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Od redaktorów
Kancelaria Prawna RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy we współpracy z Redakcją „Monitora Prawniczego” już po raz 
ósmy ma zaszczyt zaprezentować Państwu przegląd wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego z zakresu prawa spółek handlowych z lat 
2016–2018. 
Od początku tej serii wychodziliśmy z założenia, że najważniejszy jest praktyczny wymiar orzeczeń sądowych, jako że właśnie w prakty-
ce często można spotkać się z sytuacją, w której analiza prawa stanowionego (tzw. law in books) nie jest wystarczająca by jednoznacznie 
odpowiedzieć na konkretne pytanie lub rozwiązać konkretny problem. I wówczas z pomocą przychodzi judykatura, w szczególności 
zaś orzecznictwo Sądu Najwyższego.
Redaktorzy chcieliby zaznaczyć, że przy tworzeniu niniejszego zbioru uwzględnili autonomię jego Autorów i treść poszczególnych opra-
cowań odzwierciedla poglądy ich Twórców.
Jak zawsze liczymy, że składany na Państwa ręce wybór orzeczeń Sądu Najwyższego, wraz z naszymi komentarzami, przyda się Państwu 
w praktyce.

r. pr. dr Radosław L. Kwaśnicki                                  adw. Piotr Letolc
         Redaktor Dodatku                                               Redaktor Dodatku
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Sprzeczność klauzuli 
poufności z zasadami 
współżycia społecznego 

▶ dr Radosław L. Kwaśnicki▶ Magdalena Rosa

▶ Korzystanie z zasad współżycia społecznego jako podstawy 
uznania czynności prawnej za nieważną wymaga zachowa-
nia szczególnej ostrożności. Sąd przyjmując taką sprzecz-
ność powinien ustalić na czym polega ta sprzeczność (jaka 
konkretnie zasada została naruszona), przez kogo, w jaki 
sposób i na czym samo naruszenie polega i z jakich przy-
czyn. Odwołanie się ogólnie do klauzul generalnych, czy 
wartości przez nie chronionych, może prowadzić do niedo-
puszczalnej arbitralności w stosowaniu prawa i w rezulta-
cie spowodować naruszenie zasady pewności obrotu, która 
w gospodarce rynkowej ma zasadnicze znaczenie. 

 Sprzeczność czynności prawnej z  zasadami współżycia 
społecznego występuje dopiero wtedy, gdy umowa nie re-
spektuje określonego zakazu znajdującego głębokie uza-
sadnienie aksjologiczne – moralne, tj. zawiera treść lub cel 
moralnie zakazany oraz gdy nie zawiera treści wynikającej 
z normy o charakterze moralnym, np. narusza wolność czło-
wieka, swobodę działalności gospodarczej, równość stron, 
wolną konkurencję, godzi w rodzinę lub dobro dziecka.

▶ Wyrok SN z  12.10.2017  r., IV  CSK 660/16, 
Legalis

Stan faktyczny
W niniejszej sprawie powódka – spółka energetyczna1 żąda-
ła zapłaty 100 000 zł wraz z odsetkami tytułem kary umownej 
za naruszenie obowiązku lojalności i poufności wynikających 
z umowy przedwstępnej zawartej z pozwaną. Umowa przed-
wstępna dotyczyła sprzedaży nieruchomości pozwanej na rzecz 
Spółki, w celu realizacji inwestycji – budowy elektrowni węglo-
wej. Przed zawarciem umowy Spółka przedstawiła pozwanej 
propozycję nabycia nieruchomości, na  co pozwana wyraziła 
zgodę. W konsekwencji został jej przedstawiony projekt umo-

1  Dalej jako: Spółka.

wy przedwstępnej, który był wcześniej wynegocjowany z inny-
mi właścicielami sąsiednich działek. 
W umowie zawarto zobowiązanie do zachowania poufności 
wszelkich informacji uzyskanych przez drugą w  jakikolwiek 
sposób, w tym podczas negocjacji umowy, związanych z pro-
jektem, jak również innymi projektami kupującego.  Naruszenie 
klauzuli poufności miało skutkować obowiązkiem zapłaty kary 
umownej w wysokości 100 000 zł. Dodatkowo w umowie stro-
ny zawarły zobowiązanie do współpracy w zakresie procedur 
inicjowanych przez kupującego w związku z realizacją inwesty-
cji, w tym do niepodejmowania działań, które mogłyby w jaki-
kolwiek sposób opóźnić, utrudnić lub uniemożliwić realizację 
projektu. Bezpośrednio przed podpisaniem umowy przedsta-
wiciel Spółki oraz notariusz udzielali pozwanej wyjaśnień do-
tyczących postanowień umowy, w tym również kwestii związa-
nych z klauzulą poufności. a dotyczące którejkolwiek ze stron 
projektu, spółek z  grupy kupującego, jakiejkolwiek ich dzia-
łalności, któregokolwiek z projektów, uzyskane w trakcie lub 
w wyniku rozmów, jak również wszelkie analizy, plany, raporty, 
kompilacje, zestawienia, opracowania i inne dokumenty, któ-
re zawierają lub w inny sposób uwzględniają lub są przygoto-
wane na podstawie takich informacji oraz wszelkie informacje 
dotyczące prowadzenia przez kupującego projektów, negocja-
cji i dyskusji ze sprzedającymi i innymi podmiotami. W kolej-
nym punkcie strony zobowiązały się do zachowania poufności 
ww. informacji, z wyjątkiem gdy byłoby to wymagane obowią-
zującymi przepisami prawa, ujawnieniu ich doradcom praw-
nym, ekonomicznym, instytucji kredytowych fi nansujących 
projekt, inwestorów, dla których kupujący będzie przygotowy-
wać projekt oraz ich doradcom. Naruszenie klauzuli poufności 
miało skutkować obowiązkiem zapłaty kary umownej w wyso-
kości 100  000  zł. Dodatkowo w  umowie strony zawarły zo-
bowiązanie do współpracy w zakresie procedur inicjowanych 
przez kupującego w związku z realizacją inwestycji, w tym do 
niepodejmowania działań, które mogłyby w jakikolwiek sposób 
opóźnić, utrudnić lub uniemożliwić realizację projektu.
Niedługo po zawarciu umowy przedwstępnej pozwana prze-
kazywała mieszkańcom sąsiadujących nieruchomości infor-
macje dotyczące inwestycji, w tym informacje o cenie nabycia 
nieruchomości oraz pokazywała im dokumenty otrzymane od 
Spółki, wskazujące m.in. na miejsce położenia elektrowni i jej 
charakter. Co więcej, pozwana była jedną z osób jawnie prze-
ciwstawiających się budowie elektrowni – rozwieszała plakaty 
informacyjne, zbierała podpisy przeciwników elektrowni, kie-
rowała pisma do burmistrza i  listy protestacyjne. W związku 
z działaniami pozwanej, Spółka, przed wytoczeniem powódz-
twa, dwukrotnie kierowała do niej wezwania do zaprzestania 
naruszeń postanowień umownych, tj. zobowiązania lojalności 
oraz do zachowania poufności.
Sąd Okręgowy uwzględnił powództwo Spółki. Zauważył, że 
umowa nie mogła naruszać zasady swobody umów, gdyż stro-
ny uwzględniły jej treść w drodze negocjacji, więc miały wpływ 
na jej postanowienia. Ze względu na przedmiot umowy sąd ten 
uznał, że zobowiązanie do zachowania poufności było uzasad-
nione, co więcej, w żaden sposób nie naruszało interesu pozwa-
nej. Odmienną wykładnię przyjął Sąd Apelacyjny, który oddalił 
powództwo Spółki, uznając za zasadny zarzut pozwanej doty-
czący nieważności umowy. Uznał klauzulę poufności zawartą 
w umowie przedwstępnej za sprzeczną z zasadami współżycia 
społecznego z uwagi na to, że termin „informacje poufne” zo-
stał sformułowany bardzo szeroko, zatem był nieprecyzyjny, co 
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przejść do oceny postanowień umowy pod kątem ich ewentual-
nej nieważności ze względu na sprzeczność z zasadami współ-
życia społecznego. 
W tym aspekcie warto zwrócić uwagę na wcześniejsze orzecze-
nia SN w tym zakresie, gdzie podkreślał, że: „zgodność czyn-
ności prawnej z zasadami współżycia społecznego jest zawsze 
zagadnieniem kontekstu faktycznego, tj. okoliczności danego 
wypadku, zasady współżycia społecznego są bowiem pojęciem 
pozostającym w nierozłącznym związku z konkretnymi okolicz-
nościami faktycznymi”5. Niewątpliwie należy zgodzić się z taką 
wykładnią, gdyż abstrakcyjna ocena postanowień umowy bez 
ustalenia woli stron, a  także stanu faktycznego sprawy może 
prowadzić do błędnych wniosków, jak miało to miejsce przy 
orzekaniu w omawianej sprawie przez sąd II instancji.
Ponadto SN zaznaczył, że aby zakwestionować dane postano-
wienie umowy konieczne jest powołanie się na konkretną za-
sadę, z którą miałoby być ono sprzeczne. Tym samym SN po-
twierdził, że sprzeczność czynności prawnej z  zasadami 
współżycia społecznego może mieć miejsce jedynie wyjąt-
kowo, wtedy, kiedy przemawiałoby za  tym głębokie uza-
sadnienie aksjologiczne6. Jak pokazuje orzecznictwo i  piś-
miennictwo, o zaistnieniu takiej sprzeczności może być mowa 
np. wtedy, kiedy zawarta umowa nie jest wynikiem swobod-
nej decyzji stron, a na jej zawarcie miała wpływ np. presja eko-
nomiczna, kiedy doszło do świadomego wykorzystania przez 
kontrahenta swojej przewagi względem drugiej strony7, w przy-
padku gdy została zastrzeżona możliwość jednostronnej zmiany 
postanowień umowy bez zgody drugiej strony8.
Jak wynika ze  stanu faktycznego omawianej sprawy, doszło 
tam do zderzenia różnych wartości. Z jednej strony, był to in-
teres Spółki do zachowania w poufności informacji dotyczą-
cych inwestycji, z drugiej, interes lokalnej społeczności pole-
gający na tym, że ma ona prawo do wiedzy co do planowanych 
inwestycji, mogących mieć wpływ na  środowisko, w  którym 
zamieszkuje. Ponadto inna, wskazana przez SN, sprzeczność, 
zaistniała pomiędzy ochroną środowiska naturalnego, które 
mogło zostać zagrożone na skutek budowy elektrowni, a z dru-
giej strony, koniecznością zmniejszania deficytu energii w wo-
jewództwie oraz bezpieczeństwem energetycznym i rozwojem 
cywilizacyjnym kraju.
Nawet biorąc pod uwagę ww., słuszne wartości reprezentowa-
ne przez społeczność sąsiedzką pozwanej, nie można stwier-
dzić, że zamieszczenie klauzul o lojalności i poufności w umo-
wie pomiędzy spółką a pozwaną było jakimkolwiek nadużyciem 
ze strony Spółki lub zostało narzucone pozwanej jako rażąco 
niekorzystne, skoro umowa została zawarta w trybie negocjacji.
Słusznie SN uznał wykładnię sądu II instancji co do nieważ-
ności umowy za zbyt daleko idącą. Sąd ten nie dokonał pełnej 
analizy umowy będącej przedmiotem postępowania. Sąd Naj-
wyższy stwierdził, że zawarcie umowy było podyktowane wolą 
stron. Po stronie Spółki nie było jednostronnego narzucenia 
pozwanej niekorzystnych warunków umownych, przeciwnie, 
Spółka wyjaśniała pozwanej niejasności związane z jej treścią. 

