zobowiązana dłużnika). Nie bez znaczenia jest też 
fakt, że w razie braku ochrony wierzycieli w sytuacji wykre-
ślenia spółki kapitałowej z rejestru przedsiębiorców KRS, 
realizacja funkcji skargi pauliańskiej mogłaby mieć w nie-
których przypadkach charakter iluzoryczny. Po pierwsze 
bowiem, w postępowaniu upadłościowym lub likwidacyjnym 
nie wszys cy wierzyciele muszą zostać ujawnieni. Po drugie – 
ci ujawnieni nie muszą zawsze zostać zaspokojeni. A po wtóre, 
nawet brak zaspokojenia wierzycieli nie wyklucza wykreślenia 
spółki. Pod tymi względami, jak trafnie ocenił SN, skarga pau-
liańska przypomina bardziej odpowiedzialność członków 
zarządu spółki z o.o. (art. 299 KSH), a nie poręczycieli czy 
dłużników hipotecznych. 

Wnioski dla praktyki
Brak w polskim porządku prawnym przepisów o „dziedzicze
niu” po osobach prawnych zmusiło SN do poszukiwania kon
strukcji prawnych, które umożliwiłyby wyjaśnienie statusu 
prawnego długów wykreślonej z  rejestru osoby prawnej lub 
tzw. majątku polikwidacyjnego. Poszukiwanie takich konstruk
cji nie mogło jednak abstrahować od panującego w Polsce po
rządku konstytucyjnego, a zwłaszcza art. 64 ust. 2 Konstytucji, 
zgodnie z którym własność, inne prawa majątkowe oraz prawo 
dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie praw
nej. Dyrektywa zawarta w przywoływanym przepisie nakazuje 

5  Dalej jako: KWU.
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interpretacyjne. Tymczasem ustanie osoby prawnej powoduje 
z reguły wygaśnięcie zobowiązania, w którym wykreślona z re
jestru osoba prawna jest dłużnikiem albo wierzycielem. Z kolei 
w wypadku śmierci osoby fi zycznej, jej długi i wierzytelności 
przechodzą na spadkobierców (art. 922 § 1 KC – zasada suk
cesji generalnej, art. 922 § 3 KC) albo na oznaczone osoby nie
zależnie od tego, czy są one spadkobiercami (art. 922 § 2 KC). 
Tylko wyjątkowo zobowiązanie wygasa wskutek śmierci jednej 
ze stron (np. art. 445 § 3, art. 747, 748 i art. 908 § 1 KC), a od
powiedzialność za długi należące do spadku może być ograni
czona (art. 1012 oraz 1030 i n. KC). Osoba prawna natomiast 
ustaje z reguły bez następstwa prawnego, a jej wykreślenie z re
jestru ma charakter konstytutywny. Osoba prawna traci swój 
byt prawny, a w konsekwencji zdolność prawną, zaś przysługu
jące jej prawa i obowiązki z reguły wygasają (dopuszczalne jest 
nawet wykreślenie osoby prawnej z rejestru pomimo istnienia 
jej długów względem innych podmiotów). Panujące obecnie 
odmienności w sytuacji osób prawnych i fi zycznych i przyję
cie przez SN uchwały odmawiającej wierzycielowi ochrony na 
podstawie art. 527 KC doprowadziłoby więc do stanu, w któ
rym zamiast pomniejszać różnice pomiędzy podmiotami pra
wa cywilnego, takie różnice jeszcze by się tylko pogłębiły.  

więc, w zakresie, w jakim to możliwe, traktować podobnie sy
tuację dłużników, bez względu na to, czy są/byli oni osobami 
prawnymi czy fi zycznymi. Skoro długi osoby fi zycznej nie wy
gasają w następstwie jej śmierci, a spadkobierca może jedynie 
ograniczyć swoją odpowiedzialność w razie przyjęcia spadku 
z dobrodziejstwem inwentarza – przyjęcie przez SN stanowi
ska o braku ochrony wierzyciela na podstawie art. 527 i n. KC 
w sytuacji wykreślenia z rejestru przedsiębiorców KRS spółki 
akcyjnej będącej dłużnikiem sprawiłoby, że istniałyby drastycz
ne różnice w sytuacji prawnej obu rodzajów podmiotów prawa 
cywilnego. Taka sytuacja, w świetle przywołanego art. 64 ust. 2 
Konstytucji, byłaby jednak nadzwyczaj niepożądana.
Podkreślenia wymaga, że zarówno w orzecznictwie, jak i w piś
miennictwie, wyróżnia się dwa rodzaje przyczyn wygaśnięcia 
zobowiązania: z zaspokojeniem wierzyciela i bez zaspoko-
jenia wierzyciela. W tym drugim przypadku nie wymienia się 
jednak ustania osoby prawnej będącej dłużnikiem albo wierzy
cielem jako przyczyny wygaśnięcia zobowiązania6. Skoro zatem 
ustanie osoby prawnej jest odpowiednikiem śmierci osoby fi 
zycznej, to do takiej osoby należy stosować zbliżone dyrektywy 

6  Por. wyrok SN z 13.12.2006 r., II CSK 300/06, Pr. Sp. Nr 11/2007, s. 59. 

Dokonanie czynności 
prawnej przez osobę 
nieuprawnioną, ale 
ujawnioną w rejestrze 
a kwestia nieważności

▶ Joanna Czekaj

▶ Marcin Kolasiński

▶ Czynność prawna dokonana przez spółkę z  ograniczoną 
odpowiedzialnością, reprezentowaną przez odwołanego 
członka zarządu, który w  chwili jej dokonywania był na-
dal wpisany do rejestru przedsiębiorców, nie jest dotknięta 
sankcją nieważności bezwzględnej.

▶ Wyrok SN z  12.2.2014  r., IV CSK 361/13, 
Biul. SN Nr 4/2014

Stan faktyczny
Komentowany wyrok został wydany w wyniku postępowania 
o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci 
aktu notarialnego, w którym R.S., działając jako członek zarzą
du powodowej spółki, poddał powódkę egzekucji na rzecz po
zwanej Spółki, pomimo że wcześniej został odwołany ze składu 
zarządu powódki, lecz w dniu dokonywania tej czynności był 
jeszcze wpisany w KRS jako członek zarządu powódki. 
Sąd I instancji uwzględnił powództwo. Strona pozwana wniosła 
apelację, która została uwzględniona przez sąd II instancji, któ
ry przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd I in
stancji. Rozpoznając ponownie przekazaną sprawę sąd oddalił 
powództwo, opierając swoje stanowisko na argumencie, że wpis 
dotyczący zmiany w organie spółki ma charakter deklaratyw
ny. Powyższe oznacza, że członkiem zarządu nie jest osoba od
wołana ze składu tego organu nawet w razie niewykreślenia jej 
jeszcze z rejestru. To, zdaniem sądu I instancji, oznaczało brak 
wykazania przez powoda okoliczności umożliwiających pozba
wienie tytułu wykonawczego wykonalności i przesądziło o wy
niku postępowania. 
Sąd Apelacyjny ponownie rozpoznający sprawę oddalił apela
cję wniesioną przez powoda. Jego zdaniem, istota sporu spro
wadzała się do ustalenia, czy R.S. dokonał ważnej i  skutecz
nej czynności prawnej poddania powódki egzekucji, a nie czy 
w tym dniu był on jeszcze członkiem zarządu będąc nadal wpi
sanym do KRS. Sąd Apelacyjny wskazał przy tym, że uchwa
ła o odwołaniu członka zarządu powódki jest skuteczna w sto
sunkach wewnętrznych od chwili jej podjęcia. Z drugiej strony, 
osoby trzecie działające w  dobrej wierze są chronione zasa
dą jawności materialnej rejestru (art. 14 ustawy z 20.8.1997 r. 
o  Krajowym Rejestrze Sądowym1) oraz zasadą domniema
nia prawdziwości danych wpisanych do rejestru (art. 17 ust. 1 

1  T. jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1203 ze zm.; dalej jako: KrRejSU.
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może być skutecznie podważona. To zaś oznacza, że czynność 
prawna dokonana przez osobę, która w chwili jej dokonania 
w imieniu osoby prawnej nie była już w składzie organu tej 
osoby prawnej, ale była jeszcze ujawniona w rejestrze jako 
uprawniona do jej reprezentacji, nie jest nieważna. Tym sa
mym SN opowiedział się za już istniejącą interpretacją obowią
zujących przepisów w tym zakresie3.
Zdaniem SN, o ważności czynności prawnej dokonanej przez 
nieuprawnionego członka organu decyduje przy tym system 
domniemań przyjęty w art. 14 oraz 17 KrRejSU, jako przepisów 
o charakterze lex specialis w stosunku do przepisów zawartych 
w art. 38 oraz 39 KC. Jak słusznie zauważył SN, art. 14 KrRejSU 
– inaczej niż KC – określa skutki prawne braku wymaganego 
wpisu w rejestrze. Skutki te polegają na tym, że czynność praw
na zdziałana w okolicznościach określonych w art. 14 KrRejSU 
jest dla powodowej spółki wiążąca w jej relacjach z osobą trze
cią. Sąd podkreślił przy tym, że wykładnia przepisów art. 14 
i  17 KrRejSU, determinująca skutki czynności prawnych 
dokonywanych z uwzględnieniem treści wpisów ujawnio-
nych w rejestrze przedsiębiorców, chroni interes uczestni-
ków obrotu w ten sposób, iż podmiot działający w zaufaniu 
do treści tych wpisów nie może znaleźć się w sytuacji mniej 
korzystnej niż ta, w której znalazłby się, gdyby rzeczywisty 
stan prawny był zgodny ze stanem prawnym ujawnionym 
w rejestrze. 

Wnioski dla praktyki
Komentowane orzeczenie dotyka niezwykle istotnego zagad
nienia, jakim jest ochrona osób trzecich działających w dobrej 
wierze w oparciu o dane ujawnione w KRS. W tym zakresie ana
lizowany wyrok potwierdza dotychczasową wykładnię norm za
wartych w art. 14 oraz 17 KrRejSU. 
W praktyce wykładnia ta stanowi istotne ograniczenie możli
wości powołania się na dane nieujawnione w  KRS, zarówno 
w  przypadku dwustronnych, jak i  jednostronnych czynności 
prawnych.  

3  Wyrażoną m.in. w wyroku SN z 5.12.2008 r., III CZP 124/08, OSNC 
Nr 11/2009, poz. 146, s. 23.

KrRejSU). Na tej podstawie sąd II instancji uznał za wadliwą 
czynność prawną dokonaną przez osobę niebędącą już człon
kiem zarządu, lecz wpisaną jeszcze w tym charakterze w reje
strze przedsiębiorców KRS. Podkreślił jednak, że ustawodawca 
kierując się zasadą zaufania do wpisu w publicznym rejestrze 
inaczej uregulował skutki takiej czynności niż w postaci nieważ
ności bezwzględnej. Zasada rękojmi wiary publicznej rejestru 
chroni bowiem osobę trzecią działającą w dobrej wierze, która 
z faktu dokonania czynności prawnej przez wpisanego do reje
stru członka organu osoby prawnej wywodzi korzystne dla sie
bie skutki prawne.
W postępowaniu wszczętym w  wyniku wniesienia przez po
wódkę skargi kasacyjnej, SN przychylił się do stanowiska Sądu 
Apelacyjnego i oddalił skargę.