5  Wyrok SN z 14.9.2016 r., III CSK 339/15, Legalis.
6  Wyrok SN z 28.1.2016 r., I CSK 16/15, Legalis.
7  P. Machnikowski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniew-
ka, P.  Machnikowskiego, op. cit., komentarz do art.  3531  KC; wyrok SN 
z 18.3.2008 r., IV CSK 478/07, MoP Nr 5/2011, poz. 279.
8  Uchwała SN(7) z  22.5.1991  r., III  CZP 15/91, OSNCP Nr  1/1992, 
poz. 1.

wiązało się z możliwością manipulowania karą umowną przez 
drugą stronę. 
Sąd Najwyższy uchylił wyrok sądu II instancji i przekazał spra-
wę do ponownego rozpoznania. Zdaniem SN w  zaistniałym 
stanie faktycznym nie było podstaw do oddalenia powództwa 
Spółki, a SA dokonał niewłaściwej analizy stosunku umownego 
istniejącego pomiędzy stronami. 
Sąd Najwyższy zauważył, że pozwana nie eksponowała okolicz-
ności, które mogłyby wskazywać na możliwość zastosowania 
w sprawie art. 58 § 2 KC. Z tego względu podkreślił, że skoro SA 
dostrzegł takie okoliczności, powinien był w ustaleniach przy-
toczyć precyzyjnie zakwestionowane postanowienia umowne 
i dokonać wykładni umowy stron na podstawie reguł interpre-
tacji czynności prawnych wyrażonych w art. 65 § 1 i 2 KC i do-
piero taki wynik wykładni odnieść do normy zawartej w art. 58 
§ 2 w zw. z art. 3531 KC. Sąd Najwyższy wskazał, że w pierwszej 
kolejności trzeba naświetlić tzw. kontekst umowny, następnie 
zaś kontekst sytuacyjny.
Ponadto SN spostrzegł, że pozwana nie tylko zaniechała wy-
konywania zobowiązań umownych, lecz czynnie i długotrwale 
sprzeciwiała się realizacji inwestycji.
Sąd Apelacyjny nie rozważył istotnej dla stosowania art.  58 
§  2  KC kwestii wynikającej z  ustaleń, że zadaniem projektu 
jest zmniejszanie deficytu energii elektrycznej i poprawa bez-
pieczeństwa energetycznego Polski, więc należało dojść do 
wniosku, że za realizacją projektu przemawia interes ogólno-
społeczny.

Komentarz
Zgodnie z art. 3531 KC, strony zawierające umowę mogą ułożyć 
stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub 
cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie 
ani zasadom współżycia społecznego. Przepis ten ustanawia, 
z jednej strony, ogólną zasadę zezwalającą podmiotom prawa 
na ułożenie umowy zgodnej z ich wolą, z drugiej strony, w spo-
sób negatywny zakreśla granice, których nie mogą przekraczać2.
Przedmiotem zainteresowania SN w opisanym orzeczeniu była 
ostatnia z  wymienionych granic swobody umów, tj.  zasady 
współżycia społecznego. Przyjmuje się, że zasady współżycia 
społecznego to zasady uczciwego postępowania, powszechnie 
uznawane przez ogół społeczeństwa3. Mówi się o nich jako o za-
sadach słuszności (lojalności) kontraktowej, przy czym podkre-
śla się, że zasady te będą różne w określonych sytuacjach, prze-
de wszystkim ze względu na status podmiotów zawierających 
umowę – inaczej w ich świetle oceniana będzie umowa pomię-
dzy profesjonalistami, inaczej zawarta między przedsiębiorcą 
a konsumentem4. Skutkiem przekroczenia ww. granic swobo-
dy kontraktowania może być nieważność umowy (art. 58 KC).
Z tego względu SN podkreślił, że ocenę co do ewentualnej nie-
ważności umowy zawsze należy poprzedzić przedstawieniem 
tzw. kontekstu umownego, tj. analizą zgodnego celu i rzeczywi-
stego zamiaru stron umowy. Znając już ten kontekst możliwa 
jest dalsza ocena umowy, która będzie uwzględniała kontekst 
sytuacyjny. Dopiero ustalenie obydwu z nich pozwala właściwie 

2  P. Machnikowski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka, 
P. Machnikowskiego, Warszawa 2017, Legalis, kom. do art. 3531 KC.
3  Wyrok SN z 23.5.2013 r., IV CSK 660/12, Legalis.
4  M. Safjan [w:] Kodeks cywilny. T. I. Komentarz do art. 1–44910, pod red. 
K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2015, Legalis, komentarz do art. 3531 KC.
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by się niewykonalne. Zawsze bowiem można by znaleźć jakieś 
względy „interesu społecznego”, które uzasadniałyby ujawnie-
nie informacji objętej klauzulą poufności szerszemu kręgowi 
osób, choćby groziłoby to stronie chronionej takim zastrzeże-
niem oraz innym podmiotom niepowetowanymi stratami. 
Dodatkowo omawiany wyrok potwierdza jednolite stanowi-
sko SN, że zasady współżycia społecznego nie są pojęciami 
o nieokreślonej treści, lecz normami postępowania podob-
nymi do norm prawnych, zawierającymi własne wzorce za-
chowań. Dlatego też w praktyce, w przypadku powoływania się 
na te zasady w postępowaniu sądowym, daną zasadę współżycia 
społecznego należy odkodować oraz nazwać, a nie ograniczać 
się do ogólnikowego stwierdzenia, że dane zachowanie miało-
by być sprzeczne z bliżej nieokreślonymi zasadami współżycia 
społecznego. 
Z orzeczenia SN wynika też, że nawet w  przypadku, kie-
dy można by ocenić daną czynność prawną za  sprzeczną 
z określoną zasadą współżycia społecznego (w omawianym 
przypadku z prawem społeczności lokalnej do wiedzy o pla-
nowanych inwestycjach na jej terenie) nie musi ona od razu 
zostać uznana za nieważną, jeżeli realizuje inną uznawaną 
przez społeczeństwo wartość (w omawianym orzeczeniu była 
nią zasada pacta sunt servanda, a także interes społeczny w po-
staci konieczności zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego 
kraju) i zachowanie tej wartości (zasady współżycia społeczne-
go) w danym przypadku przeważa nad zachowaniem wartości 
(zasady współżycia społecznego), z którą potencjalnie sprzecz-
na jest dana czynność prawna. 

Zatem należy stwierdzić, że sąd nie powinien ingerować w sto-
sunek umowny w sytuacji, kiedy wolą obydwu stron w chwili za-
warcia umowy było ukształtowanie umowy o określonej treści.
Zaskakujące jest, że postanowieniem uznanym za  nieważne 
mogło być w  opisanej sytuacji zobowiązanie do zachowania 
poufności. Podobne zobowiązania są wprowadzane w  szere-
gu umów dotyczących również inwestycji mniejszej wagi niż 
budowa elektrowni. Tym bardziej za uzasadnione i niebudzące 
wątpliwości trzeba uznać zamieszczenie w tego rodzaju umowie 
stosowanych postanowień w tym zakresie, mających na celu od-
powiednio zabezpieczyć interes inwestycji.
Przyjmując natomiast wykładnię sądu II instancji należałoby 
przyjąć, że interes lokalnej społeczności może być ważniejszy 
niż dochowanie zobowiązań wynikających z zawartej umowy 
przedwstępnej. Wykładnia ta mogłaby wypaczać sens klauzul 
o poufności, których celem jest nieudzielanie informacji oso-
bom trzecim, w szczególności o istotnych postanowieniach za-
wartej umowy, takich jak cena nieruchomości.

Wnioski dla praktyki
Uchylenie przez SN orzeczenia SA ma bardzo istotne zna-
czenie dla zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego, 
w  praktyce bowiem stanowisko SA podważało sens umiesz-
czania w umowach czy jednostronnych oświadczeniach woli 
jakichkolwiek klauzul poufności, a bez możliwości skuteczne-
go zastrzeżenia takiego postanowienia przeprowadzenie wielu 
znaczących przedsięwzięć gospodarczych (w sprawie będącej 
przedmiotem rozstrzygnięcia – budowy elektrowni) okazało-

Zasada quasi-sukcesji 
uniwersalnej przy 
przekształceniu 
przedsiębiorcy

▶ Krzysztof Wróbel▶ Piotr Letolc

▶ Przy przekształceniu przedsiębiorcy – osoby fi zycznej 
w jednoosobową spółkę kapitałową nie mamy do czynie-
nia z sukcesją generalną.

▶ Postanowienie SN z 29.1.2016 r., II CZ 94/15, 
Legalis

Stan faktyczny
Przedsiębiorca X w toku postępowania sądowego, przed wy-
daniem wyroku przez sąd I instancji, przekształcił prowadzoną 
przez siebie działalność w spółkę z o.o. (X sp. z o.o.). Poinfor-
mowany o tym sąd uznał, że nie doszło do procesowego prze-
kształcenia podmiotowego po stronie pozwanej i wydał wyrok 
przeciwko X.
X sp. z o.o. wniosła apelację od powyższego wyroku, która zo-
stała oddalona, bowiem sąd II instancji uznał, że X sp. z o.o. nie 
wstąpiła do sprawy w toku procesu, zatem nie była uprawniona 
do wniesienia apelacji.
Zażalenie X sp. z o.o. na ww. orzeczenie sądu II instancji zostało 
przez SN oddalone, bowiem sąd ten uznał, że przekształcenie 
przedsiębiorcy w spółkę kapitałową nie skutkuje ani sukcesją 
uniwersalną, ani pełną zasadą kontynuacji, ale ograniczoną za-
sadą kontynuacji. W takim wypadku, jeśli X sp. z o.o. zamierzała 
wstąpić do toczącego się procesu, powinna uzyskać zgodę stro-
ny powodowej na takie wstąpienie.
Legitymacja zaś do wniesienia apelacji od wyroku przysługuje 
tylko stronie, której dotyczy wyrok, przez co należy rozumieć, 
że zawiera on rozstrzygnięcie o żądaniu, z którym strona wystą-
piła jako powód lub przeciwko której, jako pozwanemu zostało 
ono skierowane. Tymczasem w przedmiotowej sprawie oświad-
czenie takie zostało złożone przez powoda po wniesieniu ape-
lacji przez skarżącego i pozostaje bez wpływu na ocenę jej do-
puszczalności.
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Komentarz
Przy przekształceniu spółki handlowej w inną spółkę nie 
traci ona swej podmiotowości prawnej – funkcjonuje nadal, 
tylko że w innej formie prawnej i jest podmiotem tych samych 
praw i obowiązków co spółka przekształcana, bez zmiany – co 
do zasady – czy to przedmiotu jej działalności, czy też kręgu 
jej wspólników1. Po przekształceniu mamy do czynienia zatem 
ze spółką „tą samą, ale nie taką samą”2. Zasada kontynuacji od-
nosi się zarówno do praw oraz obowiązków spółki o charakterze 
cywilnoprawnym, jak i do praw oraz obowiązków spółki o cha-
rakterze administracyjno-prawnym. Ponadto z zasadą kontynu-
acji mamy do czynienia zarówno w sferze prawa materialnego, 
jak i w sferze przepisów procesowych. Także na gruncie prawa 
pracy zasada kontynuacji skutkuje tym, że przy przekształce-
niu nie znajduje zastosowania art. 231 KP, nie następuje bowiem 
przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę.
Nieco inaczej jest jednak przy przekształceniu przedsiębior-
cy (ściślej: działalności gospodarczej prowadzonej przez nie-
go) w  spółkę kapitałową wskazuje się bowiem, że w  takim 
wypadku, podobnie jak przy przekształceniu spółki cywilnej 
w spółkę handlową, nie dochodzi do przekształcenia podmio-
tu prawa w inny podmiot, ale do zmiany formy prowadzonej 
działalności w jednoosobową spółkę kapitałową3. Pomimo to, 
zgodnie z art. 5842 § 1 KSH, sukcesja w takim przypadku obej-
muje wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształ-
canego, tak z zakresu prawa materialnego, jak i procesowego4. 
Co istotne, w aktualnym stanie prawnym jednoosobowa spół-
ka kapitałowa powstała w  wyniku przekształcenia przedsię-
biorcy będącego osobą fizyczną wstępuje także w przewidzia-
ne w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego 
przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodar-
czą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane 
na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek 
kapitałowych (art. 93a § 5 ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja 
podatkowa5).
Pamiętać jednak trzeba, że – wbrew literalnemu brzmieniu 
przepisu art. 5842 § 1 KSH – sukcesja nie obejmuje wszyst-
kich bez wyjątku praw i obowiązków, lecz jedynie te zwią-
zane z  działalnością gospodarczą. Nie wszystkie też prawa 
i obowiązki dotyczące przedsiębiorcy przekształcanego przy-
sługują spółce przekształconej, bowiem w niektórych przypad-
kach przekształcenie doprowadzić może do wygaśnięcia okre-
ślonej decyzji administracyjnej – gdy decyzja taka ma charakter 

1  Zob.  A.  Szumański [w:]  S.  Sołtysiński, A.  Szajkowski, A.  Szumań-
ski, J.  Szwaja, Kodeks spółek handlowych. T.  IV.  Komentarz do artyku-
łów 491–633, Warszawa 2009, s. 1090.
2  Tak trafnie M. Rodzynkiewicz, Kodes spółek handlowych. Komentarz, 
Warszawa 2012, s. 1233.
3  M. Tofel [w:] J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pa-
bis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, R. Zawłocki, Kodeks spółek 
hand lowych. Komentarz, Warszawa 2017, Legalis, kom. do art. 5842.
4  I  pamiętać należy, że niemożliwe jest jakiekolwiek wydzielenie czę-
ści zasobów przedsiębiorstwa, tak aby nie stały się one majątkiem spółki – 
zob. T. Szczurowski [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, pod red. 
Z. Jary, Warszawa 2017, Legalis, kom. do art. 5842 KSH.
5  T. jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.

ściśle związany z podmiotem (przedsiębiorcą) będącym adre-
satem decyzji6.
W doktrynie prawa funkcjonują cztery poglądy odnośnie 
skutków przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapita-
łową:
a) zgodnie z pierwszym z nich, przekształcenie takie następu-

je na zasadzie kontynuacji, zatem podmiot przekształco-
ny staje się z dniem przekształcenia kontynuatorem praw 
i obowiązków przysługujących przedsiębiorcy przed prze-
kształceniem;

b) zgodnie z  drugim poglądem, przy takim przekształceniu 
mamy do czynienia za zasadą quasi-kontynuacji, bowiem 
nie dochodzi do utraty odrębności podmiotowej przez 
przedsiębiorcę;

c) inny pogląd wskazuje, że przy takim przekształceniu przed-
siębiorca przekształcany traci przymiot przedsiębiorcy, 
a działalność przez niego prowadzona przechodzi w dro-
dze sukcesji na spółkę przekształconą;

d) czwarty z kolei pogląd wskazuje, że skoro w wyniku prze-
kształcenia nie dochodzi do zniknięcia podmiotu prze-
kształcanego jako osoby fizycznej to uznać należy, że spółka 
przekształcona z dniem przekształcenia wstępuje w część 
praw i obowiązków osoby fizycznej-przedsiębiorcy, zatem 
mam do czynienia z quasi-sukcesją uniwersalną.

Pomimo licznych wątpliwości wyrażanych w doktrynie prawa 
należy opowiedzieć się za stanowiskiem, że przy przekształce-
niu przedsiębiorcy w spółkę kapitałową mamy do czynie-
nia z zasadą quasi-sukcesji uniwersalnej7. W przypadku bo-
wiem takiego przekształcenia jednoosobowa spółka kapitałowa 
z dniem przekształcenia (tj. wpisu spółki przekształconej do re-
jestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego) wstępu-
je w ogół praw i obowiązków, które związane były z dotychcza-
sową działalnością przedsiębiorcy. Wobec tego nietrafne jest 
uznanie w przedmiotowej sprawie przez SN, że w sferze pra-
wa procesowego nastąpiła sukcesja singularna.

Wnioski dla praktyki
Wbrew stanowisku wyrażonemu przez SN w komentowanym 
orzeczeniu, w  przypadku przekształcenia przedsiębiorcy 
(działalności gospodarczej) w spółkę kapitałową mamy do 
czynienia z  zasadą quasi-sukcesji uniwersalnej zarówno 
na gruncie prawa materialnego, jak i procesowego. W związ-
ku z powyższym należy uznać, że w sprawie której dotyczy ko-
mentowane orzeczenie, w zakresie prawa procesowego spółka X 
sp. z o.o. powinna wstąpić do postępowania w miejsce X, nato-
miast powód powinien złożyć wniosek o dopozwanie X jako 
współdłużnika solidarnego.  

6  M. Rodzynkiewicz [w:] Kodeks spółek handlowych. T. IV. Łączenie, po-
dział i przekształcanie spółek. Przepisy karne. Komentarz do art. 491–633, 
pod red. A. Opalskiego, Warszawa 2016, Legalis, kom. do art. 5842.
7  Tak też m.in. P. Pinior [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, pod 
red. J.A. Strzępki, Warszawa 2015, Legalis, kom. do art. 5842 czy M. Rodzyn-
kiewicz [w:] Komentarz..., pod red. A. Opalskiego, op. cit., kom. do art. 5842.
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Właściwość miejscowa 
sądu w sprawie roszczeń 
wynikających z czynu 
nieuczciwej konkurencji

▶ Damian Dworek▶ Łukasz Lipski

▶ Przedsiębiorca, dochodzący roszczeń wynikających z czy-
nu nieuczciwej konkurencji, polegającego na zamieszcze-
niu publikacji na stronie internetowej, może, na podstawie 
art. 35 KPC, wytoczyć powództwo przed sąd, w którego 
okręgu publikację wprowadzono na stronę internetową, 
lub przed sąd, w którego okręgu dostępność tej strony spo-
wodowała zagrożenie lub naruszenie jego interesu.

▶ Uchwała SN z  15.12.2017  r., III  CZP 82/17, 
Legalis

Stan faktyczny

Spółka V. z siedzibą w Ł. – powódka – wystąpiła z powództwem 
na  podstawie ustawy o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
przeciwko spółce R. z siedzibą w K. Powódka zażądała zaprze-
stania niedozwolonych działań i opublikowania oświadczenia 
określonej treści oraz zasądzenia od Pozwanej sumy pieniężnej. 
Powódka zarzuciła Pozwanej popełnienie czynów nieuczciwej 
konkurencji polegających na  opublikowaniu przez Pozwaną 
na jej stronie internetowej oraz na portalu Facebook, jak rów-
nież rozpowszechnianie w  formie papierowej broszury leka-
rzom weterynarii i innym podmiotom, które świadczyły usługi 
z zakresu lecznictwa zwierząt zmodyfi kowanego artykułu opar-
tego na badaniach z wykorzystaniem preparatu dystrybuowane-
go przez powódkę. 
Modyfi kacja artykułu polegała na tym, że Pozwana miała usu-
nąć z niego wzmianki o fakcie, iż badania w nim opisane zostały 
przeprowadzone przy użyciu dystrybuowanego przez Powód-
kę preparatu, a dodatkowo Pozwana w sposób nieuprawniony 
powiązała korzystne wyniki badań z preparatem, którego sama 
była dystrybutorem.
Powódka wytoczyła powództwo przed Sąd Okręgowy w W. ar-
gumentując to faktem, iż Pozwana rozpowszechniała rzeczony 
artykuł w formie papierowej lekarzom weterynarii z różnych 
regionów Polski, a dodatkowo Powódka weszła w posiadanie 

takiej broszury na  terenie Warszawy, co w  ocenie Powódki 
wskazywało, że Pozwana rozpowszechniała tę broszurę właś-
nie na  terenie Warszawy. Dodatkowo Powódka wskazała, że 
w związku z opublikowaniem przez Pozwaną zmodyfi kowane-
go artykułu w sieci Internet, zdarzenie wywołujące szkodę na-
stąpiło zarówno na terenie całej Polski oraz poza jej granicami. 
Sąd Okręgowy nie podzielił stanowiska Powódki, stwierdzając, 
na zarzut Pozwanej, swą niewłaściwość i przekazując sprawę do 
rozpoznania Sądowi Okręgowemu w K. jako Sądowi właściwo-
ści ogólnej zgodnie z art. 30 KPC. W uzasadnieniu Sąd wska-
zał, iż pojęcie zdarzenia wywołującego szkodę należy odnosić 
do działania lub zaniechania sprawcy czynu, a nie do odbior-
ców tego zdarzenia. Dodatkowo podkreślił, iż w  przypadku 
roszczenia Powódki czyn nieuczciwej konkurencji miał polegać 
na wprowadzeniu w obieg i rozpowszechnieniu artykułu/bro-
szury, a nie na jego odbiorze przez nieustalona liczbę odbiorców.
Powódka złożyła zażalenie na postanowienie SO. Sąd Apelacyj-
ny powziął poważne wątpliwości przy rozpoznawaniu sprawy 
i wystąpił do SN z następującym zagadnieniem prawnym: „Czy 
w przypadku popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji 
polegającego na publikacji dokonanej w witrynie interneto-
wej miejscem zdarzenia wyrządzającego szkodę w rozumie-
niu art. 35 KPC jest również obszar właściwości sądu, w któ-
rego okręgu treść umieszczona w sieci była dostępna?”.
Sąd Najwyższy w  dniu 15.12.2017  r. podjął uchwałę o  na-
stępującej treści: „Przedsiębiorca, dochodzący roszczeń wy-
nikających z  czynu nieuczciwej konkurencji, polegającego 
na  zamieszczeniu publikacji na  stronie internetowej, może, 
na  podstawie art.  35  KPC, wytoczyć powództwo przed sąd, 
w którego okręgu publikację wprowadzono na stronę interne-
tową, lub przed sąd, w którego okręgu dostępność tej strony 
spowodowała zagrożenie lub naruszenie jego interesu”.
Sąd Najwyższy rozpoczął uzasadnienie od wskazania prostej 
i złożonej postaci wielomiejscowości stanu faktycznego przy 
dokonywaniu czynów niedozwolonych. Rozważania te do-
prowadziły SN do kluczowej dla tego postępowania kwestii – 
w jaki sposób należy dokonywać wykładni łącznika zamiesz-
czonego w art. 35 KPC w odniesieniu do miejsca, w którym 
nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. 
Zdaniem SN z  literalnej wykładni tego przepisu wynika bo-
wiem, że przepis uzasadnia jedynie miejscową właściwość 
przemienną sądu, w  którego okręgu nastąpiło działanie lub 
zaniechanie stanowiące przyczynę szkody, a zupełnie pomija 
aspekt miejsca wystąpienia szkodliwych skutków tego zacho-
wania. Sąd Najwyższy stwierdził jednak, że nie można poprze-
stać jedynie na literalnej wykładni przepisu art. 35 KPC i nale-
ży uwzględnić również aspekt funkcjonalny oraz systemowy. 
W dalszej części uzasadnienia SN argumentował postawioną 
przez siebie tezę podnosząc m.in., że korzystanie jedynie z li-
teralnej wykładni przepisu prowadziłoby do powielenia zasady 
actor sequitur forum rei i wypaczałoby funkcję tego przepisu jaką 
jest brak konieczności występowania z powództwem przed sąd 
właściwości naruszającego prawo.
Sąd Najwyższy podkreślił również, że łącznik z  art.  35  KPC 
jest zbliżony treściowo do łącznika przewidzianego dla spraw 
deliktowych w art. 7 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z 12.12.2012 r. w spra-
wie jurysdykcji i uznawania orzeczeń1, i zgodnie z powołanym 