Komentarz
W pierwszej kolejności należy wskazać, że wyrok SN 
z 12.2.2014 r. potwierdza, iż stanowisko, zgodnie z którym 
wpis członka organu do rejestru przedsiębiorców KRS pro-
wadzonego dla danej spółki ma charakter deklaratywny, 
stanowi ugruntowany pogląd doktryny oraz orzecznictwa2.
Jednocześnie komentowany wyrok dotyka niezwykle istotnej 
materii zakresu ochrony osób trzecich działających w do-
brej wierze w oparciu o informacje ujawnione w KRS. Zgod
nie z art. 14 KrRejSU, podmiot obowiązany do złożenia wnio
sku o  wpis do rejestru nie może powoływać się wobec osób 
trzecich działających w dobrej wierze na dane, które nie zostały 
wpisane do rejestru lub uległy wykreśleniu. Artykuł 17 ust. 1 
KrRejSU implikuje domniemanie, że dane wpisane do re-
jestru są prawdziwe. Sąd Najwyższy wskazał przy tym, że jed-
nym z celów przepisów art. 14 i 17 KrRejSU jest ochrona 
osób działających w zaufaniu do wpisu i ogłoszenia o wpi-
sie. W związku z tym każda czynność prawna dokonana przez 
osobę ujawnioną jeszcze w rejestrze jako uprawniony członek 
organu osoby prawnej, ale już de iure nieuprawnioną do działa
nia za tę osobę prawną wskutek odwołania ze składu organu, nie 

2  Tak też m.in.: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Ko
deks spółek handlowych. T. II. Komentarz do artykułów 151–300, Warsza
wa 2005, s. 460; wyrok SN z 4.9.2012 r., I UK 137/12, Legalis.
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Rozliczenia pomiędzy 
wspólnikami spółki jawnej

▶ Anna Paszek 

▶ Agnieszka Mikołajska

▶ Wspólnik spółki jawnej, który spełnił świadczenie na rzecz 
wierzyciela tej spółki, może żądać od innego jej wspólnika 
zwrotu odpowiedniej części tego świadczenia wraz z kosz-
tami procesu wytoczonego przeciwko niemu, chyba że po-
zwany wspólnik skutecznie podniesie zarzut wadliwego 
prowadzenia procesu przez wspólnika pozwanego przez 
wierzyciela.

▶ Uchwała SN z  28.2.2013  r., III CZP 108/12, 
Legalis

Stan faktyczny
Wspólnik spółki jawnej X1 wytoczył przeciwko innemu wspól
nikowi2 tej spółki powództwo o zapłatę kwoty odpowiadającej 
połowie spłaconych przez niego wierzytelności spółki X.
Okolicznością bezsporną pomiędzy stronami było to, że Po
wód spłacił wierzycieli spółki jawnej X w  łącznej kwocie 
103 780,26 zł, w związku z czym przysługiwało mu roszczenie 
regresowe w stosunku do Pozwanego o zwrot połowy tej kwo
ty. Sąd Rejonowy wyrokiem z  23.2.2002 r. uwzględnił powódz
two w części.
W uzasadnieniu wyroku SR przyjął, że koszty procesu o świad
czenie – wytoczonego przez wierzyciela spółki jednemu ze 
wspólników – mogą być objęte roszczeniem regresowym w sto
sunku do tych wspólników, którzy pozostawali w opóźnieniu 
z wykonaniem zobowiązania w chwili, gdy koszty te powsta
ły. Sąd uznał, że Pozwany pozostawał w opóźnieniu ze spełnie
niem świadczenia na rzecz wierzyciela spółki X w momencie, 
gdy Powód prowadził z nim spór sądowy o zapłatę tej wierzy
telności. Takiej ocenie nie stoi na przeszkodzie okoliczność, że 
wierzyciel nie wezwał Pozwanego o spełnienie świadczenia na 
jego rzecz, albowiem wierzytelność stwierdzona tytułem wyko
nawczym i egzekwowana przez niego od Powoda jest długiem 
spółki, a koszty procesu o tę wierzytelność i koszty egzekucyj

1  Dalej jako: Powód.
2  Dalej jako: Pozwany.

ne, jako nierozerwalnie związane z roszczeniem głównym, po
większają dług spółki X. 
Pozwany zaskarżył wyrok SR w części, tj. co do zasądzenia na 
rzecz Powoda kwoty odpowiadającej połowie kosztów postę
powania przyznanych od Powoda na rzecz wierzyciela spółki X 
w procesie wytoczonym Powodowi. Rozpoznając apelację Po
zwanego Sąd Okręgowy powziął poważne wątpliwości na tle 
wykładni art. 22 § 2 w zw. z art. 31 § 1 KSH i art. 376 § 1 KC do
tyczące zakresu roszczenia regresowego przysługującego wspól
nikowi spółki jawnej z tytułu odpowiedzialności za zobowiąza
nia spółki. W związku z tym zwrócił się do SN o rozstrzygnięcie 
zagadnienia prawnego dotyczącego kwestii, czy roszczenia re
gresowe mogą objąć także:
1) koszty postępowania o  zasądzenie świadczenia, powsta

łe i zasądzone na rzecz wierzyciela w sprawie wytoczonej 
przeciwko wspólnikowi dochodzącemu roszczeń regreso
wych oraz

2) koszty postępowania egzekucyjnego zmierzającego do 
przymusowego zaspokojenia wierzyciela.

Komentarz
Zgodnie z przepisem art. 22 § 2 KSH z uwzględnieniem art. 31 
KSH statuującego odpowiedzialność subsydiarną wspólników, 
za zobowiązania spółki jawnej każdy wspólnik ponosi od-
powiedzialność osobistą nieograniczoną, solidarną ze spół-
ką i z pozostałymi wspólnikami, a wierzycielowi przysłu-
guje prawo do prowadzenia egzekucji z majątku wspólnika, 
na wypadek gdyby egzekucja z majątku spółki okazała się 
bezskuteczna.
Z istoty solidarności wynika, że spółka jawna i jej wspólnicy są 
zobowiązani w ten sposób, iż wierzyciel może żądać całości lub 
części świadczenia od wszystkich tych podmiotów łącznie, od 
kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzy
ciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych. 
Podkreślić zatem należy, że w zakresie solidarnej odpowie-
dzialności wspólników spółki jawnej, jak i  ewentualnych 
roszczeń regresowych przysługujących wspólnikowi, który 
zaspokoił wierzyciela spółki, zastosowanie znajdą przepi-
sy o solidarności biernej, uregulowanej w art. 366–378 KC.
Należy bowiem wskazać, że wspólnikowi spółki jawnej, który 
zaspokoił roszczenie wierzyciela spółki, przysługuje rosz-
czenie regresowe w stosunku do spółki, jak i pozostałych 
wspólników. Roszczenie to przysługuje mu zarówno wtedy, 
gdy zaspokoił wierzyciela dobrowolnie, dla uniknięcia kosztów 
postępowania rozpoznawczego i egzekucyjnego, jak i wówczas, 
gdy zaspokoił wierzyciela w związku z tym, że ten w procesie 
wszczętym przeciwko spółce lub przeciwko wspólnikowi uzy
skał tytuł egzekucyjny, a następnie – wykonawczy uprawniający 
do przeprowadzenia egzekucji zobowiązania.
Wątpliwości pojawiają się jednak przy ustalaniu, jakie świad-
czenia spełnione przez dłużnika solidarnego na rzecz wie-
rzyciela podlegają rozliczeniu w ramach roszczeń regreso-
wych. Sąd Okręgowy wyróżnił dwa stanowiska doktryny, 
które ukształtowały się w  tej kwestii. Zgodnie z  pierwszym 
z nich, wyłączona jest możliwość żądania przez wspólnika spół
ki jawnej zwrotu kosztów procesu i postępowania egzekucyj
nego w drodze roszczeń regresowych skierowanych przeciwko 
pozostałym wspólnikom, co jest oparte na tezie, że od posta
wy pozwanego wspólnika zależy, czy koszty te powstaną i w ja
kim rozmiarze, co czyniłoby je kosztami obciążającymi wspól
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1) gdy wspólnik spółki jawnej, przeciwko któremu nie wystą
piono z powództwem, nie zgłosi swojego udziału w roli in
terwenienta ubocznego;

2) gdy wspólnik nie podejmuje obrony przed roszczeniami 
wierzyciela spółki zgłoszonymi przeciwko niemu;

3) gdy pozwany wspólnik wda się w usprawiedliwiony spór co 
do istnienia lub wysokości wierzytelności oraz

4) gdy wspólnik wie o niezaspokojonym zobowiązaniu spół
ki jawnej, nie ma także wątpliwości co do jej wysokości lub 
wymagalności, ale nie zaspakaja tego zobowiązania w toku 
procesu wytoczonego przeciwko innemu wspólnikowi.

Odwołując się zatem do pierwszej ze wskazanych powyżej 
sytuacji należy wskazać, że jeżeli wspólnicy spółki jawnej nie 
skorzystali z możliwości przystąpienia do toczącego się proce
su przeciwko innemu wspólnikowi w charakterze interwenienta 
ubocznego, to nie będą mogli następnie podnieść zarzutu prze
ciwko wspólnikowi, który na podstawie orzeczenia sądu zaspo
koił wierzyciela spółki, iż jako pozwany wadliwie prowadził pro
ces. Tymczasem w drugim przypadku wspólnik przyjmujący 
bierną postawę (niepodejmujący obrony przed roszczeniami 
wierzyciela spółki jawnej) musi liczyć się z  tym, że pozostali 
wspólnicy, przeciwko którym wyrok wydany w procesie nie ma 
powagi rzeczy osądzonej, podniosą przeciwko niemu w sprawie 
o rozliczenie regresowe zarzut wadliwego prowadzenia proce
su z wierzycielem. Z kolei w trzecim przypadku, gdy pozwany 
wspólnik spółki jawnej wda się w usprawiedliwiony spór co do 
istnienia wierzytelności, z czego jednocześnie wyniknie obo
wiązek pokrycia kosztów postępowania na rzecz wierzyciela, to 
wspólnik ten, po zaspokojeniu wierzyciela spółki, będzie mógł 
domagać się od pozostałych wspólników w ramach roszczenia 
regresowego zwrotu kosztów postępowania. 
Rozpatrując natomiast ostatni przypadek, wskazać należy, że 
jeżeli wspólnik – wiedząc o niezaspokojonym zobowiązaniu 
spółki jawnej – nie zaspokaja tego zobowiązania w toku pro
cesu wytoczonego przez wierzyciela spółki innemu wspólni
kowi, to wówczas nie może on zwolnić się od obowiązku zwro
tu kosztów postępowania powstałych w sprawie z powództwa 
wierzyciela spółki przeciwko innemu wspólnikowi zasłaniając 
się tym, iż to nie on był wzywany przez wierzyciela o zapłatę 
długu i nie przeciwko niemu toczył się proces. Zwolnienie się 
bowiem przez takiego wspólnika z obowiązku zwrotu części 
spełnionego przez innego wspólnika świadczenia wraz z kosz
tami postępowania przyznanymi wierzycielowi możliwe bę
dzie tylko w przypadku wykazania, że wspólnikowi przysługi
wały w stosunku do wierzyciela spółki osobiste zarzuty, które 
w procesie o zasądzenie świadczenia nie były rozważane, a któ
rych uwzględnienie zwalniałoby wspólnika, który nie zaspo
koił roszczenia wierzyciela, z odpowiedzialności wobec wie
rzyciela.  

nika, stanowiącymi jego dług osobisty. Z drugiej jednak strony, 
należy także mieć na uwadze koncepcję tzw. regresu sensu lar-
go. Zgodnie bowiem z tą koncepcją, koszty procesu i egzekucji 
traktuje się jako elementy zwiększające zakres regresu, podob
nie jak odsetki, kary umowne albo odszkodowanie z tytułu nie
wykonania zobowiązania.
W doktrynie i judykaturze przyjmuje się, że dorobek orzeczni
ctwa odnoszącego się do odpowiedzialności członka zarządu 
spółki z o.o. wobec wierzycieli spółki, może znaleźć zastosowa
nie przy rozważaniu powyższego problemu dotyczącego zakre
su odpowiedzialności wspólnika spółki jawnej za zobowiązania 
tej spółki względem jej wierzycieli, ze względu na podobień
stwo regulacji prawnej zawartej w art. 31 § 1 oraz w art. 299 § 1 
KSH. Należy jednak pamiętać o odmiennym charakterze od
powiedzialności członka zarządu spółki z o.o. za jej zobowiąza
nia i odpowiedzialności wspólnika spółki jawnej. W pierwszym 
przypadku zgodnie z poglądem przyjętym w orzecznictwie3, 
odpowiedzialność kształtowana przez art. 299 KSH ma charak
ter odszkodowawczy, natomiast odpowiedzialność wspólników 
za zobowiązania spółki jawnej posiada charakter gwarancyjny. 
Wobec powyższego, dorobek orzecznictwa4 może wskazywać 
co najwyżej pewne tendencje w  orzecznictwie, wymagające 
uwzględnienia także przy wyznaczaniu rodzaju świadczeń speł
nionych na rzecz wierzyciela i podlegających rozliczeniu mię
dzy dłużnikami w związku z realizowaniem odpowiedzialności 
regresowej przez jednego z nich. 
Wobec powyższego, SN w komentowanej uchwale przyjął kon
cepcję, zgodnie z którą powstanie kosztów procesu w sprawie 
z powództwa wierzyciela spółki jawnej, zarówno przeciwko sa
mej spółce, jak i przeciwko jej wspólnikowi, jest konsekwen
cją niespełnienia dobrowolnie świadczenia dochodzonego 
przez wierzyciela. Ich wysokość, choć w pewnym tylko stopniu 
(z uwagi na obowiązywanie taryfowych stawek opłat i wynagro
dzenia pełnomocników), zależy jednak od postawy procesowej 
pozwanej spółki lub wspólnika oraz od sposobu prowadzenia 
przez nich postępowania. Jednocześnie wspólnik spółki jaw-
nej, który spełnił świadczenie na rzecz wierzyciela tej spół-
ki, legitymuje się odpowiednim roszczeniem regresowym 
względem drugiego wspólnika, chyba że pozwany (drugi) 
wspólnik skutecznie podniesie zarzut wadliwego prowadze-
nia procesu przez wspólnika pozwanego przez wierzyciela.