1 Dz.Urz.  L Nr  351/2012, s. 1 ze  zm.; dalej jako: rozporządzenie 
1215/2012.
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stopniu ma miejsce w  internecie, a w odniesieniu do handlu 
różnego rodzaju produktami, w obliczu ogromnej konkurencji 
na rynku, możemy mówić nawet o konieczności prowadzenia 
części biznesu w wirtualnym świecie. Naruszenie konkurencji 
w opisywanej sprawie nastąpiło zarówno w przestrzeni wirtual-
nej – poprzez opublikowanie na stronie internetowej artykułu 
zawierającego nieprawdziwe dane, ale również w świecie rze-
czywistym – poprzez wydrukowanie tego artykułu i jego dal-
szą dystrybucję. 
Sąd Najwyższy trafnie wskazał, że nie można dokonywać jedy-
nie literalnej wykładni art. 35 KPC, gdyż prowadziłoby to właś-
ciwie do zanegowania istnienia rzeczywistości wirtualnej, która 
coraz częściej staje się miejscem popełniania czynów niedozwo-
lonych. Dodatkowo, jak trafnie podkreślił Sąd Najwyższy, wą-
skie rozumienie treści art. 35 KPC prowadziłoby jedynie do 
powielania zasady actor sequitur forum rei, zgodnie z którą właś-
ciwy jest sąd siedziby pozwanego. Należy bowiem wskazać, że 
w większości przypadków, miejscem działania lub zaniechania 
wywołującego szkodę jest miejsce, w którym osoba/podmiot 
takie działania podejmująca ma swoje miejsce zamieszkania/
siedzibę. Powodowałoby to więc, że pomimo możliwości zasto-
sowania właściwości przemiennej z art. 35 KPC de facto wyta-
czałoby się powództwo bazując na właściwości ogólnej zawartej 
w art. 27 oraz 30 KPC.
Należy również zgodzić się ze stanowiskiem SN, który wska-
zał, że przy roszczeniach deliktowych mamy do czynienia z re-
lacją poszkodowany – osoba odpowiedzialna za szkodę i takie 
zakreślenie relacji implikuje fakt, że ochrona prawna powin-
na być w większym stopniu przyznana stronie poszkodo-
wanej czynem niedozwolonym. Wąskie rozumienie przepisu 
art. 35 KPC może powodować jednak, że aspekt ten pozosta-
je pominięty i poszkodowany jest zobowiązany do podporząd-
kowania się ogólnej zasadzie actor sequitur forum rei. Sąd Naj-
wyższy słusznie zauważył, że zasada ta może stanowić pewien 
przywilej dla osoby odpowiedzialnej za szkodę co w relacji po-
szkodowany – osoba odpowiedzialna za szkodę nie jest zjawi-
skiem pożądanym, gdyż premiuje stronę, która dopuściła się 
czynu niedozwolonego. Sąd Najwyższy kolejny raz podkreślił 
więc, że wąskie rozumienie przepisu może powodować brak 
realizacji rzeczywistej funkcji przepisu art. 35 KPC, który 
powinien umożliwić poszkodowanemu wytoczenie po-
wództwa przed sąd, w którym nastąpiły szkodliwe skutki 
zachowania sprawcy czynu. 
Kluczowe zagadnienie przedstawione przez SN dotyczy wy-
kładni samego łącznika „miejsca zdarzenia wywołujące-
go szkodę”. Zaprezentowana przez SN argumentacja zasłu-
guje na aprobatę. Przepis art. 35 KPC przez lata sprawdzał się 
w praktyce np. w odniesieniu do ofiar wypadków komunika-
cyjnych, gdyż w  większości takich sytuacji, miejsce takiego 
zdarzenia znajdowało się w okolicy miejsca zamieszkania osób 
poszkodowanych, co pozwalało im na wytaczanie powództwa 
przed sąd miejsca swojego zamieszkania4. Oczywiście w dal-
szym ciągu przepis ten może służyć we wskazanych sytuacjach, 
jednak w związku z rozwojem technologii należałoby rozsze-
rzyć jego zakres przedmiotowy, a w szczególności doprecyzo-

4  M.  Dziurda, Nowe rozumienie właściwości przemiennej w  sprawach 
o  roszczenia z  deliktów (art.  35  KPC), MoP  Nr  11/2018, s.  599; P.  Ryl-
ski, Pojęcie „miejsce zdarzenia wywołującego szkodę” w sprawach delikto-
wych na podstawie art. 5 pkt 3 rozporządzenia nr 44/01, „Studia Iuridica” 
Nr 47/2007.

przez SN orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Eu-
ropejskiej określenie w tym przepisie sądów: „miejsca, w któ-
rym nastąpiło lub może nastąpić zdarzenie wywołujące szko-
dę” rozumie się zarówno jako sąd miejsca, w którym nastąpiło 
zdarzenie wywołujące szkodę, ale również sąd miejsca, w któ-
rym nastąpiły szkodliwe dla poszkodowanego skutki zdarzenia. 
W tym względzie SN wskazał, że między wykładnią art. 35 KPC 
a art. 7 pkt 2 rozporządzenia 1215/2012 nie powinna zachodzić 
tak duża rozbieżność i art. 35 KPC powinien być interpretowa-
ny w duchu wykładni odnoszącej się do art. 7 pkt 2 rozporzą-
dzenia 1215/2012.
Następnie SN wskazał również na  treść przepisu art.  11037 

pkt  2  KPC, który dotyczy stosowania jurysdykcji krajowej 
m.in. w sprawach o roszczenia wynikające z czynów niedozwo-
lonych. Zdaniem SN na podstawie ww. przepisu należy założyć, 
że sądy polskie są właściwe międzynarodowo w sytuacji, w któ-
rej w Polsce zlokalizowane było zdarzenie będące przyczyną 
szkody, ale również wtedy, gdy szkodliwe skutki tego zdarzenia 
nastąpiły w Polsce. Powyższe założenie należałoby więc również 
odnieść, zdaniem SN, do art. 35 KPC.
Popełnione przez pozwaną spółkę czyny oprócz tych w świe-
cie rzeczywistym, tj. poprzez rozprowadzanie broszur zawie-
rających nieprawdziwe informacje, były również dokonywane 
w świecie wirtualnym. Sąd Najwyższy wskazał, że mamy w tej 
sytuacji do czynienia z deliktami internetowymi. Z racji szero-
kiej dostępności internetu i  możliwości odczytywania treści 
umieszczonych w sieci właściwie w każdym miejscu na ziemi, 
SN wskazał, że nie można łączyć popełnienia czynu niedozwo-
lonego z każdym miejscem na świecie w sposób dowolny, bez 
ograniczeń. Jak wskazano, w sytuacji działania naruszającego 
uczciwą konkurencję, które miało charakter publikacji na stro-
nie internetowej należy przyjąć, że „miejscem szkodliwych skut-
ków takiego działania nie jest każde możliwe miejsce otwarcia 
strony internetowej, a jedynie tego rodzaju miejsce, w którym 
dostępność tej strony powoduje zagrożenie lub naruszenie in-
teresu przedsiębiorcy”.

Komentarz
Podjęta przez SN uchwała zasługuje na aprobatę, gdyż zmienia 
ona w zasadniczy sposób utrwaloną przez lata linię orzecz-
niczą, która miejsce zdarzenia wywołującego szkodę trak-
towała tylko jako miejsce, w którym dane działanie lub za-
niechanie zostało dokonane2. O utrwaleniu linii orzeczniczej 
świadczy fakt, że w wielu postępowaniach o podobnym stanie 
faktycznym sądy powoływały się na orzecznictwo SN jeszcze 
z lat 70. ubiegłego stulecia. Przedstawiciele doktryny również 
potwierdzali stanowisko SN w tym zakresie3.
Wielomiejscowość stanu faktycznego czynów niedozwo-
lonych, w związku z rozwojem technologii, a przede wszyst-
kim internetu, jest w obecnych czasach zjawiskiem naturalnym. 
Aktywność biznesowa podmiotów gospodarczych w  dużym 

2  Postanowienie SN z  2.12.1970  r., II  CZ 158/70, OSP  Nr  6/1971, 
poz. 120; postanowienie SN z 28.6.1989 r., I CZ 170/89, niepubl.
3  E. Rudkowska-Ząbczyk [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komen-
tarz, wyd.  22, pod red. E.  Marszałkowskiej-Krześ, Warszawa 2018, Nb. 4; 
A. Zieliński [w:] A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska, Kodeks postępowania 
cywilnego. Komentarz, Warszawa 2017, Nb. 3; M. Wójcik [w:] Kodeks po-
stępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do art. 1–729, pod red. A. Jakube-
ckiego, Warszawa 2017, s. 82–83.
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Najwyższy wskazał na wynikające z tego ryzyko przyjęcia, że 
w  takiej sytuacji za  miejsce wystąpienia skutków zdarzenia 
wywołującego szkodę mogłoby zostać uznane każde miejsce 
na świecie, co byłoby jednak zbyt daleko idącym wnioskiem 
wpływającym na stosowanie art. 35 KPC. Wskazać jedynie na-
leży, że w niniejszej sprawie poszkodowana spółka w powódz-
twie podnosiła, że publikacja broszury w internecie, jako zda-
rzenie wywołujące szkodę, nastąpiło zarówno w  Polsce, jak 
i poza jej granicami. Sąd Najwyższy słusznie zauważył, że wska-
zanie miejsca wystąpienia skutków zdarzenia wywołującego 
szkodę w przypadku deliktów popełnionych przy użyciu inter-
netu musi być poddane pewnym ograniczeniom. W wypadku 
spraw dotyczących nieuczciwej konkurencji, zgodnie ze  sta-
nowiskiem SN, należałoby rozważyć i wskazać takie miejsce, 
w którym to zdarzenie wywołujące szkodę spowodowało naru-
szenie lub zagrożenie interesu przedsiębiorcy. 

Wnioski dla praktyki
W każdym wypadku występowania z  powództwem na  pod-
stawie przepisów ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji7, w przypadku popełnienia deliktu, który miał 
chociażby w części charakter tzw. deliktu internetowego, nale-
ży bardzo starannie rozważyć właściwość miejscową sądu. 
Trzeba bowiem pamiętać, że uchwała III CZP 82/17 dotycząca 
czynów nieuczciwej konkurencji (a także podjęta w podobnym 
tonie uchwała SN z  15.12.2017  r., III  CZP 91/178 związana 
z ochroną dóbr osobistych) stanowią pewne novum w wykładni 
art. 35 KPC. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na przepis 
art. 351 KPC, który zostanie dodany w ramach nowelizacji KPC 
oraz innych ustaw i zacznie obowiązywać w dniu 7.11.2019 r. 
Zgodnie z jego treścią: Powództwo o ochronę dóbr osobistych na-
ruszonych przy wykorzystaniu środków masowego przekazu moż-
na wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo 
siedziby powoda. Oznacza to, że ustawodawca postanowił ure-
gulować kwestie, które porusza omawiana uchwała i  rozwiać 
wątpliwości dotyczące właściwości sądu we wspomnianych sy-
tuacjach.  

7  T. jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.
8  Legalis.

wać kwestię wspomnianego już łącznika dotyczącego „miejsca 
zdarzenia wywołującego szkodę”.
Problem dotyczący deliktów internetowych, a w szczególności 
określenia miejsca zdarzenia wywołującego szkodę został za-
uważony już kilkanaście lat temu na poziomie prawodawstwa 
i orzecznictwa europejskiego. Należy tu wspomnieć, że SN rów-
nież powoływał się na art. 7 pkt 2 rozporządzenia 1215/2012, 
a także orzecznictwo TSUE5, w którym rozszerzano defi nicję 
miejsca zdarzenia wywołującego szkodę również na  miejsce, 
w którym takie zdarzenie wywołuje swoje szkodliwe skutki. 
Trafnie SN zauważył, że orzecznictwo TSUE dotyczące art. 7 
pkt  2 rozporządzenia 1215/2012 wskazuje pewną drogę in-
terpretacyjną dla łącznika zawartego w tym przepisie i nie po-
winno dochodzić do sytuacji, w której pomiędzy interpreta-
cją przepisu rozporządzenia 1215/2012 a przepisu KPC będą 
występować aż tak duże rozbieżności. Trzeba bowiem wspo-
mnieć, że zgodnie z art. 288 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej: „Rozporządzenie ma zasięg ogólny. Wiąże w ca-
łości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach 
Członkowskich”6. Sporną kwestią pozostaje jednak, czy sądy 
krajowe są związane orzecznictwem TSUE. Prawodawstwo 
unijne nie reguluje tego zagadnienia, jednak zasady jednoli-
tości orzecznictwa i pewności prawa nakazują kierowanie się 
przez sądy polskie orzecznictwem TSUE przy wykładni przepi-
sów krajowych. W taką też stronę zdaje się kierować SN i należy 
zgodzić się z poglądem przez niego wyrażonym, że art. 35 KPC 
powinno się interpretować w duchu art. 7 pkt 2 rozporzą-
dzenia 1215/2012 i orzecznictwa TSUE dotyczącego tego 
przepisu.
Wprowadzanie różnego rodzaju treści do internetu powoduje, 
że są one dostępne dla użytkowników na całym świecie. Sąd 

5  Wyroki z 30.11.1976 r., 21/76, w sprawie Handelskwekerij G.J. Bier B.V. 
przeciwko Mines de  Potasse d’Alsace  S.A.; z  7.3.1995  r., w  sprawie Fiona 
Shevill, Ixora Trading Inc., Chequepoint SARL i Chequepoint International Ltd. 
przeciwko Presse Alliance SA, C-68/93; z 19.9.1995 r., C-364/93; w sprawie 
Antonio Marinari przeciwko Lloyds Bank plc i Zuibaidi Traiding Company; 
z 16.7.2009 r., C-189/08, w sprawie Zuid Chemie BV przeciwko Philippos 
Mineralenfabrik NV/SA; z 25.10.2011 r., w sprawie eDate Advertising GmbH 
przeciwko X (C-509/09) oraz Olivier Martinez i Robert Martinez przeciw-
ko MGN Limited (C-161/10); z 16.5.2013 r., C-228/11, w sprawie Melzer 
przeciwko MF Global UK Ltd,)
6  Dz.Urz. C Nr 326 z. 26.10.2012 r., s. 1–39.
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zwanej, a następnie – po objęciu pozostałych udziałów w pod-
wyższonym kapitale zakładowym – umowami z 23.4.2007 r. 
sprzedał po 360 udziałów S.D. i W.J. W tych ostatnich umowach 
nie określono, czy sprzedane udziały pochodzą z pierwotnego, 
czy z podwyższonego kapitału zakładowego spółki Z. W dniu 
26.4.2007 r. H.A. sprzedał 58 718 udziałów objętych w pod-
wyższonym kapitale spółce S.O. Company.
Po podjęciu uchwały z  15.3.2007  r. osoby uznające siebie 
za  wspólników Z. podjęły kolejne cztery uchwały: w  dniu 
15.10.2007  r. podwyższającą kapitał zakładowy Z. o  kwotę 
329 700,00 zł do łącznej kwoty 3 326 600 zł, w dniu 6.11.2007 r. 
podwyższającą kapitał zakładowy Z. o kwotę 66 500,00 zł do 
łącznej kwoty 3 393 100,00 zł, w dniu 16.4.2008 r. obniżają-
cą kapitał zakładowy Z. o  kwotę 2  150  000,00  zł do łącznej 
kwoty 1  243  100,0  zł oraz w  dniu 16.11.2010  r. obniżającą 
kapitał zakładowy Z. o kwotę 620 000,00 zł do łącznej kwoty 
623 100,00 zł.
Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 
z 15.3.2007 r. oraz z 15.10.2007 r. zostały zaskarżone do Sądu 
Okręgowego, który stwierdził ich nieważność; wyrok dotyczący 
pierwszej uchwały uprawomocnił się w dniu 22.11.2011 r., zaś 
drugiej – w dniu 7.11.2013 r.
W dniu 11.8.2012 r. Zgromadzenie Wspólników spółki Z. pod-
jęło uchwałę nakładającą na wspólników obowiązek wniesienia 
dopłat w wysokości 1500,00 zł na każdy posiadany udział w ter-
minie do 25.8.2012 r. Pozwana nie uczestniczyła w Zgromadze-
niu; brali w nim udział: wspólnicy S.D. i W.T. oraz pełnomocnicy 
P.B. – reprezentujący wspólnika W.J. oraz T.P. – reprezentujący 
spółkę S. Za uchwałą oddano 8424 głosy; głosów wstrzymują-
cych się i przeciwnych nie było.
Z. wniosła o zasądzenie od pozwanej G. Limited w T. (Wyspy 
Dziewicze) kwoty 750 000,00 zł z odsetkami ustawowymi od 
dnia wniesienia pozwu tytułem dopłaty nałożonej na wspólni-
ków Z. uchwałą z 11.8.2012 r.
Sąd Okręgowy wyrokiem z  16.6.2015  r. oddalił powództwo, 
a Sąd Apelacyjny wyrokiem oddalił apelację powódki od tego 
orzeczenia.
Sąd Apelacyjny wskazał, że skoro udziały powodowej spół-
ki utworzone w  wyniku podwyższania kapitału zakładowego 
w dniu 15.3.2007 r., które objął H.A., zostały – z mocy prawo-
mocnego wyroku – unicestwione ze skutkiem ex tunc, to umowy 
sprzedaży tych udziałów zawarte w dniu 23.4.2007 r. nie mogą 
być uznane za ważne. S.D. i W.J. w chwili podejmowania uchwały 
stanowiącej podstawę dochodzonego roszczenia nie byli zatem 
wspólnikami spółki Z.; nie był nim również W.T. powołujący się 
na objęcie – na podstawie uchwały Zgromadzenia wspólników 
z 6.11.2007 r. – 1330 udziałów w podwyższonym kapitale zakła-
dowym powstałym z uwzględnieniem udziałów utworzonych 
skutecznie zaskarżoną uchwałą z 11.8.2012 r. Stwierdzenie nie-
ważności tej uchwały nakazuje uznać wszystkie uchwały pod-
wyższające i obniżające kapitał zakładowy powodowej spółki, 
podjęte po 15.3.2007 r., za wadliwe. Pozwana mogła – powołu-
jąc się na art. 252 § 4 KSH – podnieść zarzut wadliwości uchwa-
ły z 11.8.2012 r. i zarzut ten SA uznał za usprawiedliwiony.
Skarga kasacyjna powódki od wyroku SA była podstawą wyda-
nia omawianego wyroku SN.

Komentarz
Zgodnie z art. 252 § 4 KSH: „Upływ terminów określonych 
w  §  3 nie wyłącza możliwości podniesienia zarzutu nieważ-

Uprawnienie do 
podniesienia zarzutu 
nieważności uchwały

▶ Dariusz Kulgawczuk▶ Jakub Kutyła

▶ Przepis art. 252 § 4 KSH nie wskazuje expressis verbis pod-
miotu uprawnionego do podniesienia przewidzianego 
w nim zarzutu; nie formułuje jednak w tym zakresie żad-
nych ograniczeń. Należy więc uznać, że z uprawnienia pod-
niesienia zarzutu nieważności uchwały może skorzystać 
każdy, a więc zarówno podmiot uprawniony wymieniony 
w art. 250 KSH, jak i osoby trzecie.

 Wspólnik nie może na podstawie art. 252 § 4 KSH żądać 
stwierdzenia nieważności uchwały zgromadzenia wspól-
ników spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością, jeże-
li – ze względu na upływ terminu określonego w art. 252 
§ 3 KSH – nie jest dopuszczalne jej zaskarżenie. Uprawnie-
nie przewidziane w art. 252 § 4 KSH nie może służyć wspól-
nikowi do ominięcia warunków prawnych usprawiedliwia-
jących żądanie stwierdzenia nieważności uchwały. 

▶ Wyrok SN z 26.4.2017 r., I CSK 639/16, Legalis

Stan faktyczny
Wytwórnia (...) S.A. w  dniu 14.2.2007  r. zawarła ze  spółką 
Z. (powódka) umowę, w  której zobowiązała się sprzedać jej 
100% udziałów w kapitale zakładowym; w celu zrealizowania 
tej umowy Z. musiała podwyższyć swój kapitał zakładowy.
Powodowa spółka została wpisana do KRS w dniu 2.2.2006 r. 
Od 22.3.2006 r. jedynym jej wspólnikiem był H.A. dysponują-
cy całym kapitałem zakładowym obejmującym 1000 udziałów. 
H.A. w dniu 21.6.2006 r. sprzedał 475 udziałów pozwanej spół-
ce, zachowując pozostałe 525 udziałów.
W dniu 15.3.2007 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
spółki Z. podjęło uchwałę o podwyższaniu kapitału zakładowe-
go z 50 000,00 zł do 2 966 900,0 zł przez ustanowienie – ponad 
1000 udziałów dotychczasowych – 58 938 nowych udziałów 
o wartości 50 zł oraz o zmianie umowy spółki.
H.A. na mocy umowy z 10.4.2007 r. sprzedał 25 udziałów po-
siadanych w pierwotnym kapitale zakładowym spółki Z. po-
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ważna w całym obrocie prawnym; będzie ona pozbawiona skut-
ków prawnych tylko wobec tego, kto podniósł zarzut, zaś wobec 
pozostałych podmiotów w dalszym ciągu pozostanie ważna.
Wydaje się natomiast oczywiste, że zarzutu nieważności uchwa-
ły nie będzie można skutecznie podnieść, jeżeli w postępowaniu 
o stwierdzenie nieważności uchwały zapadł prawomocny wyrok 
oddalający takie powództwo.
Zasadnicze znaczenie ma też uznanie przez SN w komentowa-
nym wyroku, że uchwały z 23.4.2007 r. zostały podjęte przez 
osoby niebędące wspólnikami Z., co nakazuje stwierdzić, że 
– w myśl późniejszego wyroku SN z 12.12.2012 r., II CNP 
82/082 – były nieistniejące. Można więc wysnuć (z ostrożnoś-
cią) wniosek, że zarzut z art. 252 § 4 KSH (nazwany jednak za-
rzutem nieistnienia) można też podnieść, gdy mamy do czynie-
nia z uchwałą nieistniejącą.

Wnioski dla praktyki
Sąd Najwyższy w komentowanym orzeczeniu potwierdził, że 
obrona procesowa poprzez podniesienie zarzutu nieważności 
uchwały jest dostępna wszystkim osobom – zarówno osobom 
trzecim wobec spółki, jak i jej wspólnikom (akcjonariuszom), 
nawet jeśli ci mieli możliwość wcześniejszego zaskarżenia 
uchwały, która stała się podstawą do formułowania wobec nich 
roszczeń (jak w stanie faktycznym komentowanego orzeczenia 
– uchwała o nałożeniu dopłat). W praktyce oznacza to więc, 
iż wspólnik/akcjonariusz może „sobie pozwolić” na  nie-
zaskarżanie danej uchwały, jeśli na podstawie tej uchwały 
spółka mogłaby skierować wobec niego powództwo o za-
płatę i bronić się dopiero w tym powództwie zarzutem nie-
ważności uchwały.  