Wnioski dla praktyki
W oparciu o powyższe rozważania można zatem wyróżnić czte-
ry sytuacje, w których zakres roszczenia regresowego bę-
dzie rozkładał się w odmienny sposób:

3  W tym w uchwale SN (7) z 7.11.2008 r., III CZP 72/08, Legalis.
4  W tym uchwała SN z 7.12.2006 r., III CZP 118/06, Legalis.
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Wyłączenie indywidualnej 
kontroli wspólników

▶ Anna Lewińska

▶ Natalia Tracichleb

▶ Uchwała zgromadzenia wspólników zmieniająca umowę 
spółki przez wyłączenie indywidualnej kontroli wspólni-
ków, a  więc pozbawiająca ich prawa służącego każdemu 
wspólnikowi z mocy art. 212 § 1 KSH z tytułu posiadanego 
udziału, stanowi uszczuplenie prawa udziałowego każdego 
wspólnika i wymaga – z mocy art. 246 § 3 KSH – uzyskania 
zgody każdego wspólnika1.

▶ Wyrok SN z  13.6.2013  r., IV CSK 694/12, 
Legalis

Stan faktyczny
Dnia 30.12.2011 r. sąd I instancji, w wyniku powództwa jed
nego ze wspólników, stwierdził nieważność uchwały nr V 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników pozwanej Spół
ki z o.o.2 w przedmiocie zmiany umowy Spółki, polegającej na 
wyłączeniu indywidualnej kontroli jej wspólników. Powyższa 
zmiana umowy Spółki była następstwem utworzenia Rady 
Nadzorczej Spółki i  określenia jej uprawnień. Poddane pod 
głosowanie brzmienie uchwały nie uzyskało jednak aprobaty 
wszystkich wspólników Spółki.
Apelację od ww. wyroku sądu I instancji wniosła zarówno Spół
ka, jak i wspólnik, niemniej jednak Sąd Apelacyjny oddalił obie 
apelacje, przychylając się do stanowiska i ustaleń faktycznych 
sądu I instancji. W ocenie SA, sąd I instancji dokonał trafnej 
wykładni art. 246 § 3 KSH uznając, że wymóg uzyskania jedno
myślności w przypadku uchwał uszczuplających prawa udziało
we dotyczy tylko praw z udziałów uprzywilejowanych.
Powyższy wyrok SA Spółka zaskarżyła w zakresie rozstrzygnię
cia oddalającego jej apelację, argumentując, że sądy obu instan
cji dokonały niewłaściwej wykładni art. 246 § 3 w zw. z art. 213 
§ 3 KSH. W konsekwencji, na gruncie przedmiotowej sprawy 
doszło do bezpodstawnego przyjęcia, że uchwała zgromadzenia 
wspólników zmieniająca umowę spółki przez wyłączenie prawa 

1  Teza nieofi cjalna zaproponowana przez Autorów.
2  Dalej jako: Spółka.

indywidualnej kontroli wspólników w następstwie powołania 
rady nadzorczej stanowi uchwałę uszczuplającą prawa udziało
we wspólników i dla swej ważności wymaga zgody wszystkich 
wspólników, którym to prawo przysługuje. Zgodnie ze stano
wiskiem Spółki, uszczuplenie praw udziałowych w  rozumie
niu art. 246 § 3 KSH odnosi się bowiem tylko do szczególnych 
uprawnień, przyznanych indywidualnie oznaczonemu wspól
nikowi, tj. do udziałów uprzywilejowanych, a nie do uszczu
plenia każdego prawa związanego ze stosunkiem członkostwa 
w spółce. W związku z powyższym, Spółka wniosła o zmianę 
wyroku w  zaskarżonej części i  orzeczenie co do istoty spra
wy przez oddalenie powództwa o  stwierdzenie nieważności 
ww. uchwały.
Sąd Najwyższy uznał, że skarga kasacyjna nie zasługiwała 
na uwzględnienie wobec bezzasadności zarzutu naruszenia 
art. 246 § 3 w zw. z art. 213 § 3 KSH przez ich błędną wykładnię.

Komentarz
Zgodnie z dyspozycją art. 246 § 3 KSH: „Uchwała dotyczą
ca zmiany umowy spółki, zwiększająca świadczenia wspól
ników lub uszczuplająca prawa udziałowe bądź prawa przy
znane osobiście poszczególnym wspólnikom, wymaga zgody 
wszystkich wspólników, których dotyczy”. Z  kolei, zgodnie 
z art. 213 § 3 KSH, możliwe jest ograniczenie prawa wspól
ników do indywidualnej kontroli w razie powołania w spółce 
rady nadzorczej.
Sąd Najwyższy, odnosząc się do treści wyżej powołanego prze
pisu, zwrócił uwagę, że przyjęcie w art. 246 § 3 KSH reguły, 
zgodnie z  którą uchwała zmieniająca umowę spółki poprzez 
zwiększenie świadczeń wspólników lub uszczuplenie praw 
udziałowych albo praw przyznanych osobiście poszczególnym 
wspólnikom, wymaga zgody wszystkich wspólników, których 
dotyczy – była reakcją na wątpliwości występujące w  czasie 
obowiązywania art. 237 § 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczy
pospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy3. Już wtedy bo
wiem wielokrotnie stawiano pytanie, czy sformułowanie „prawa 
przyznane osobiście wspólnikowi” należy rozumieć wyłącznie 
jako uprawnienia związane z jego osobą, czy także jako upraw
nienia przysługujące mu jako udziałowcowi spółki na tych sa
mych zasadach jak innym wspólnikom. Sąd Najwyższy stwier-
dził, że zamiarem ustawodawcy poprzez wymienienie obok 
uchwały dotyczącej zmiany umowy spółki uszczuplającej 
prawa przyznane osobiście poszczególnym wspólnikom, 
uchwały dotyczącej zmiany umowy spółki uszczuplającej 
prawa udziałowe, sprzeciwił się uznawaniu za prawa przy-
znane osobiście uprawnień przysługujących wspólniko-
wi jako udziałowcowi spółki na tych samych zasadach co 
innym wspólnikom, jednocześnie uzależniając skuteczne 
podjęcie obydwu uchwał od zgody wszystkich wspólników, 
których one dotyczą. 
Warto również wskazać, że powyższe stanowisko SN pozosta
je w zgodzie nie tylko z literalnym brzmieniem komentowane
go przepisu, ale również z ugruntowaną już linią orzeczniczą 
sądów powszechnych oraz poglądami doktryny, z których wy
nika, że art. 246 § 3 KSH dotyczy także uprawnień wspólnika, 
przysługujących mu jako udziałowcowi spółki na tych samych 

3  Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.; dalej jako: KH.  
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ogólnych zasadach co innym wspólnikom, a nie tylko udziałów 
uprzywilejowanych4.
Mając na uwadze ww. wątpliwości SN wskazał, że uszczuple-
nie praw udziałowych wspólnika oznacza szeroko rozumiane 
uszczuplenie praw wynikających z udziałów, a więc i praw przy
sługujących każdemu wspólnikowi (np. prawa do udziału w zy
sku), jak i praw wynikających z udziałów uprzywilejowanych 
(np. co do głosu). Z  kolei uszczuplenie praw przyznanych 
osobiście oznacza uszczuplenie praw przysługujących imien
nie wskazanemu wspólnikowi jako jego prawa osobiste, które 
powinny zostać dokładnie określone w umowie spółki. 
W omawianym orzeczeniu SN uznał, że wolą ustawodaw
cy było poddanie obydwu ww. rodzajów uchwał takiemu sa
memu reżimowi prawnemu i stwierdził, iż zarówno uchwała 
uszczuplająca prawa udziałowe, jak i  uchwała uszczupla-
jąca prawa przyznane osobiście, wymaga zgody wszyst-
kich wspólników, których dotyczy. W  konsekwencji przy
jął, że uchwała zgromadzenia wspólników zmieniająca umowę 

4  Zob. J. Strzępka, E. Zielińska [w:] Kodeks spółek handlowych. Komen
tarz, pod red. J. Strzępki, Warszawa 2013, s. 497; wyrok SN z 7.5.2010 r., 
III CSK 246/09, Pal. Nr  7–8/2010, s.  262; wyrok SA w  Białymstoku 
z 25.7.2013 r., I ACa 291/13, Legalis.

spółki przez wyłączenie indywidualnej kontroli wspólników, 
a więc pozbawiająca ich prawa służącego każdemu wspólnikowi 
z mocy art. 212 § 1 KSH z tytułu posiadanego udziału, stanowi 
uszczuplenie prawa udziałowego każdego wspólnika i wymaga 
– z mocy art. 246 § 3 KSH – uzyskania zgody każdego wspólni
ka. Tym samym, Spółka była zobowiązana uzyskać zgodę powo
da na treść uchwały nr V, a z uwagi na brak takiej zgody należało 
uznać tę uchwałę za nieważną.

Wnioski praktyczne
W świetle omawianego wyroku SN, zarówno uchwała doty
cząca zmiany umowy spółki uszczuplającej prawa przyznane 
wspólnikowi osobiście, jak i  prawa udziałowe przysługujące 
każdemu wspólnikowi, wymaga zgody wszystkich wspólników, 
których dotyczy. Brak jest bowiem podstaw do ograniczenia za
kresu zastosowania art. 246 § 3 KSH tylko do uchwał w przed
miocie zmiany umowy spółki uszczuplającej uprzywilejowanie 
udziałów.
Prawo kontroli wspólników jest prawem służącym każde
mu wspólnikowi z  tytułu posiadanego przez niego udziału 
i w związku z tym wyłączenie tego prawa wymaga zgody wszyst
kich wspólników.  

Sprzeczność z prawem 
uchwały jako przesłanka 
jej nieważności

▶ Joanna Polakowska

▶ Karol Szymański

▶ W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, gdy nie wcho-
dzi w rachubę stosowanie art. 235 § 3 KSH, nie może sku-
tecznie zwołać walnego zgromadzenia, przy zarządzie wie-
loosobowym, jeden z jego członków.

 Działanie poza granicami kompetencji w  odniesieniu do 
uchwały spółki kapitałowej mieści się w szerokim pojęciu 
sprzeczności z  prawem w  odniesieniu do uchwał w  rozu-
mieniu art. 252 § 1 KSH i wywołuje sankcję nieważności.