2  Legalis.

ności uchwały“. Przepis ten nie wskazuje wprost podmiotów 
uprawnionych do podniesienia wspomnianego zarzutu i  nie 
formułuje żadnych ograniczeń. W  konsekwencji, uprawnie-
nie do podniesienia zarzutu nieważności uchwały przysługuje 
podmiotom uprawnionym do zaskarżenia uchwały na podsta-
wie art. 250 KSH, jak też podmiotom trzecim.
Z  uwagi na  wyłączenie stosowania art.  189  KPC w  sprawie 
o stwierdzenie nieważności, pozbawienie osoby trzeciej moż-
liwości podniesienia omawianego zarzutu pozbawiałoby oso-
by trzecie możliwości kwestionowania uchwały podjętej z naru-
szeniem prawa. Sąd Najwyższy wskazał, że zarzut nieważności 
uchwały może podnieść podmiot uprawniony do wytoczenia 
powództwa o  stwierdzenie nieważności uchwały po upływie 
terminu na zaskarżenie, w tym wspólnik.
Warto odnieść się pokrótce do doniosłej uchwały SN 
z  8.9.2013  r., III  CZP 13/131, z  której wynika, że wyrok 
stwierdzający nieważność uchwały ma charakter konstytu-
tywny. Rodzi się pytanie, czy nie dochodzi do kolizji między 
wyrokiem stwierdzającym nieważność uchwały a momentem 
i dopuszczalnością podniesienia zarzutu nieważności uchwały – 
wszak w świetle powołanej uchwały tylko po uzyskaniu prawo-
mocnego wyroku stwierdzającego nieważność uchwały można 
się powoływać się na tę okoliczność, dlaczego więc wspólnik 
może podnieść zarzut nieważności uchwały mimo niewyto-
czenia powództwa o stwierdzenie nieważności, czy też przed 
prawomocnym stwierdzeniem nieważności. W tym kontekście 
SN stwierdził w komentowanym wyroku, że przyznanie każ-
demu prawa do podniesienia zarzutu nieważności uchwa-
ły sprzecznej z prawem nie jest równoznaczne z uznaniem, 
że w  tym zakresie występuje skutek podobny do nieważ-
ności bezwzględnej. Podniesienie tego zarzutu nie powoduje 
bowiem, że określona uchwała zostanie potraktowana jako nie-

1  Legalis.
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Dopuszczalność uchylenia 
się od skutków prawnych 
oświadczenia woli 
przystąpienia do spółki 
prawa handlowego

▶ Aneta Pankowska▶ Aleksandra Modzelewska

▶ Strona może uchylić się od skutków prawnych oświadcze-
nia woli złożonego w wyniku podstępu także wtedy, gdy 
oświadczenie to dotyczy przystąpienia do spółki z ograni-
czoną odpowiedzialnością, objęcia udziałów w podwyż-
szonym kapitale zakładowym spółki lub wniesienia wkła-
dów na pokrycie obejmowanych udziałów, w tym praw do 
nieruchomości (art. 88 § 1 w zw. z art. 84 i 86 KC w zw. 
z art. 2 KSH).

▶ Wyrok SN z 2.2.2017 r., I CSK 92/16, Legalis

Stan faktyczny
Powód prowadził działalność gospodarczą pod nazwą Zakład 
Produkcyjno-Usługowy „S.W.W.” oraz był jedynym wspólni-
kiem i  członkiem zarządu spółki pod fi rmą „Zakład S.Z.W.” 
sp. z o.o. Spółka ta znajdowała się w trudnej sytuacji fi nanso-
wej. W pewnym momencie przedstawiciele jednego z wierzy-
cieli spółki powoda (J.B i Z.J.) złożyli mu propozycję utworze-
nia nowego podmiotu w  ramach wspólnego przedsięwzięcia 
gospodarczego. Jak twierdzili, dotychczas zarządzany przez 
nich podmiot otrzymywał wiele zleceń, których nie był w sta-
nie samodzielnie się podjąć – powołanie zaś nowej spółki po-
zwoliłoby na efektywną realizację nowych projektów. Powód 
został również zapewniony o przystąpieniu przez nowo utwo-
rzoną spółkę do jego długów i zwolnieniu go z ciążących na nim 
zobowiązań fi nansowych.
W zakresie podjętej współpracy powód aportem wniósł do 
nowo utworzonego podmiotu (pozwanej) zorganizowaną 
część prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa – Zakładu 
Produkcyjno-Usługowego „S.W.W.”, w tym prawa własności nie-
ruchomości, urządzenia techniczne, budynki i lokale. W zawar-
tej w tym przedmiocie umowie, pomimo wniosków powoda, 
nie uczyniono wzmianki, zgodnie z którą nowa spółka przeję-

łaby zobowiązania fi nansowe powoda. O zbędności inkorpo-
rowania tej klauzuli do umowy, z uwagi na treść obowiązujące-
go art. 554 KC1, przekonali powoda jego partnerzy  – J.B. i Z.J. 
(przedstawiciele spółki, która objęła 51% udziałów w pozwanej, 
oraz prokurenci nowo powstałego podmiotu).
Jak się jednak okazało, pozwana nie spłacała długów powoda 
i sama popadła w kłopoty fi nansowe. Powód został natomiast 
odsunięty od zarządzania pozwaną – wszelkie istotne decyzje 
były podejmowane bez jego wiedzy przez dwóch uprawnionych 
do łącznej reprezentacji prokurentów. W wyniku zaistniałych 
okoliczności, powód złożył pozwanej oświadczenie o uchyleniu 
się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli o przy-
stąpieniu do spółki. Następnie powód wystąpił do sądu z po-
wództwem o ustalenie nieważności zawartych przez powoda 
i pozwaną umów. 
Sąd I instancji uznał racje powoda, stwierdzając nieważność za-
wartej umowy aportowej i niwecząc skutki przystąpienia powo-
da do pozwanej. Zdaniem sądu w niniejszej sprawie doszło do 
podstępnego wprowadzenia powoda w błąd przez wspólnika 
pozwanej. Z argumentacją tą nie zgodził się zaś Sąd Apelacyjny, 
stwierdzając niemożność stosowania przepisów KC o wadach 
oświadczenia woli w stosunkach pomiędzy spółką a jej wspól-
nikami. Zdaniem sądu II instancji miałoby to wynikać z treści 
art. 2 Kodeksu spółek handlowych2 oraz przepisów szczegól-
nych tej ustawy, które określają zasady wystąpienia wspólnika 
ze spółki. Ponadto stosowanie w tym zakresie przepisów KC ne-
gatywnie wpływałoby na pewność obrotu gospodarczego oraz 
ochronę wierzycieli i kapitału zakładowego.
Sąd Najwyższy w komentowanym wyroku całkowicie podwa-
żył zasadność rozumowania sądu II instancji, opierając swoją 
argumentację na systemowej zasadzie jedności prawa cywil-
nego, którego częścią jest prawo handlowe. Wobec faktu, że 
KSH reguluje zasady funkcjonowania kapitałowych osób praw-
nych w rzeczywistości gospodarczej, natomiast KC zagadnie-
nia związane z podejmowaniem czynności prawnych, to zakres 
obu ustaw, co do zasady, będzie się uzupełniał. Stąd też dla oce-
ny czynności prawnych spółek relewantnym aktem praw-
nym będzie KC – również w zakresie skutków uchylenia się od 
oświadczeń woli złożonych pod wpływem błędu.
W kontekście zaś argumentacji sądu II instancji odnośnie pry-
matu zasad pewności obrotu, ochrony kapitału i  wierzycieli, 
SN wskazał, że z samej istoty wady oświadczenia woli prowa-
dzą do zachwiania stabilnością stosunków cywilnoprawnych. 
Zawsze gdy dochodzi do uznania czynności za nieważną, 
to mogą na tym stracić te podmioty, które odniosły z nie-
ważnej czynności określone skutki. Nie należy więc z tego 
powodu dawać ww. zasadom pierwszeństwa względem ko-
nieczności ochrony prawnej osób pokrzywdzonych działa-
niami podmiotów trzecich. 

1  Art. 554 KC: „Nabywca przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego jest 
odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z pro-
wadzeniem przedsiębiorstwa lub gospodarstwa, chyba że w chwili nabycia 
nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo zachowania należytej staranno-
ści. Odpowiedzialność nabywcy ogranicza się do wartości nabytego przed-
siębiorstwa lub gospodarstwa według stanu w chwili nabycia, a według cen 
w  chwili zaspokojenia wierzyciela. Odpowiedzialności tej nie można bez 
zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć”.
2  Art. 2 KSH: „W sprawach określonych w art. 1 § 1 nieuregulowanych 
w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Jeżeli wymaga tego właś-
ciwość (natura) stosunku prawnego spółki handlowej, przepisy Kodeksu 
cywilnego stosuje się odpowiednio”.
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akcji, najczęściej innej spółce prawa handlowego4. Natomiast 
istotnym novum na gruncie komentowanego wyroku jest 
potwierdzenie, iż ww. paleta uprawnień w  stosunku do 
oświadczeń składanych w relacjach z osobami prawnymi – 
przyznana przepisami KC – przysługuje również osobom 
fi zycznym, w tym wspólnikom spółki.

Wnioski dla praktyki
Nie ulega wątpliwościom, że problematyka relacji przepisów 
o  wadach oświadczenia woli do regulujących stosunki go-
spodarcze, w  których uczestniczą spółki prawa handlowego, 
jest szczególnie istotna zwłaszcza w  kontekście uczestnictwa 
wspólników w tych osobach prawnych. Sąd Najwyższy w ko-
mentowanym orzeczeniu uznaje bowiem prymat ochrony in-
teresów wspólnika nad ogólną zasadą ochrony pewności obro-
tu gospodarczego, ochrony kapitału i wierzycieli spółki. Jest to 
o tyle istotne, że tego rodzaju rozumowanie oraz dopuszczenie 
możliwości stosowania przepisów KC o wadach oświadcze-
nia woli w kontekście relacji wspólnik – spółka, może pro-
wadzić do podważania przez wspólnika –  z mocą ex tunc – 
faktu przystąpienia czy wniesienia przez niego aportem do 
spółki własnych składników majątkowych, a tym samym do 
kwestionowania wysokości kapitału zakładowego.   

4  Wyrok SN z 7.5.2014 r., II CSK 419/13, Legalis.

Komentarz
Odnośnie możliwości stosowania przepisów o wadach oświad-
czenia woli w kontekście działalności spółek handlowych zary-
sowały się w doktrynie dwa przeciwstawne poglądy. Pierw-
szy z nich – w oparciu o art. 2 in fi ne KSH – odmawia przepisom 
KC, które regulują skutki prawne uchylenia się od złożonych 
drugiej stronie oświadczeń, zastosowania wobec relacji między 
spółką a  jej wspólnikami. Zdaniem tej części doktryny, wie-
lostronny charakter stosunku prawnego – jakim jest spółka – 
uniemożliwia na gruncie KSH stosowanie przepisów o wadach 
oświadczeń woli3. 
Drugie stanowisko, aprobowane przez SN, dopuszcza stoso-
wanie odnośnych przepisów KC o  wadach oświadczeń woli 
w sprawach, w których uczestniczą spółki handlowe. W tym za-
kresie należy przywołać poprzednie orzeczenia SN, w których 
sąd wprost dopuszczał możliwość uchylenia się przez spółkę 
od skutków oświadczeń woli złożonych drugiej stronie trans-

3  M. Spyra [w:] J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pa-
bis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, R. Zawłocki, Kodeks spółek 
handlowych. Komentarz, Warszawa 2017, Legalis, art. 2 KSH, Nb 9; T. Kur-
nicki, Stosowanie przepisów o  wadach oświadczeń woli w  prawie spółek, 
cz.  I, Pr. Sp. Nr  6/2006, s.  26 i  nast. oraz  T.  Kurnicki, Stosowanie przepi-
sów o wadach oświadczeń woli w prawie spółek, cz. II, Pr. Sp. Nr 7–8/2006, 
s. 32. i nast.

Rozwiązanie spółki 
w przypadku ogłoszenia 
upadłości obejmującej 
likwidację jej majątku

▶ Łukasz Sieczka▶ Łukasz Lipski

▶ Prawomocne orzeczenie sądu o rozwiązaniu spółki nie po-
woduje jej rozwiązania, lecz daje podstawę do wszczęcia 
postępowania likwidacyjnego (art. 274 § 1 KSH). W przy-
padku upadłości spółki, jej rozwiązanie następuje po za-
kończeniu postępowania upadłościowego, z  chwilą wy-

kreślenia z rejestru (art. 289 § 1 KSH). Zgodnie z art. 289 
§ 2 KSH, spółka nie ulega rozwiązaniu w przypadku, gdy 
postępowanie upadłościowe zostało zakończone w wyni-
ku zaspokojenia wszystkich wierzycieli w całości lub za-
twierdzenia układu albo gdy postępowanie upadłościowe 
zostało uchylone lub umorzone. Z przywołanych przepi-
sów wynika zatem, że w razie ogłoszenia upadłości obej-
mującej likwidację majątku spółki, do jej rozwiązania 
prowadzi zakończenie postępowania upadłościowego 
w sposób, który uzasadnia wniosek o wykreślenie spółki 
z rejestru.

▶ Wyrok SN z  20.5.2016  r., II  CSK 555/15, 
Legalis

Stan faktyczny
W toku postępowania przed sądem I instancji, Sąd Rejonowy, 
postanowieniem z 11.2.2014 r. ogłosił upadłość Spółki z moż-
liwością zawarcia układu.
Po ogłoszeniu upadłości Spółki z  możliwością zawarcia ukła-
du Sąd Okręgowy uwzględnił powództwo „F.” sp. z o.o. i P.K. 
i orzekł na podstawie art. 271 pkt 1 KSH o rozwiązaniu jej, jed-
nocześnie ustanawiając likwidatora i określając jego wynagro-
dzenie.
Po wniesieniu apelacji od powyższego wyroku SO, SR postano-
wił o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościo-
wego z postępowania z możliwością zawarcia układu na postę-
powanie obejmujące likwidację majątku upadłego.
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Sąd Apelacyjny uchylił wyrok SO i  umorzył postępowanie 
w sprawie rozwiązania spółki. W uzasadnieniu wyjaśnił, że w ra-
zie ogłoszenia upadłości spółki z o.o. w czasie trwania sprawy 
o jej rozwiązanie, postępowanie sądowe jako bezprzedmiotowe 
podlega umorzeniu. Ogłoszenie upadłości powoduje bowiem 
rozwiązanie spółki z o.o. z mocy art. 270 pkt 3 KSH, prowadząc 
tak jak w przypadku rozwiązania w trybie art. 271 KSH do li-
kwidacji jej majątku.
Strona powodowa w skardze kasacyjnej, zaskarżając postano-
wienie SA w całości, wniosła o jego zmianę przez oddalenie ape-
lacji, ewentualnie jego uchylenie z przekazaniem sprawy temu 
Sądowi do ponownego rozpoznania. Zarzuciła naruszenie prze-
pisów prawa materialnego i procesowego, a to art. 270 pkt 3, 
art. 271 pkt 1 KSH w zw. art. 386 § 3 KPC, przez przyjęcie, że 
w związku ze zmianą trybu prowadzenia postępowania upad-
łościowego pozwanej spółki zachodzi podstawa do umorzenia 
postępowania o jej rozwiązanie.
Wyrokiem z 20.5.2016 r. SN uchylił zaskarżone postanowienie 
i przekazał sprawę SA do ponownego rozpoznania i orzeczenia 
o kosztach postępowania kasacyjnego.
We wstępie uzasadnienia SN wskazał, iż z 1.1.2016 r. weszła 
w życie ustawa – Prawo restrukturyzacyjne1, która wprowadzi-
ła zmiany m.in. do KSH oraz ustawy – Prawo upadłościowe i na-
prawcze2 dotyczące upadłości z możliwością zawarcia układu. 
Wobec faktu, że wniosek o ogłoszenie upadłości wpłynął przed 
wejściem w życie ustawy to nie objęła ona swym zakresem tego 
postępowania.
Sąd Najwyższy w  uzasadnieniu wyroku podkreślił przede 
wszystkim dwuetapowość procesu rozwiązania spółki. 
Zgodnie z rozumowaniem SN pierwszy etap składa się z: (1) 
zaistnienia przesłanek powodujących rozwiązanie spółki okre-
ślonych w art. 270 KSH (2) wyroku właściwego sądu wydanego 
na podstawie art. 271 pkt 1 KSH, a po zaistnieniu powyższych 
zdarzeń następuje etap drugi, czyli faza likwidacji. Dopiero 
drugi etap rozwiązania spółki prowadzi do jej rzeczywistego 
rozwiązania i w efekcie do wykreślenia takiej spółki z rejestru 
na podstawie art. 289 § 1 KSH.
Jak zaznaczył SN, na gruncie niniejszej sprawy nie zostało za-
kończone postępowanie upadłościowe, dające podstawę do 
wykreślenia pozwanej spółki z rejestru. Wobec tego uchylenie 
wyroku sądu I instancji w przedmiocie rozwiązania pozwanej 
spółki i umorzenie postępowania w sprawie było przedwczesne. 
W związku z powyższym SN stwierdził, że postępowanie sądo-
we o rozwiązanie spółki z o.o., wszczęte na podstawie art. 271 
pkt 1 KSH, w trakcie którego została ogłoszona upadłość likwi-
dacyjna tej spółki, staje się bezprzedmiotowe dopiero z chwilą 
wykreślenia jej z rejestru zgodnie z art. 289 § 1 KSH.
Podsumowując swoją argumentację SN pochylił się również 
nad kwestią zbiegu likwidacji spółki na gruncie KSH oraz 
PrUp i stwierdził, że ze względu na cel i charakter postępowa-
nia upadłościowego, którym jest ochrona interesów wierzycie-
li upadłej spółki, likwidacja w trybie przewidzianym w ustawie 
Prawo upadłościowe i naprawcze wyprzedza likwidację majątku 
z KSH, która do czasu zakończenia postępowania upadłościo-
wego powinna ulec wstrzymaniu.

1 Ustawa z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, t. jedn.: Dz.U. z 2019 r. 
poz. 243 ze zm.
2 Ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz.U. Nr 60, 
poz. 535 ze zm.

Komentarz
Sąd Najwyższy w omawianym wyroku uporządkował i wskazał 
prawidłową i prawnie obowiązującą ścieżkę wykreślenia spółki 
z rejestru na skutek jej rozwiązania i likwidacji. Należy zgodzić 
się ze stanowiskiem SN, że na kanwie stanu faktycznego umo-
rzenie przez SA postępowania upadłościowego obejmującego 
likwidację majątku spółki było przedwczesne.
Na aprobatę zasługuje również podkreślenie przez SN dwu-
etapowości procesu rozwiązania spółki. Na pierwszy etap skła-
da się: zaistnienie przesłanek powodujących rozwiązanie spół-
ki określonych w art. 270 KSH, m.in. przyczyny przewidziane 
w umowie spółki; uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki 
albo o przeniesieniu jej siedziby za granicę; ogłoszenie upad-
łości spółki; wyrok właściwego sądu wydany na  podstawie 
art. 271 pkt 1 KSH. Dopiero po zaistnieniu powyższych zda-
rzeń następuje etap drugi, czyli jak wskazuje SN – faza likwida-
cji, która w efekcie prowadzi do jej rzeczywistego rozwiązania 
i do wykreślenia takiej spółki z rejestru na podstawie art. 289 
§ 1 KSH.
W podobnym tonie wypowiadają się przedstawiciele doktryny, 
którzy wskazują m.in., że utrata bytu prawnego spółki następu-
je dopiero po zakończeniu postępowania upadłościowego i wy-
kreśleniu spółki z rejestru3. Wartym uwagi pozostaje również 
fakt, że stanowisko SN było już wyrażane przez przedstawicieli 
doktryny przed wydaniem omawianego orzeczenia4.
Zgodnie z art. 274 § 3 KSH podczas trwającego postępowania 
likwidacyjnego spółka zachowuje osobowość prawną. Oznacza 
to, że po wydaniu prawomocnego wyroku o rozwiązaniu spółki 
i otwarciu na jego skutek postępowania likwidacyjnego, spół-
ka nadal jest istniejącym bytem prawnym5 co powoduje, iż do 
czasu zakończenia postępowania likwidacyjnego nie dochodzi 
do niejako „właściwego” rozwiązania spółki i ustania jej bytu 
prawnego.
Sąd Najwyższy słusznie zauważył również, że w przypadku zbie-
gu likwidacji w myśl przepisów KSH, z likwidacją unormowaną 
w prawie upadłościowym, to ta ostatnia powinna mieć pierw-
szeństwo. Jest to związane z  zasadą optymalizacji wyrażoną 
w art. 2 PrUp, której podstawowym celem jest jak najpełniejsze 
zaspokojenie wierzycieli6.
Warto również zauważyć, że w  rozpatrywanym przypadku, 
w wyniku rozwiązania spółki przez sąd w toku trwającego po-
stępowania upadłościowego, to wyznaczony likwidator, a nie 
zarząd będzie reprezentował spółkę, jako upadłego, w jego ra-
mach.

Wnioski dla praktyki
W przypadku chęci wykreślenia spółki z  rejestru, należy pa-
miętać, że nawet w  sytuacji, gdy zostało wydane prawo-

3 A.  Kamińska [w:]  Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 
2017, pod red. Z. Jary, wyd. 2, kom. do art. 270, s. 1119.
4  M. Michalski [w:] Prawo spółek kapitałowych. System Prawa Prywatne-
go. T. 17A. Prawo spółek kapitałowych, pod red. S. Sołtysińskiego, Warszawa 
2015, wyd. 2, kom. do art. 270, Nb 1–6.
5  R. Pabis [w:] J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pabis, 
A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, R. Zawłocki, Kodeks spółek han-
dlowych. Komentarz, Warszawa 2017, kom. do art. 274, Nb 3–7.
6  S. Gurgul, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, 
Warszawa 2018, wyd. 11, kom. do art. 2, Nb 1.
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mocne orzeczenie sądu w przedmiocie rozwiązania spółki 
na podstawie art. 271 ust. 1 KSH, to jej faktyczne rozwią-
zanie nastąpi dopiero w momencie zakończenia postępo-
wania upadłościowego obejmującego likwidację majątku 
spółki skutkującego wykreśleniem spółki z rejestru zgod-
nie z art. 289 § 1 KSH.
Gdy nastąpi zbieg likwidacji określonej w  PrUp z  likwidacją 
uregulowaną w KSH to pierwszeństwo ze względu na swój cel 

w postaci jak najpełniejszej ochrony wierzycieli powinna mieć 
likwidacja unormowana w PrUp.
Powyższe nie stanowi jednak o braku możliwości orzeczenia roz-
wiązania spółki w toku postępowania upadłościowego. Oznacza 
to, że w przypadku umorzenia postępowania upadłościowe-
go proces likwidacji spółki może być kontynuowany.
Po prawomocnym rozwiązaniu spółki, to likwidator, a nie za-
rząd, będzie reprezentował ją jako upadłego w ramach toczące-
go się postępowania upadłościowego.  