▶ Wyrok SN z  19.12.2013  r., II CSK 176/13, 
Legalis

Stan faktyczny
Powód, będący jednym z  trzech wspólników pozwanej spół
ki z  o.o.1, posiadającym 25 udziałów i  reprezentującym 25% 
kapitału zakładowego Spółki, wniósł przeciwko Spółce po
wództwo o stwierdzenie nieważności wszystkich uchwał Nad
zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, które odby
ło się 31.1.2011  r. Oprócz Powoda wspólnikiem Spółki była 
X S.A., posiadająca 50 udziałów (50% kapitału zakładowego) 
i Y–Wspólnik, któremu przysługiwało 25 udziałów (25% kapi
tału zakładowego).
W Spółce nie została powołana rada nadzorcza ani komisja rewi
zyjna. Na dzień zwołania spornego Nadzwyczajnego Zgroma
dzenia Wspólników Spółki jej Zarząd był dwuosobowy (M.F. 
i  Y–Wspólnik). Zarząd Spółki nie powziął uchwały w  przed
miocie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólni
ków na 31.1.2011 r. Zostało ono zwołane wyłącznie przez M.F., 
członka Zarządu pozwanej Spółki, który tłumaczył swoją de
cyzję powstałym pomiędzy wspólnikami konfl iktem. Omawia
ne Zgromadzenie Wspólników miało podjąć decyzje dotyczące 
dalszego funkcjonowania Spółki.
M.F. podpisał zawiadomienia o  zwołaniu Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników Spółki na 31.1.2011 r. adresowa
ne na wszystkich wspólników Spółki, jednak ani Powód, ani też 
Y–Wspólnik nigdy ich nie otrzymali. Obydwu ww. wspólnikom 
doręczono natomiast przesyłki, w których, według oświadczeń 
M.F., znajdowały się zawiadomienia o spornym Zgromadzeniu 
Wspólników Spółki, zaś, jak podnosił Powód oraz Y–Wspól
nik, zawierały wyłącznie pisma dotyczące zupełnie innej ma
terii. Z uwagi na powyższe, obaj ww. wspólnicy Spółki, w tym 
Y–Wspólnik, będący jednocześnie członkiem jej Zarządu, nie 
uczestniczyli w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 

1  Dalej jako: Spółka.
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zarządu może zwołać zgromadzenie wspólników, a tylko wte
dy jest potrzebna uchwała zarządu, gdy inny członek sprzeci
wi się jego zwołaniu”. Odmienne stanowisko zostało wyrażone 
m.in. przez SN w wyroku z 28.5.1991 r.4, zgodnie z którym 
„zwołanie zgromadzenia przez zarząd niemający składu odpo
wiadającego statutowi albo z pominięciem jednego z członków 
powoduje, że takie zgromadzenie wspólników nie jest upraw
nione do podejmowania jakichkolwiek uchwał, wobec czego 
akty uchwalone w takim wypadku są bezskuteczne i muszą być 
traktowane jako nie istniejące”.
Sąd Najwyższy w  komentowanym wyroku przychylił się do 
drugiego – dominującego również w  doktrynie – z  zacyto
wanych powyżej poglądów, zgodnie z którym zgromadzenie 
wspólników zwołuje zarząd, a gdy jest on wieloosobowy, 
zwołanie zgromadzenia wspólników wymaga współdzia-
łania wszystkich członków zarządu. Sąd wskazał ponadto, 
że choć normy wynikające z art. 235 KSH są normami dyspo
zytywnymi, to w przedmiotowej sprawie nie zostały wyłączo
ne ani zmodyfikowane, a więc wiążą tak jak każda inna nor
ma prawna i są źródłem kompetencji dla jej adresatów. Wyjście 
natomiast poza granice tych kompetencji prowadzi do naru
szenia normy. Jak wynika z  uzasadnienia omawianego orze
czenia, działanie poza granicami kompetencji przez oso-
bę starającą się doprowadzić do zwołania zgromadzenia 
wspólników, prowadzi do powstania braku kompetencji 
do podejmowania skutecznych uchwał przez ukonstytuo-
wany (rzekomo) w ten sposób organ właścicielski spółki. 
Wszelka zaś aktywność tak zorganizowanego zgromadze-
nia wspólników pozostaje w sprzeczności z prawem w rozu-
mieniu art. 252 § 1 KSH oraz dotknięta jest nieważnością. 
Pogląd ten można uznać za ugruntowany również w orzeczni
ctwie. W  wyroku z  9.9.2010  r.5 SN stwierdził, że „sprzecz
ność z prawem może odnosić się do samej treści uchwały, jak 
i do sposobu zwołania i obradowania zgromadzenia oraz spo
sobu podejmowania uchwał”. Nie ulega wątpliwości, że zwoła
nie zgromadzenia wspólników przez jednego tylko z członków 
zarządu (przy zarządzie wieloosobowym), gdy takie uprawnie
nie członka zarządu nie wynika z umowy spółki, jest wyjściem 
poza kompetencje przyznane zarządowi w art. 235 KSH i po
woduje nieważność uchwał podjętych na tak zwołanym zgro
madzeniu wspólników.
Odnosząc się do prawidłowości zwoływania zgromadzeń 
wspólników przez zarząd spółki SN wskazał również, że przy-
jąć należy wykładnię językową art. 235 § 1 KSH, z której 
wynika, iż to cały zarząd musi podjąć uchwałę w przedmio-
cie zwołania zgromadzenia wspólników spółki. Za słusz
nością tego poglądu przemawia również fakt, że niewątpliwie 
zwołanie zgromadzenia wspólników, z  uwagi na rangę spraw 
rozstrzyganych przez ten organ, jest sprawą z zakresu prowa
dzenia spraw spółki przekraczających zwykły zarząd. 

Wnioski dla praktyki
Z uwagi na potencjalne konsekwencje, jakie może wywołać po
wstały w spółce konflikt pomiędzy wspólnikami lub członkami 
jej zarządu, analizowany wyrok SN ma niewątpliwie doniosłe 
znaczenie na płaszczyźnie praktycznej. Przede wszystkim SN 

4  I CR 410/90, Legalis.
5  I CSK 530/09, OSNC Nr 3/2011, poz. 36, s. 39.

Spółki, które odbyło się 31.1.2011 r. Był na nim obecny tylko 
jeden wspólnik Spółki: X S.A.
Sąd I instancji stwierdził nieważność wszystkich zaskarżonych 
przez powoda uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Zgro
madzenie Wspólników Spółki 31.1.2011  r. wskazując, że zo
stało ono zwołane w sposób wadliwy, z naruszeniem art. 238 
i 235 KSH. Sąd uznał, że w przeprowadzonym w sprawie po
stępowaniu dowodowym wykazany został brak powiadomienia 
o spornym Zgromadzeniu dwóch z trzech wspólników Spół
ki, a  dodatkowo Zarząd Spółki nie podjął stosownej uchwa
ły w  przedmiocie zwołania kontestowanego Zgromadzenia 
Wspólników. Była to samodzielna decyzja jednego z członków 
Zarządu. Spółka wniosła apelację od wyroku sądu I instancji, 
która została oddalona przez Sąd Apelacyjny. Sąd II instancji 
przyjął ustalenia faktyczne Sądu Okręgowego i podzielił jego 
argumentację prawną. Wniesiona przez pozwaną Spółkę skarga 
kasacyjna została oddalona przez SN.

Komentarz
W uzasadnieniu swojego wyroku SN zwrócił uwagę na kilka do
niosłych z punktu widzenia praktyki kwestii. W pierwszej kolej
ności SN odniósł się do zarzutu formalnego powoda sformuło
wanego w odpowiedzi na skargę kasacyjną, w którym podniósł 
on, że skarga kasacyjna została wniesiona przez podmiot nie
uprawniony, tj. radcę prawnego, którego pełnomocnictwo nie 
obejmowało swym zakresem umocowania do wniesienia skargi 
kasacyjnej. Powód wskazał również, że nawet gdyby pełnomoc
nictwo uprawniało do wniesienia skargi kasacyjnej, to zostało 
ono udzielone przez zarząd Spółki w składzie powołanym przez 
Zgromadzenie Wspólników 31.1.2011  r., którego wszystkie 
uchwały, w tym uchwały dotyczące powołania nowego członka 
Zarządu Spółki, zostały zaskarżone w przedmiotowej sprawie. 
Sąd Najwyższy uznał, że zarzut Powódki nie jest trafny, gdyż 
organ rozstrzygający powinien przyjąć, że zaskarżona uchwa
ła do czasu stwierdzenia jej nieważności wywołuje skut
ki prawne. Przytaczając m.in. uzasadnienie uchwały SN (7) 
z 18.9.2013 r.2 SN wskazał, że „w razie wystąpienia tzw. fak
tów o podwójnym znaczeniu, stanowiących okoliczności istot
ne zarówno dla oceny kwestii procesowej, jak i dla oceny mery
torycznej zasadności powództwa, przyjmuje się, że przy ocenie 
kwestii procesowej należy opierać się na założeniu skuteczno
ści uchwały”. Pogląd ten zachowuje swoją aktualność także do 
skargi kasacyjnej, pomimo że służy ona od prawomocnego wy
roku sądu II instancji. Stanowisko przeciwne skutkowałoby po
zbawieniem strony tego środka zaskarżenia i możliwości me
rytorycznej kontroli zgodności z prawem zaskarżonej uchwały 
w toku postępowania kasacyjnego. 
Rozpatrując zarzuty materialne pozwanej Spółki SN musiał roz
ważyć, czy w spółce z o.o., przy zarządzie wieloosobowym, któ
rej umowa nie przyznaje na podstawie art. 235 § 3 KSH upraw
nienia do zwoływania zgromadzenia wspólników podmiotowi 
innemu niż zarząd, zgromadzenie wspólników może zostać 
zwołane przez jednego z członków jej zarządu. 
Wcześniejsze stanowisko judykatury było w tej materii niejed
nolite. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 29.7.1998 r.3 stwierdził, 
że „w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością każdy członek 

2  III CZP 13/13, Legalis.
3  II CKN 851/97, niepubl.
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rozwiał mogące powstać dotychczas, w związku z niejednoli
tym stanowiskiem judykatury, wątpliwości na gruncie kom
petencji do zwołania zgromadzenia wspólników przez jedne
go z wielu członków zarządu spółki działającego samodzielnie, 
w sytuacji, w której takiego uprawnienia nie przyznaje mu oso
biście umowa spółki. Sąd jednoznacznie wskazał, że w  oma
wianym stanie faktycznym zarząd zobowiązany jest do podję
cia stosownej uchwały, natomiast indywidualne działanie w tym 
przedmiocie jednego z członków zarządu jest działaniem wy
chodzącym poza jego kompetencje. 

Doniosłe znaczenie ma również wskazanie przez SN, że dzia
łanie poza granicami kompetencji przez osobę starającą się do
prowadzić do zwołania obrad zgromadzenia wspólników spółki 
z o.o. powoduje, iż czynności podejmowanie przez tak wadliwie 
ukonstytuowany organ właścicielski pozostają w sprzeczności 
z ustawą w rozumieniu art. 252 § 1 KSH, a w konsekwencji do
tknięte są sankcją nieważności. Stanowisko to może skutecznie 
zniechęcić poszczególnych członków wieloosobowych zarzą
dów spółek od podejmowania indywidualnych decyzji doty
czących organizacji obrad ich organów właścicielskich.   

Konfl ikt między 
wspólnikami a żądanie 
rozwiązania spółki

▶ Magdalena Wawrzonek

▶ Agnieszka Mikołajska

▶ Na podstawie art. 271 pkt 1 KSH przysługuje wspólniko-
wi roszczenie o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością, bez względu na – mające charakter zabezpie-
czający powództwo o wyłączenie wspólnika – zawieszenie 
go w wykonywaniu praw udziałowych w spółce na podsta-
wie art. 268 KSH.

▶ Wyrok SN z  13.3.2013  r., IV CSK 228/12, 
Legalis

Stan faktyczny
Sąd II instancji oddalił apelację X spółki z o.o.1 od wyroku Sądu 
Okręgowego, na mocy którego rozwiązana została Spółka X, 
wyznaczony został jej likwidator oraz rozstrzygnięto o  kosz
tach procesu. Od wyroku Sądu Apelacyjnego wniesiono skargę 
kasacyjną. W toku rozpoznawania przedmiotowej sprawy został 
ustalony następujący stan faktyczny.
Powód wraz z żoną – A i jej siostrą – B w 2000 r. założyli Spół
kę X. W Spółce został powołany jednoosobowy Zarząd, w skład 
którego wchodziła wspólniczka A. Początkowo każdy ze wspól

1  Dalej jako: Spółka X, Spółka.

ników był zatrudniony w Spółce aż do 2001 r., w którym to roku 
dyscyplinarnie zwolniono Powoda, a pomiędy Powodem oraz 
A i B zaczął narastać konfl ikt. Od 2002 r. zaprzestano wypłaca
nia wspólnikom dywidend. Jednak zarówno wspólniczka A, jak 
i B otrzymywały wynagrodzenie, odpowiedno z tytułu pełnie
nia funkcji w Zarządzie Spółki oraz zatrudnienia na stanowisku 
specjalisty. Dodatkowo obu wspólniczkom zostały udzielone 
przez Spółkę długoterminowe i niskooprocentowane pożycz
ki na kwotę w łącznej wysokości 2 060 000 zł. Wspólniczka B 
otrzymywała również miesięcznie 20 000 zł z tytułu czynszu 
za dzierżawę przez Spółkę gruntów, stanowiących jej własność. 
Warto nadmienić, że w tym czasie Powód nie uzyskiwał żad
nych korzyści fi nansowych, jakie Spółka dawała innym wspólni
kom, jak również nie mógł realizować celu, jaki wiązał się z po
siadaniem w Spółce X udziałów. 
Na przestrzeni kolejnych lat wspólniczki zaczęły podejmować 
również kolejne daleko idące działania mające na celu usunięcie 
Powoda ze Spółki. Po pierwsze, jak już zostało wyżej wskaza
ne, na rzecz Powoda nadal nie były czynione żadne świadczenia 
pieniężne przez Spółkę (wynagrodzenia, pożyczki, dywiden
dy), co więcej, to Powód niejednokrotnie był zobowiązywany 
do dokonywania dopłat na rzecz Spółki. Ponadto, Powód został 
odsunięty całkowicie od podejmowania decyzji w Spółce. Po 
drugie, Zgromadzenie Wspólnikow Spółki (w którym Powód 
nie uczestniczył) podjęło uchwałę w sprawie zmiany umowy 
spółki oraz wprowadzenia do jej treści postanowienia upraw
niającego dokonanie przymusowego umorzenia udziałów, co 
umożliwiło wspólniczkom podjęcie uchwały w  przedmiocie 
umorzenia udziałów Powoda oraz wypłacenia z  tego tytułu 
wynagrodzenia. Powyższe uchwały zostały jednak zaskarżone 
przez Powoda, na skutek czego Sąd orzekł o ich nieważności na 
mocy art. 58 § 1 KC w zw. z art. 2 KSH. Wspólniczki wniosły do 
Sądu również pozew o wyłączenie Powoda ze Spółki oraz o za
bezpieczenie powództwa w trybie art. 268 KSH. Sąd przychylił 
się do wniosku wspólniczek i zabezpieczył powództwo, tym sa
mym pozbawiając Powoda możliwości wykonywania jego praw 
udziałowych w Spółce. 
Działania zmierzające do zakończenia konfl iktu w  Spółce X, 
uniemożliwiającego jej sprawne funkcjonowanie i osiąganie za
mierzonych celów, podjął również Powód występując do Sądu 
z wnioskiem o rozwiązanie Spółki. Wyrokiem z 16.3.2009 r. SO 
orzekł o rozwiązaniu Spółki X, które to orzeczenie zostało upra
womocnione wyrokiem SA z 21.12.2011 r. Jednak jeszcze przed 
wydaniem wyroku przez sąd II instancji, 1.12.2011 r. wspól
niczki podjęły uchwałę w przedmiocie rozwiązania Spółki, któ
ra miało uczynić postępowanie o jej rozwiązanie bezprzedmio
towym – jednak działanie to SN uznał za bezskuteczne.
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Komentarz
W pierwszej kolejności wskazać należy, że zgodnie z dyspozy
cją art. 271 KSH, poza przypadkami, o których mowa w art. 21 
KSH (rozwiązanie spółki przez sąd rejestrowy), sąd może wyro
kiem orzec rozwiązanie spółki w dwóch przypadkach, tj.:
1) na żądanie wspólnika lub członka organu spółki, jeżeli 

osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo jeżeli za
szły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki 
oraz

2) na żądanie oznaczonego w odrębnej ustawie organu pań
stwowego, jeżeli działalność spółki naruszająca prawo za
graża interesowi publicznemu. 

Wobec powyższego, rozwiązanie spółki przez sąd na wnio-
sek jej wspólnika zależy od spełnienia się dwóch alterna-
tywnych przesłanek, gdy osiągnięcie celu spółki stało się 
niemożliwe lub gdy zaszły inne ważne przyczyny wywołane 
stosunkami spółki. W doktrynie podnosi się, że za pojęciem 
„ważnej przyczyny” kryją się takie sytuacje faktyczne, w któ
rych dalsze uczestnictwo w spółce staje się bezprzedmiotowe, są 
naruszone istotne umowne lub ustawowe uprawnienia wspól
nika bądź wspólnik jest pozbawiony tych istotnych uprawnień. 
Z „ważną przyczyną” możemy mieć do czynienia również, 
gdy spółka traci zdolność do działania w wyniku konfliktu 
między wspólnikami2. Wskazać przy tym należy, że sytuacje 
konfliktowe w spółce mogą również decydować o spełnie-
niu się przesłanki niemożności osiągnięcia celu spółki, bo
wiem, jak podnosi się w literaturze3, ona również może wynikać 
ze stosunków spółki, a zwłaszcza właśnie w sytuacji konfliktu 
między wspólnikami. W sytuacji bowiem, gdy osobiste relacje 
między wspólnikami wyłączają ich zdolność do współdziałania 
przy prowadzeniu spraw spółki, osiągnięcie celu spółki staje jest 
niemożliwe.
Niemniej jednak na gruncie analizowanej sprawy pojawia się 
pytanie, czy każdy konflikt pomiędzy wspólnikami będzie de
terminował możliwość wystąpienia z powództwem o rozwiąza
nie spółki? Jakie cechy musi posiadać taki konflikt, aby moż
na było uznać go za dostateczną przyczynę uzasadniającą takie 
roszczenie? Przede wszystkim wydaje się, że każdą sytuację na-
leży każdorazowo oceniać i analizować jej okoliczności, bo
wiem „konflikt konfliktowi nierówny”. Pewnym drogowskazem 
może być stanowisko SA w Krakowie wyrażone w wyroku 
z 10.9.1993 r.4, w którym sąd przyjął, że przyczyny wywołane 
stosunkami spółki uzasadniają jej rozwiązanie wtedy, gdy pro
wadzą do powstania w spółce sytuacji kryzysowej, która pod 
względem jej doniosłości jest porównywalna z niemożliwoś
cią osiągnięcia celu spółki. W szczególności może tu wchodzić 
w grę wyłączenie zdolności spółki do działania wskutek trwa
łego konfliktu między wspólnikami o zrównoważonej liczbie 
głosów, a  także ciągłe pozbawianie wspólnika jego istotnych 
uprawnień przez innych wspólników dysponujących większoś
cią głosów, jeżeli pokrzywdzenia wspólnika nie można usunąć 
w drodze zastosowania innych dostępnych mu środków praw
nych. 

2  E. Zielińska [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, pod red. 
J. Strzępki, Warszawa 2012, s. 652.
3  A. Szajkowski, M. Tarska [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, 
Kodeks spółek handlowych. T. II. Komentarz do artykułów 151–300, War
szawa 2005, s. 852.
4  I ACr 343/93, niepubl.

W podobnym tonie zapadły również późniejsze wyroki sądów 
powszechnych, w tym SN, wobec czego analiza orzecznictwa 
pozwala na przyjęcie wniosku, że tylko konflikt trwały i mają-
cy istotne znaczenie oraz wpływ na funkcjonowanie spółki 
i osiągnięcie jej celu, jej stosunki czy to na prawa jej wspól-
ników, uzasadnia rozwiązanie spółki na podstawie art. 271 
pkt 1 KSH. Sam konflikt nieposiadający powyższych cech nie 
przesądza o zasadności roszczenia z art. 271 pkt 1 KSH5. 
W toku rozstrzygania niniejszej sprawy pojawił się jeszcze jeden 
problem natury prawnej, a mianowicie możliwość wytoczenia 
powództwa o  rozwiązanie spółki przez wspólnika zawie-
szonego w wykonywaniu jego praw udziałowych w spółce. 
W skardze kasacyjnej Skarżąca wskazała, że zawieszenie wspól
nika na podstawie art. 268 KSH pozbawiło go wszelkich upraw
nień członkowskich, w tym również nie był on legitymowany 
do wystąpienia z powództwem o rozwiązanie spółki.  
W literaturze przedmiotu prezentowany jest pogląd6, że zawie
szenie wspólnika w  wykonywaniu jego praw członkowskich 
w spółce może być dokonane w odniesieniu do praw udziało
wych, natomiast nie może to być dokonane, gdy są to prawa 
przypisane osobiście wspólnikowi. Zawieszenie nie może być 
również dokonane w  stosunku do obowiązków udziałowych 
wspólników. Wskazuje się bowiem, że w takiej sytuacji wszel
kie obowiązki zarówno udziałowe i osobiste, jak również prawa 
osobiste, mogą być wykonywane.
Sąd Najwyższy, który w komentowanym wyroku po raz pierw
szy wypowiedział się co do tej kwestii, nie przychylił się do sta
nowiska Skarżącej argumentując to tym, że zabezpieczenie 
udzielone na podstawie art. 268 KSH nie pozbawia wspólnika 
tych praw, których wykonanie jest tylko zrealizowaniem legity
macji czynnej do wszczęcia postępowania sądowego, którego 
zakończenie poprzez stosowne orzeczenie stanowi o zasadno
ści skorzystania z uprawnienia. Dotyczy to zwłaszcza takich po
stępowań, w których wspólnik broni swoich uprawnień uczest
nictwa w spółce. Do nich należy roszczenie o rozwiązanie spółki 
z o.o., jeśli jest oparte na podstawie art. 271 pkt 1 KSH i zawarte 
w tym przepisie przesłanki okażą się spełnione. 

Wnioski praktyczne
Konflikty pomiędzy wspólnikami spółek handlowych nie są 
ani sytuacjami wyjątkowymi, ani nadzwyczajnymi. W praktyce 
bowiem coraz więcej jest sytuacji konfliktowych, które niejed
nokrotnie wręcz uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie 
spółki, negatywnie wpływają na jej stosunki lub uprawnienia 
wspólników, a co najmniej destabilizują sytuację w spółce. Taki 
konflikt może być również niejednokrotnie przyczynkiem da
leko idących i niekorzystnych konsekwencji także finansowych 
dla spółki. 
Dlatego warto się zastanowić, czy w danych okolicznościach, je
żeli niepożądanych zjawisk nie da się usunąć za pomocą innych 
dostępnych środków prawnych, najkorzystniejszym sposobem 
wyjścia z długotrwałego i istotnego konfliktu nie będzie właśnie 
wytoczenie powództwa o rozwiązanie Spółki.  

5  Tak wyrok SA w Krakowie z 22.8.2012 r., I ACa 718/12, Legalis; wy
rok SN z  10.4.2008  r., IV CSK 20/08, Legalis; wyrok SA w  Krakowie 
z 11.4.2013 r., I ACa 169/13, Legalis.
6  A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 268 Kodeksu spółek han
dlowych [w:] Komentarz aktualizowany do art.  1–300 ustawy z  dnia 
15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.00.94.1037), Lex/el 2014.
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Obliczanie opłat 
w sprawach, w których 
kilka osób wspólnie 
zaskarża jedną uchwałę

▶ Marek P. Wędrychowski

▶ Piotr Frelak

▶ Powodowie (…) występują ze sprawą opartą na jednakowej 
podstawie faktycznej i prawnej i każdy z nich skarży uchwa-
łę Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. Między powodami 
zachodzi więc współuczestnictwo formalne.

▶ Postanowienie SN z 19.2.2014 r., V CZ 10/14, 
Legalis

Stan faktyczny
Glosowane rozstrzygnięcie dotyczyło dopuszczalności wniesie
nia skargi kasacyjnej w sprawie dotyczącej uchylenia uchwały 
organu spółdzielni. W związku z tym orzeczenie może stwarzać 
wrażenie mało istotnego i związanego wyłącznie z prawem spół
dzielczym. W istocie jednak omawiane orzeczenie dotyczy pod
stawowych kwestii dotyczących wymagań formalnych pozwu 
oraz sposobu obliczania opłaty we wszystkich sprawach doty
czących zaskarżania uchwał organów osób prawnych. Dlatego 
ma ono również istotny wymiar przy zaskarżaniu uchwał zgro
madzenia wspólników lub walnego zgromadzenia spółek kapi
tałowych. 
Stan faktyczny sprawy można streścić w kilku zdaniach. W spra
wie sześciu powodów domagało się uchylenia uchwały Walnego 
Zgromadzenia Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. Zaskarżona 
uchwała dotyczyła podwyższenia obowiązkowego wkładu pie
niężnego podstawowego z kwoty 50 zł na 25 000 zł. Powódz
two w sprawie zostało uwzględnione i Sąd Apelacyjny uchylił 
uchwałę. Z wyrokiem tym nie zgodziła się spółdzielnia, która 
wniosła skargę kasacyjną. Skarga ta została jednak odrzucona 
przez SA z uwagi na to, że nie spełnia ona kryterium dostęp
ności skargi kasacyjnej ze względu na wartość przedmiotu 
sporu. Zgodnie bowiem z art. 3982 § 1 KPC, skarga kasacyj
na jest niedopuszczalna w sprawach o prawa majątkowe, w któ
rych wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż 50 000 zł. 
W rozstrzyganej sprawie wynosiła ona zaś mniej, ponieważ jej 

wysokość była wyznaczona przez wartość podwyższenia wkła
du pieniężnego.
Na postanowienie odrzucające skargę kasacyjną Rolnicza Spół
dzielnia Produkcyjna wniosła zażalenie. W  zażaleniu zostały 
podniesione następujące kwestie – po pierwsze to, że sprawa 
o  uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia spółdzielni ma 
charakter niemajątkowy i w związku z tym dostępność skargi 
kasacyjnej nie jest zależna od wartości przedmiotu zaskarżenia. 
Po drugie, że nawet gdyby sprawa miała mieć charakter mająt
kowy, to wartość przedmiotu zaskarżenia w stosunku do każ
dego z powodów trzeba zliczać i wynosi ona łącznie więcej niż 
50 000 zł. Po trzecie, pozwana zarzuciła to, że określenie warto
ści przedmiotu zaskarżenia przez SA na etapie wnoszenia skargi 
kasacyjnej jest spóźnione. Wartość ta powinna bowiem zostać 
określona na etapie wnoszenia pozwu lub ewentualnie apelacji.
Rozpatrując zażalenie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej SN 
odniósł się do trzech kwestii, które, jego zdaniem, były decydu
jące dla rozstrzygnięcia sprawy. W pierwszej kolejności wskazał 
on na to, że sprawy o uchylenie, stwierdzenie nieważności 
lub ustalenie nieistnienia uchwał mogą mieć zarówno cha-
rakter majątkowy, jak i niemajątkowy. Nie ma w tym zakresie 
znaczenia to, czy żądanie pozwu dotyczy zasądzenia, ustalenia 
czy ukształtowania. O tym, jaki charakter ma sprawa, decyduje 
przedmiot uchwały. Jeżeli są nim prawa lub obowiązki o charak
terze majątkowym, to również sama sprawa, w której zaskarżo
no tę uchwałę, uzyskuje charakter majątkowy.
W dalszej części uzasadnienia SN odniósł się do charakte
ru współuczestnictwa w sprawie. W tym celu wskazał na roz-
różnienie ustawowe pomiędzy współuczestnictwem mate-
rialnym a formalnym. Różnica pomiędzy tymi instytucjami 
polega na tym, że przy współuczestnictwie formalnym wy-
starczające jest podobieństwo podstawy faktycznej i praw-
nej każdego z powództw dochodzonych w sprawie. W przy-
padku współuczestnictwa materialnego podstawy te muszą 
być tożsame – „te same”, a nie „takie same”.
Powołując się na powyższe rozróżnienie SN wskazał, że powo
dowie zaskarżyli jedną uchwałę Walnego Zgromadzenia Rol
niczej Spółdzielni Produkcyjnej. Oparli oni więc powództwa 
na takiej samej, ale nie identycznej podstawie prawnej. Dlate
go występuje pomiędzy nimi współuczestnictwo formalne. Taki 
charakter współuczestnictwa  sprawia, że powództwo każdego 
z powodów należy traktować jako osobną sprawę. Przez to war
tości przedmiotu sporu nie można obliczać jako sumy  docho
dzonych przez nich roszczeń.
Ostatnią z poruszonych przez SN kwestii było odniesienie się 
do zarzutów pozwanej spółdzielni, dotyczących ustalania war
tości przedmiotu zaskarżenia dopiero na etapie postępowania 
kasacyjnego. Sąd Najwyższy stwierdził, że nie było ono spóźnio
ne. Wartość przedmiotu sporu w sprawach dotyczących uchyle
nia, stwierdzenia nieważności lub ustalenia nieistnienia uchwał 
nie ma bowiem wpływu na właściwość sądu, wysokość opłaty 
lub wysokość kosztów zastępstwa procesowego przy wnoszeniu 
pozwu oraz apelacji. Do rozpoznania sporów o uchwały właś
ciwy jest bowiem zawsze Sąd Okręgowy, a opłaty i wysokość 
wynagrodzenia profesjonalnych pełnomocników w tego typu 
sprawach jest stała. W związku z powyższym, w sprawach doty
czących uchwał organów właścicielskich osób prawnych, brak 
jest podstawy do wzywania przez sądy I i II instancji do wska
zywania wartości przedmiotu sporu. Wartość ta nabiera jednak, 
po raz pierwszy, znaczenia przy wnoszeniu skargi kasacyjnej. 
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Sąd Najwyższy w  postanowieniu z  8.11.2007  r.2 dopusz
czał jednak częściowo taką możliwość. Odnosząc się do tego 
stanowiska należy, co do zasady, podejść do niego krytycznie. 
Jego zastosowanie prowadziłoby bowiem do tego, że w tej sa
mej sprawie dla każdej ze stron w inny sposób obliczane były
by opłaty. Mogłoby się również okazać, że tylko jednej ze stron 
przysługiwałaby możliwość skorzystania ze skargi kasacyjnej. 
Dlatego stanowisko dotyczące oddzielnego ustalania war-
tości przedmiotu sporu lub zaskarżenia dla każdej ze stron 
procesu nie zasługuje na aprobatę. Nie oznacza to jednak, że 
wartość przedmiotu sporu nie może być ustalana w sprawie na 
podstawie interesu prawnego pozwanego, a nie powoda. War
to bowiem zauważyć, że w sprawie, której dotyczy glosa, stro
ną uprawnioną do wskazania po raz pierwszy wartości przed
miotu sporu (zaskarżenia) była pozwana spółdzielnia. Oznacza 
to więc, że to ona stosowała art. 19–25 KPC miała prawo do 
określenia tej wartości w oparciu o własny interes majątkowy, 
a nie o interes pojedynczego członka spółdzielni zaskarżające
go uchwałę. 
Oprócz powyższej kwestii prawnej, która nie została omówio
na w głosowanym postanowieniu, w sprawie występowały rów
nież trzy inne zagadnienia. Dwa z nich, pomimo że niejedno
znaczne, są przez judykaturę rozstrzygane w sposób jednolity. 
Chodzi mianowicie o kwestie dotyczące charakteru majątko-
wego lub niemajątkowego spraw dotyczących stwierdzenia 
nieważności, uchylenia lub ustalenia nieistnienia uchwał 
oraz sprawdzania wartości przedmiotu sporu w postępo-
waniu kasacyjnym. 
Co do pierwszej z  powyższych kwestii, SN w  uchwale (7) 
z  10.5.2011  r.3, mającej moc zasady prawnej, stwierdził, że 
„sprawa o  uchylenie, stwierdzenie nieważności lub ustalenie 
nieistnienia uchwały organów spółdzielni jest sprawą o prawa 
majątkowe i art. 3982 § 1 KPC ma do niej zastosowanie, jeże
li przedmiotem zaskarżonej uchwały są prawa lub obowiązki 
o charakterze majątkowym”. Opierając się na powyższym sta
nowisku, SN w głosowanym postanowieniu zasadnie wskazał, 
że uchwała spółdzielni dotycząca podwyższenia wkładów ma 
charakter majątkowy. W związku jednak z takim charakterem 
roszczenia w sprawie na pozwanej spółdzielni spoczywał obo
wiązek wskazania w skardze wartość przedmiotu zaskarżenia. 
To zaś prowadzi do konieczności rozstrzygnięcia, czy SN jest 
uprawniony do sprawdzania tej wartości. 
Należy wskazać, że przepisy regulujące kwestie ustalania 
i  sprawdzenia wartości przedmiotu sporu nie są wyłączone 
przez ustawodawcę ze stosowania przy rozpoznawaniu skargi 
kasacyjnej. Obejmuje je bowiem odesłanie zawarte w art. 39821 
i art. 368 § 2 KPC. W sytuacji, gdy wartość przedmiotu sporu 
nie została ustalona na etapie wnoszenia pozwu lub apela-
cji, to może ona podlegać sprawdzeniu przez sąd przy wno-
szeniu skargi kasacyjnej, bowiem art. 26 KPC nie stoi temu 
na przeszkodzie4. 
Z kwestii poruszonych w głosowanym orzeczeniu pozostała już 
tylko ta, która dotyczy charakteru współuczestnictwa pomię
dzy powodami w sprawie o uchylenie uchwały. Przed jej omó
wieniem warto jednak zauważyć, że nie miała ona znaczenia 

2  III CZ 43/07, Legalis.
3  III CZP 126/10, Legalis.
4  Por. postanowienia SN: z  2.12.2010  r., I  CZ 145/10, Legalis oraz 
z 11.9.2013 r., II UZ 45/13, Legalis. 

Jej dostępność jest bowiem w sprawach majątkowych zależna 
od tego, czy wartość przedmiotu sporu przekracza 50 000 zł. 
Oznacza to, że brak wskazania wartości przedmiotu sporu 
w skardze kasacyjnej może stanowić jej brak formalny na-
wet wówczas, gdy wartość ta nie została wskazana na wcześ-
niejszym etapie postępowania. Przez to sąd II instancji może 
wzywać do jej uzupełnienia, a także dokonywać sprawdzenia 
wskazanej przez skarżącego wartości przedmiotu zaskarżenia.

Komentarz
W uzasadnieniu komentowanego postanowienia SN zajął sta
nowisko w przedmiocie trzech z czterech zagadnień, od których 
było zależne rozstrzygnięcie sprawy. Oprócz wskazanych w glo
sowanym orzeczeniu kwestii dotyczących charakteru majątko
wego uchwały, rodzaju współuczestnictwa oraz sposobu usta
lania wartości przedmiotu sporu w postępowaniu kasacyjnym 
w sprawie, wystąpiła również kwestia związana z istnieniem róż
nych wartości przedmiotu sporu dla powoda i dla pozwanego. 
Dla powodów interes prawny w sprawie stanowiła równowar
tość zmiany wartości wkładu pieniężnego. W związku z podwyż
szeniem tego wkładu o 24 950 zł, to właśnie wartość podwyż
szenia stanowiła dla każdego z powodów wartość przedmiotu 
sporu. Pozwaną była natomiast spółdzielnia. Dla niej jedna 
uchwała dotycząca podwyższenia wkładów była związana z in
teresem majątkowym o znacznie wyższej wartości. W wyniku 
uchylenia uchwały traciła ona bowiem roszczenie o wniesienie 
wkładów o wartości 24 950 zł przez wszystkich swoich człon
ków. Było ich zaś przynajmniej kilkunastu, skoro aż sześciu zde
cydowało się zaskarżyć uchwałę. Dlatego wartość przedmiotu 
sporu dla pozwanej spółdzielni wynosiła co najmniej kilkaset 
tysięcy złotych. W tej sytuacji powstaje zagadnienie dotyczące 
tego, czy wartość przedmiotu sporu może być w jednej sprawie 
ustalana różnie dla każdej strony. 
Zagadnienie to może występować w sprawach z zakresu prawa 
spółek dosyć często, czego przykładem może być zaskarżanie 
uchwał dotyczących dywidendy lub dopłat. W  każdej z  tych 
spraw interes majątkowy spółki oraz pojedynczych wspólników 
lub akcjonariuszy związanych z jedną uchwałą może znacznie 
różnić się wartością. Wartość przedmiotu sporu jest zaś ustala
na wyłącznie jedna w sprawie i tylko raz w toku całego postępo
wania. Co do zasady, wskazuje ją powód w pozwie. Dlatego nie 
wydaje się dopuszczalne ustalanie w jednej sprawie różnych 
wartości przedmiotu sporu dla każdej ze stron. 
Wartość przedmiotu sporu ma znaczenie dla określenia 
właściwości sądu, wysokości opłaty oraz dopuszczalno-
ści skargi kasacyjnej. Jej funkcja realizuje się również jako 
forma określenia zakresu orzekania w  sprawie. Wartość 
przedmiotu sporu ma bowiem odpowiadać wartości żą-
dania. Przez to raz ustalona wartość przedmiotu sporu może 
ulec powiększeniu wyłącznie w przypadku rozszerzenia żąda
nia. Oznacza to, że bez rozszerzenia żądania nie można wskazy
wać w środkach zaskarżenia wartości przedmiotu zaskarżenia 
wyższej od wartości przedmiotu sporu. Powyższe zasady, do
tyczące ustalania wartości przedmiotu sporu, musiałyby zostać 
naruszone, gdyby możliwe było odrębne jej określanie w jednej 
sprawie oddzielnie dla powoda i pozwanego1. 

1  Por. postanowienia SN: z  22.6.2012  r., V CSK 294/11, Legalis oraz 
z 22.6.2012 r., V CSK 291/11, Legalis. 
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podstawą roszczenia jest przepis ustawy z 16.9.1982 r. – Pra
wo spółdzielcze5 (lub w przypadku spółek kapitałowych prze
pis KSH), który ustanawia uprawnienie do żądania uchylenia 
uchwały. Przepis ten stanowi podstawę powództwa o uchylenie 
uchwały dla każdego z powodów. Tworzy on dla nich tę samą 
podstawę prawną powództwa. 
Aby sprawdzić, czy również podstawa faktyczna powództwa jest 
tożsama, należy określić, jakie są przesłanki pozwalające na za
stosowanie w stosunku do roszczeń powodów tej samej pod
stawy prawnej. Przesłankami tymi są: podjęcie uchwały i  jej 
zaskarżenie pozwem o uchylenie uchwały. Już same te dwa fak
ty prowadzą do zastosowania w sprawie art. 42 § 4 PrSpółdz. 
Skoro więc uzasadnienie faktyczne do zastosowania art. 42 § 4 
PrSpółdz dla każdego z powodów było tożsame, to ich powódz
twa były oparte na tej samej podstawie faktycznej. Dla oceny 
charakteru współuczestnictwa nie ma zaś znaczenia zasadność 
powództwa i  zakres okoliczności powoływanych przez kon
kretnych powodów na uzasadnienie żądania. Fakt uwzględnie
nia lub oddalenia ich powództwa nie wpływa bowiem na ocenę 
tego, jaki rodzaj współuczestnictwa ich łączy. Przez to dla oceny 
współuczestnictwa w sprawie rozstrzyganej przez SN nie miała 
znaczenia treść zaskarżonej uchwały oraz zarzuty formułowane 
w stosunku do niej przez powodów.  

Wnioski dla praktyki
Z komentowanego orzeczenia można wyciągnąć dwa wnioski, 
które mogą mieć znaczenie dla praktyki. Po pierwsze, w spra
wach o stwierdzenie nieważności, uchylenie lub ustalenie nie
istnienia uchwał warto jest na jak najwcześniejszym etapie po
stępowania oznaczyć wartość przedmiotu sporu, pomimo że 
będzie ona miała znaczenie dopiero przy ocenie dostępności 
skargi kasacyjnej. W tego rodzaju sprawach sądy I i II instancji 
nie są bowiem zainteresowane w sprawdzaniu wartości przed
miotu sporu, ponieważ nie ma ona znaczenia ani dla opłaty, ani 
dla właściwości rzeczowej. Dzięki temu istnieje możliwość ła
twiejszego przeforsowania przez powoda stanowiska wskazu
jącego na to, że wartość ta w  konkretnej sprawie przekracza 
kwotę 50 000 zł, od której uzależniona jest dostępność skargi 
kasacyjnej. 
Drugi wniosek praktyczny, wynikający z glosowanego postano
wienia, dotyczy zaskarżania jednej uchwały przez kilka osób. 
Z uwagi na to, że SN uznaje, że w tego rodzaju sprawach pomię
dzy powodami istnieje współuczestnictwo formalne, to udział 
każdego powoda prowadzi do zwielokrotnienia kosztów po
stępowania. Jednocześnie udział ten jest często zbędny, ponie
waż skutki uchylenia uchwały obejmują z mocy prawa również 
wspólników i akcjonariuszy spółek kapitałowych lub członków 
spółdzielni, którzy nie zaskarżyli uchwały. Dlatego warto roz
ważyć, czy zaskarżanie tej samej uchwały przez kilka osób jest 
w danej sprawie celowe.  

5  T. jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1443 ze zm.; dalej jako: PrSpółdz. 

dla rozstrzygnięcia sprawy. Skarżąca spółdzielnia powoływała 
się na współuczestnictwo materialne powodów dążąc do tego, 
aby obliczyć wartość przedmiotu sporu jako sumę interesów 
majątkowych każdego z nich. W istocie jednak występowanie 
współuczestnictwa materialnego pomiędzy powodami wcale 
nie umożliwiałoby sumowania wartości przedmiotów sporu dla 
każdego z nich. Wartość przedmiotu sporu przy współuczest
nictwie materialnym jest bowiem jedna i ta sama dla każdego 
powoda i  jest wyznaczona przez wartość wspólnego dla nich 
prawa lub obowiązku, np. w przypadku dłużników solidarnych 
wartość przedmiotu sporu stanowi równowartość ich długu. 
Z uwagi na to, że jest on dla nich wspólny, to nie może on przy 
obliczaniu wartości przedmiotu sporu podlegać sumowaniu 
w takiej liczbie, ilu dłużników solidarnych występuje w spra
wie. Tym samym, niezależnie od charakteru współuczestnictwa 
powodów, wartość przedmiotu sporu, którą powinna wskazać 
spółdzielnia, byłaby ta sama. 
Pomimo, że stanowisko SN dotyczące charakteru współuczest
nictwa pomiędzy powodami nie miało znaczenia dla rozstrzyg
nięcia sprawy, warto jednak krótko odnieść się do jego zasad
ności. Stanowisko to ma bowiem wpływ na inne zagadnienia 
procesowe występujące w sprawach, w których kilka osób za
skarża tę samą uchwałę organu osoby prawnej. W szczególno
ści wpływa ono na wysokość opłaty od pozwu oraz możliwość 
cofnięcia powództwa. Należy więc zauważyć, że w ocenie SN 
kilka osób zaskarżających tę samą uchwałę spółdzielni i do-
magających się jej uchylenia, jest współuczestnikami for-
malnymi. Sprawa dotyczy bowiem stanu faktycznego i praw-
nego, który, zdaniem SN, jest taki sam, ale nie ten sam dla 
każdego z powodów. Stanowisko to zostało jednak przyjęte 
bez głębszego uzasadnienia. Na tle rozstrzyganej sprawy mogła 
za nim przemawiać treść zaskarżonej uchwały. Uchwała o pod
wyższeniu wkładu prowadziła bowiem do powstania po stro
nie każdego z  członków spółdzielni oddzielnego obowiązku 
wniesienia wkładu w określonej wysokości. Za wniesienie tych 
wkładów nie odpowiadali oni  solidarnie, ale każdy z nich sa
modzielnie. Przez to obowiązek określony w uchwale nie był 
dla nich wspólny. 
Zgodnie z  przepisami KPC to jednak nie treść zaskarżonej 
uchwały oraz określony w niej obowiązek powinien stanowić 
podstawę do określenia rodzaju współuczestnictwa występują
cego w tej sprawie. Współuczestnictwo materialne występuje 
wówczas, gdy przedmiot sporu stanowią prawa lub obowiązki 
wspólne dla powodów, lub oparte na tej samej podstawie fak
tycznej i prawnej. W przypadku zaskarżania uchwał spółdziel
ni, czy spółek kapitałowych, przedmiot sporu stanowi prawo do 
zaskarżania uchwały. Prawo to jest zaś samodzielne dla każdego 
członka spółdzielni, wspólnika lub akcjonariusza. Nie wyklucza 
to jednak tego, że ich roszczenie o uchylenie uchwały będzie 
oparte na tożsamej podstawie faktycznej i prawnej. Będzie tak 
zawsze, gdy zaskarżą oni tę samą uchwałę. 
Tożsamość podstawy faktycznej i prawnej przy współuczest
nictwie materialnym wyznacza treść żądania pozwu oraz jego 
podstawa prawna. W przypadku pozwu o uchylenie uchwały, 
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Kognicja sądu rejestrowego

▶ Łukasz Sieczka

▶ Mariusz Pniewski

▶ W ramach kognicji określonej w  art.  23 ust.  1 ustawy 
z  20.8.1997  r. o  Krajowym Rejestrze Sądowym (t. jedn.: 
Dz.U. z 2013 r. poz. 1203 ze zm.)1 sąd rejestrowy może sa-
modzielnie oceniać zgodność z prawem uchwały zgroma-
dzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnoś-
cią stanowiącej podstawę wpisu w rejestrze2.

▶ Postanowienie SN z 24.7.2013 r., III CNP 1/13, 
Legalis

Stan faktyczny
„A” sp. z o.o.3 złożyła we właściwym sądzie rejestrowym wnio
sek o wpis w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany umowy 
Spółki A. Z treści załączonego do wniosku protokołu zgroma
dzenia wspólników Spółki A4 wynikało, że uchwały stanowiące 
podstawę wniosku o wpis5 zostały podjęte bez udziału wspólni
ka Spółki A, którym była B sp. z o.o.6, wskutek niedopuszczenia 
do głosowania prezesa jednoosobowego zarządu Spółki B jako 
nieuprawnionego do samodzielnej reprezentacji Spółki B. Prze
wodniczący Zgromadzenia decyzję o niedopuszczeniu Spółki 
B do głosowania nad uchwałami argumentował tym, że, zgod
nie z umową Spółki B, do jej reprezentowania i do składania 
oświadczeń oraz zaciągania zobowiązań przy czynnościach 
prawnych powyżej 30 000 zł konieczne jest współdziałanie pre
zesa zarządu i prokurenta.
Uchwały zostały zaskarżone powództwem o stwierdzenie ich 
nieważności na podstawie art. 252 § 1 KSH. W tej sprawie za
padło postanowienie o  udzieleniu zabezpieczenia poprzez 
wstrzymanie wykonania uchwał. Nastąpiła więc sytuacja, 
w której toczyły się dwa równoległe postępowania:
1) rejestrowe dotyczące rejestracji wynikających z  uchwał 

zmian umowy Spółki A oraz

1  Dalej jako: KrRejSU.
2  Teza nieofi cjalna zaproponowana przez autorów.
3  Dalej jako: Spółka A.
4  Dalej jako: Zgromadzenie.
5  Dalej jako: uchwały.
6  Dalej jako: Spółka B.

2) procesowe, którego przedmiotem było żądanie stwierdze
nia nieważności uchwał.

Referendarz sądowy oddalił wniosek o wpis. W ten sam sposób 
orzekł Sąd Rejonowy, rozpatrując skargę Spółki A na orzeczenie 
referendarza oraz Sąd Okręgowy oddalając apelację Spółki A 
i podzielając stanowisko sądu I instancji. Sądy rejestrowe zgod
nie przyjęły, że z art. 205 KSH wynika a contrario, że sposób 
reprezentacji określony w umowie Spółki B i ujawniony w reje
strze przedsiębiorców KRS nie ma znaczenia w sytuacji, w któ
rej zarząd jest jednoosobowy. W konsekwencji Spółka B była 
prawidłowo reprezentowana na Zgromadzeniu, zaś jej niedo
puszczenie do głosowania nad uchwałami stanowiło uchybie
nie, które miało wpływ na treść uchwał.
Decyzję o oddaleniu wniosku o wpis w sytuacji, w której po
stępowanie procesowe w przedmiocie zaskarżenia uchwał było 
w toku, sądy rejestrowe argumentowały wykładnią literalną nor
my prawnej wynikającej z przepisu art. 249 § 2 w zw. z art. 252 
§ 2 KSH, która nie nakłada obowiązku zawieszenia postępowa
nia rejestrowego, a także okolicznością wstrzymania wykona
nia uchwał. Po prawomocnej odmowie dokonania wpisu SO 
w postępowaniu procesowym prawomocnie oddalił powódz
two o stwierdzenie nieważności uchwał, których ważność zo
stała zakwestionowana w postępowaniu rejestrowym. Nastąpiła 
więc rozbieżność ocen prawnych tych samych uchwał w zakre
sie ich zgodności z ustawą dokonanych przez sąd rejestrowy 
oraz sąd procesowy.
Spółka A zaskarżyła postanowienie SO zapadłe w postępowa
niu rejestrowym skargą z art. 4241 i n. KPC o stwierdzenie jego 
niezgodności z prawem. Zarzuty tej skargi wskazywały na na
ruszenie art. 23 KrRejSU, a w konsekwencji także art. 17 pkt 42 
KPC oraz art. 249 § 2 w zw. z art. 252 § 2 KSH, prowadzące do 
nieważności postępowania rejestrowego z przyczyn wymienio
nych w art. 379 pkt 6 KPC, tzn. z powodu wydania przez sąd re
jestrowy orzeczenia uznającego nieważność uchwał, pomimo że 
w tym zakresie wyłącznie właściwy był SO.
Sąd Najwyższy oddalił skargę Spółki A. W rozstrzygnięciu po
dzielił ugruntowaną linię orzeczniczą dotyczącą kognicji sądu 
rejestrowego. Sąd ten na podstawie art. 23 ust. 1 KrRejSU zobo
wiązany jest do dokonania merytorycznej kontroli dołączonych 
do wniosku o wpis dokumentów w zakresie ich zgodności pod 
względem formy i treści z przepisami prawa7. Sąd Najwyższy 
wyjaśnił, że do zagadnień merytorycznych, których zbadanie 
jest obowiązkiem sądu rejestrowego, w orzecznictwie zalicza się 
ocenę ważności czynności prawnej stanowiącej podstawę praw
ną wpisu, w szczególności: 
1) umowy spółki zawartej w formie aktu notarialnego8, 
2) prawidłowości podwyższenia kapitału zakładowego i sku

teczności objęcia udziałów w podwyższonym kapitale za
kładowym9,

3) ważności umowy sprzedaży udziałów10. 
Reasumując, SN podzielił swój pogląd ugruntowany w orzecz
nictwie, że kognicją sądu rejestrowego objęte jest badanie pra

7  Por. uchwała SN z 12.1.2001 r., III CZP 44/00, Legalis; postanowienie 
SN z 26.3.1998 r., I CKN 227/97,  Legalis; postanowienie SN z 2.10.2008 r., 
II CSK 186/08, Legalis; postanowienie SN z 17.9.2008 r., III CSK 56/08, 
Legalis.
8  Postanowienie SN z 12.4.1990 r., III CRN 93/90, niepubl.
9  Postanowienie SN z 3.4.1992 r., I CR 10/92, niepubl.
10  Por. uchwała SN z  22.1.1993  r., I  CRN 214/92, OSNC Nr  9/1993, 
poz. 164; uchwała SN z 20.1.2010 r., III CZP 122/09, Legalis.
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w żadnej mierze zakresu kognicji sądu rejestrowego. Należy tak
że zauważyć, że przedmiotem uchwały III CZP 13/13 nie była 
wykładnia art. 23 KrRejSU. Po drugie, SN w żadnym miejscu 
uzasadnienia uchwały III CZP 13/13 nie stwierdził, że sąd re
jestrowy ma obowiązek respektowania uchwały organu właści
cielskiego spółki kapitałowej do czasu wydania prawomocnego 
wyroku stwierdzającego jej nieważność.
Istnieją podstawy do uznania, że w  uzasadnieniu uchwały 
III CZP 13/13 SN zwrócił jedynie uwagę na niebezpieczeństwo 
wystąpienia sytuacji, w której „sąd w postępowaniu rejestro
wym prowadzonym w trybie nieprocesowym, odmówiłby do
konania wpisu w rejestrze na podstawie wskazanej we wniosku 
uchwały wspólników, dopatrując się ab inito jej bezwzględnej 
nieważności, natomiast sąd w postępowaniu procesowym od
daliłby prawomocnie powództwo o stwierdzenie nieważności 
tej samej uchwały wspólników, uznając ją tym samym za zgodną 
z ustawą”. Taka sytuacja miała miejsce na kanwie stanu faktycz
nego, który legł u podstaw glosowanego orzeczenia. Niewątpli
wie wystąpienie rozbieżności ocen prawnych tej samej uchwały 
w zakresie jej zgodności z ustawą przez sąd rejestrowy oraz sąd 
procesowy jest sytuacją niebezpieczną i niewskazaną. Za znacz
nie bardziej niebezpieczną sytuację należy jednak uznać zawę
żenie kognicji sądu rejestrowego i nałożenie obowiązku bezre
fleksyjnego respektowania uchwał zgromadzeń właścicielskich 
spółek kapitałowych do czasu wydania prawomocnego wyroku 
stwierdzającego ich nieważność.
Biorąc pod uwagę zakres kognicji sądu rejestrowego wynika
jący z art. 23 KrRejSU, a także dostrzeżone przez SN w gloso
wanym postanowieniu oraz w uchwale III CZP 13/13 ryzyko 
wystąpienia niepożądanej i niebezpiecznej sytuacji rozbieżno
ści ocen prawnych tej samej uchwały w zakresie jej zgodności 
z ustawą, dokonanych przez sąd rejestrowy oraz sąd procesowy, 
zasadne jest korzystanie przez sądy rejestrowe z uprawnienia do 
zawieszenia postępowania rejestrowego na podstawie art. 249 
§ 2 (art. 423 § 1) KSH. Naszym zdaniem, brak zawieszenia po
stępowania rejestrowego dotyczącego rejestracji zmian wynika
jących z zaskarżonych uchwał był błędem sądów rejestrowych 
orzekających w ramach przedmiotowej sprawy, zważywszy, że 
powództwo o stwierdzenie nieważności uchwał zostało odda
lone.
W sytuacji wydania wyroku oddalającego powództwo o stwier
dzenie nieważności uchwały stanowiącej podstawę wpisu, sąd 
rejestrowy na podstawie art. 365 § 1 KPC będzie związany tym 
rozstrzygnięciem w zakresie ustalenia prawidłowości podjęcia 
tej uchwały. W związku z tym, naszym zdaniem, w przypadku 
ponownego zgłoszenia wniosku o wpis, o ile nie upłynęły prze
widziane ustawą terminy zawite na zgłoszenie uchwały do sądu 
rejestrowego, wniosek o wpis w rejestrze przedsiębiorców KRS 
zmian wynikających z uchwały powinien być uwzględniony.

Wnioski dla praktyki
Sąd rejestrowy w ramach kognicji wynikającej z art. 23 KrRejSU 
jest uprawniony do badania prawidłowości podjęcia uchwał 
zgromadzeń właścicielskich spółek kapitałowych. Tym samym 
sąd rejestrowy jest władny do oddalenia wniosku o wpis w przy
padku dostrzeżenia nieprawidłowości związanych z podjęciem 
uchwały zgromadzenia wspólników w spółce z o. o. lub walne
go zgromadzenia w spółce akcyjnej, jeśli taka uchwała nie zo
stała zaskarżona.

widłowości podjęcia uchwał zgromadzenia wspólników w spół
ce z o.o. lub walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej, w tym 
także zasadności odsunięcia od udziału w zgromadzeniu wspól
nika lub akcjonariusza.
Przekładając powyższą konkluzję na kanwę rozpatrywanej spra
wy SN uznał, że sąd rejestrowy był władny do kontroli ważności 
uchwał stanowiących podstawę wpisu. Nie naruszył przepisów 
o  właściwości sądu, ponieważ nie wydał orzeczenia w  spra
wie o stwierdzenie nieważności uchwał, lecz jedynie w spra
wie o wpis zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS, przy czym 
działał w  ramach kompetencji przyznanych na mocy art.  23 
KrRejSU. Sąd Najwyższy zaznaczył, że powództwo przewidzia
ne w art. 252 § 1 KSH nie stanowi jedynej drogi do kontrolowa
nia prawidłowości uchwały pod kątem ich zgodności z ustawą. 
Wynika to z treści art. 252 § 4 KSH, który dopuszcza podnie
sienie zarzutu nieważności uchwały w innych postępowaniach, 
nawet po upływie ustawowych terminów do jej zaskarżenia.
Zaistniałą rozbieżność ocen prawnych tych samych uchwał 
dokonanych przez sąd rejestrowy i sąd procesowy SN ocenił 
wprawdzie jako niepożądaną, ale nie uznał jej wystąpienia za 
stan naruszenia prawa. Skoro bowiem art. 249 § 2 KSH stano
wi, że zaskarżenie uchwały nie wstrzymuje postępowania reje
strowego, a jedynie fakultatywnie dopuszcza możliwość jego za
wieszenia z tej przyczyny, to uznać należy, iż ustawa przewiduje 
dwutorowość kontroli tej samej uchwały na gruncie postępowa
nia procesowego oraz rejestrowego. Dyspozycja normy prawnej 
wynikającej z art. 249 § 2 KSH w zw. z art. 23 KrRejSU dopusz
cza więc ryzyko zaistnienia rozbieżnych ocen prawnych w za
kresie zgodności uchwał z ustawą w ramach tych postępowań. 
Ryzyko to ustawodawca uznał jednak za mniej istotne w zesta
wieniu z potrzebą szybkiej aktualizacji wpisów w postępowa
niu rejestrowym.

Komentarz
Glosowane orzeczenie skierowane jest przede wszystkim do 
sędziów i referendarzy sądowych orzekających w sądach reje
strowych. Dotyczy zagadnienia zakresu kognicji sądu rejestro
wego do badania prawidłowości podjęcia uchwał zgromadzenia 
wspólników spółki z o.o. oraz walnego zgromadzenia w spółce 
akcyjnej. Sąd Najwyższy podzielił dotychczasową linię orzecz
niczą, przemawiającą za dopuszczalnością dokonywania przez 
sądy rejestrowe kontroli merytorycznej uchwał, stanowiących 
podstawę wniosku o wpis zmian w rejestrze przedsiębiorców 
KRS pod względem ich formy i treści.
Komentując glosowane orzeczenie należy odnieść się do 
uchwały SN (7) z 18.9.2013 r.11 Wydaje się, że w piśmienni
ctwie uzasadnienie uchwały III CZP 13/13 jest nadinterpre
towane. Zdaniem niektórych autorów12, wynika z niej obowią
zek respektowania przez sąd rejestrowy uchwały wspólników 
spółki z o.o. oraz walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej do 
czasu wydania prawomocnego wyroku stwierdzającego jej nie
ważność. Część piśmiennictwa sugeruje więc sprzeczność glo
sowanego orzeczenia (oraz dotychczasowej linii orzeczniczej) 
z uchwałą III CZP 13/13. W tym jednak zakresie należałoby 
zachować szczególną rozwagę. Po pierwsze, zagadnienie praw
ne, które legło u podstaw uchwały III CZP 13/13, nie dotyczy 

11  III CZP 13/13, Biul. SN Nr 9/2013.
12  Por. P. Pinior, Obowiązek wykonania uchwały sprzecznej z  prawem, 
PPH Nr 9/2014, s. 56.
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niać się ku częstszemu korzystaniu z uprawnienia do zawie-
szenia postępowania, wynikającego z art. 249 § 2 (art. 423 
§ 1) KSH w sytuacji, w której uchwały stanowiące podstawę 
wniosku o wpis zostały zaskarżone.   

Niepożądana jest jednak sytuacja wystąpienia rozbieżno-
ści ocen prawnych tej samej uchwały w zakresie jej zgod-
ności z ustawą, dokonanych przez sąd rejestrowy oraz sąd 
procesowy. Aby jej uniknąć, sądy rejestrowe powinny skła-
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