Znaczenie upływu terminu 
na zgłoszenie podwyższenia 
kapitału zakładowego do 
rejestru na przejście prawa 
własności nieruchomości

▶ dr Jarosław Szewczyk▶ Marcin Jasiński

▶ Przepisy Kodeksu cywilnego nie dają podstaw do przyję-
cia, że upadek przyczyny prawnej przeniesienia własności 
nieruchomości zawsze wywołuje skutek wyłącznie obliga-
cyjny. W przypadku, gdy kauza dokonanego rozporządze-
nia odpada na  skutek upływu zawitego terminu do zgło-
szenia uchwały zmieniającej umowę spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, przeniesienie własności nierucho-
mości staje się bezskuteczne z  mocą wsteczną (ex  tunc). 
Wygaśnięcie terminu na  skutek bezczynności uprawnio-
nego należy uznać za zdarzenie prawne wywołujące odnoś-
nie do wniesionego wkładu skutek rzeczowy. Właściwym 
środkiem ochrony osoby, która wniosła aport jest, w braku 
współdziałania podmiotu ujawnionego w księdze wieczy-
stej, powództwo o usunięcie niezgodności między stanem 
prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej 
z rzeczywistym stanem prawnym.

▶ Wyrok SN z 28.2.2017 r., I CSK 127/16, Legalis 

Stan faktyczny
Dnia 9.9.2010 r. uchwałą zgromadzenia wspólników M sp. z o.o.1 
uchwalono zmianę umowy spółki podwyższając jej kapitał za-
kładowy. Nowe udziały zostały w całości objęte przez Pana M 
w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w prawie 
własności dwóch nieruchomości2. W dniu 16.9.2010 r. zgro-
madzenie wspólników Spółki M wprowadziło zmiany do ww. 
uchwały postanawiając, że nowe udziały obejmie Pani M. Tego 
samego dnia zawarta została umowa przeniesienia udziałów 
we współwłasności Nieruchomości pomiędzy Panią M i Spół-
ką M. 
Pomimo upływu 6  miesięcy od dnia podjęcia ww. uchwały, 
zmiana umowy Spółki M nie została zgłoszona do sądu reje-
strowego. Tymczasem 14.12.2010 r. dokonano wpisu Spółki M 
jako współwłaściciela Nieruchomości w  odpowiednich księ-
gach wieczystych. Z początkiem 2012 r. Spółka M oraz Spół-
ka F utworzyły razem spółkę L sp. z o.o. (Spółka L), w której 
to spółce Spółka M objęła udziały w zamian za wkład niepie-
niężny w postaci udziałów we współwłasności Nieruchomości. 
Dnia 5.3.2012 r., Spółka M dokonała rozporządzenia udziałów 
w Nieruchomościach na rzecz Spółki L w organizacji, która to 
spółka została wpisana jako współwłaścicielka Nieruchomości 
w księgach wieczystych. 
Pani M złożyła pozew o uzgodnienie treści ksiąg wieczystych 
prowadzonych dla Nieruchomości z  rzeczywistym stanem 
prawnym, poprzez nakazanie wpisania w dziale II ksiąg wie-
czystych Pani M w miejsce Spółki L. Sąd Rejonowy uwzględnił 
powództwo. Uznał on, że uchwała z 16.9.2010 r. nie wywoływa-
ła skutków prawnych, wobec czego nie mogła stanowić kauzy 
czynności rozporządzającej. Konsekwentnie nie doszło również 
do skutecznego nabycia udziałów przez Spółkę L. 
Sąd II instancji oddalił apelację Spółki L, jednak wniosła ona 
skargę kasacyjną, zarzucając m.in. naruszenie art.  169 w  zw. 
z art. 256 § 3 w zw. z art. 2 KSH oraz art. 156, 405 i 410 § 1 
i 2 KC, polegające na przyjęciu, że wygaśnięcie uchwały zgro-
madzenia wspólników na skutek braku dokonania jej zgłosze-
nia do sądu rejestrowego w zawitym terminie powoduje z mocy 
prawa zwrotne przejście udziału we własności Nieruchomości 
na wnoszącego wkład.  

1  Dalej jako: Spółka M.
2  Dalej jako: Nieruchomości.
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Komentarz
W glosowanym wyroku SN uznał, że przyczyną prawną wnie-
sienia wkładów celem pokrycia nowych udziałów w podwyż-
szonym kapitale zakładowym spółki z o.o. jest uchwała wspól-
ników o zmianie umowy spółki stanowiąca zdarzenie prawne 
rodzące zobowiązanie do przeniesienia aportu na spółkę3. Wpis 
do rejestru ma charakter konstytutywny i  stanowi warunek 
prawny (conditio iuris) dla zmiany stosunku prawnego spółki 
oraz powstania ostatecznych skutków prawnych w stosunkach 
wewnętrznych i zewnętrznych. W między czasie istnieje swe-
go rodzaju „stan zawieszenia”4. W razie zatem braku zgłosze-
nia stosownej uchwały w zawitym terminie do sądu rejestro-
wego (art. 169 w zw. z art. 256 § 3 KSH)5 dochodzi do upadku 
podstawy prawnej czynności rozporządzającej, skutkującego 
bezskutecznością umowy przenoszącej własność wnoszonego 
wkładu6. Według SN rozporządzenia dokonane na rzecz spółki 
przed upływem właściwego terminu z momentem jego upływu 
stają się bezskuteczne z mocą wsteczną (ex tunc).  
Istotą problemu, przed którym stanął SN było rozstrzygnię-
cie, czy upływ terminu na zgłoszenie uchwały zmieniającej 
umowę spółki z o.o. należy uznać za zdarzenie prawne wy-
wołujące odnośnie do wniesionego wkładu niepieniężnego 
w postaci udziału we własności Nieruchomości skutek rze-
czowy czy wyłącznie obligacyjny. 
Ustawodawca nie uregulował skutków upływu prekluzyjnego 
terminu do zgłoszenia zmian umowy spółki z o.o.7. W tym sta-
nie rzeczy niewątpliwie należy odwołać się do ogólnych prze-
pisów KC (art. 2 KSH). I tak zdaniem SN przepisy KC nie dają 
podstaw do przyjęcia, że upadek przyczyny prawnej przenie-
sienia własności nieruchomości zawsze wywołuje skutek wy-
łącznie obligacyjny8. Według SN wygaśnięcie uchwały zmienia-

3  Zob.  jednak Ł. Berak, Wpływ niezgłoszenia podwyższenia kapitału za-
kładowego do rejestru w  terminie sześciu miesięcy na  ważność umowy 
aportowej, Legalis, ius.focus, luty 2018. Zdaniem tego autora kauzę rozpo-
rządzenia stanowi zobowiązanie wynikające z oświadczenia o objęciu dzia-
łów, które stało się następczo bezskuteczne lub ewentualnie zobowiąza-
nie powstające ex lege w wyniku złożenia tego oświadczenia, a nie uchwała 
wspólników o zmianie umowy spółki. 
4  Przy czym do chwili dokonania w rejestrze wpisu zmiany umowy spół-
ki wyłączone jest w odniesieniu do niej domniemanie dobrej wiary. Zob. też  
post. SN z 20.2.2003 r., II CKN 1235/00, Legalis; wyrok SN z 14.11.2013 r., 
II CSK 740/13, Legalis.
5  Sześciomiesięczny termin na  rejestrację zmian umowy spółki jest ter-
minem zawitym, nie może podlegać umownej modyfikacji. Zob. R. Pabis 
[w:] J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, 
M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, R. Zawłocki, Kodeks spółek handlowych. Ko-
mentarz, Warszawa 2017, kom. do art. 169.
6  Sama uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie wywiera skut-
ku rozporządzającego. Jeżeli więc przedmiotem wkładu jest własność nie-
ruchomości dla jej przeniesienia na spółkę wymagane jest zawarcie umowy 
rozporządzającej z  zachowaniem formy aktu notarialnego. Zob.  M.  Cho-
miuk [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, pod red. Z. Jary, War-
szawa 2018, Legalis, wyd. 18, kom. do art. 257.
7  Inaczej jest w przypadku spółki akcyjnej, na zarządzie której ciąży obo-
wiązek dokonania w oznaczonym terminie zwrotu wkładów osobom, które 
objęły akcje (art. 431 § 5 KSH). Zastosowanie zasad likwidacji spółki z o.o. 
w organizacji, przewidzianych w art. 170 KSH, wyłącza zaś właściwa norma 
odsyłająca (art. 256 § 3 KSH).
8  Zdaniem SN bezpodstawne jest odwoływanie się do orzecznictwa przyj-
mującego, że następczy upadek przyczyny prawnej przysporzenia wynikają-
cy z rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przenoszącej własność 
nieruchomości nie powoduje powrotu prawa własności do zbywcy, tylko 
zobowiązanie nabywcy do zwrotnego przeniesienia własności. Por. uchwała 

jącej umowę spółki z o.o. powoduje (ze skutkiem wstecznym) 
bezskuteczność rozporządzenia dokonanego na jej rzecz przez 
wnoszącego aport. Tym samym z  upływem odpowiedniego 
terminu dochodzi do automatycznego przywrócenia poprzed-
niego stanu prawnego. Jak wskazał SN właściwym środkiem 
ochrony prawnej osoby, która wniosła aport jest powództwo 
o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nierucho-
mości ujawnionym w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem 
prawnym (art. 10 KWU9).
Stanowisko SN trudno uznać za trafne. Upływ właściwego 
terminu powoduje „upadek” zobowiązania osoby obejmującej 
nowe udziały do wniesienia umówionego wkładu. Odpada za-
tem podstawa prawna dokonanego rozporządzenia wkładem. 
Nie oznacza to jednak, że zobowiązanie do wniesienia wkładu 
nigdy nie istniało. Z momentem upływu 6-miesięcznego termi-
nu zobowiązanie wygasa, jednak opowiedzenie się za retroak-
tywnością upadku zobowiązania powinno oznaczać wyłącznie 
tyle, że spółka zobowiązana jest zwrócić wszystkie wkłady uzy-
skane od samego początku, tj. od momentu powstania właści-
wych zobowiązań do wniesienia wkładów. Należałoby zatem 
uznać, że upływ ww. terminu nie pociąga za sobą żadnych au-
tomatycznych skutków rzeczowych (powstających ex tunc, czy 
ex nunc). Podstawą normatywną dla roszczeń o zwrot spełnio-
nych świadczeń rzeczowych stanowią przepisy o nienależnym 
świadczeniu (art. 405 w zw. z art. 410 § 1 i 2 KC)10. 

Wnioski dla praktyki
Omawiane orzeczenie dotyczy zagadnienia istotnego dla prak-
tyki prawa spółek. Przyjęte przez SN stanowisko w praktyce 
oznaczać będzie polepszenie sytuacji prawnej podmiotów 
wnoszących wkłady rzeczowe w  postaci własności nieru-
chomości do spółek z o.o. W przypadku braku zgłoszenia sto-
sownej uchwały w terminie osoba, która wniosła prawo włas-
ności nieruchomości do spółki nie będzie musiała występować 
do spółki z roszczeniem o zawarcie umowy zwrotnie przeno-
szącej własność wniesionej nieruchomości, a wystarczające bę-
dzie złożenie ewentualnego wniosku do sądu wieczysto-
księgowego. 
Z drugiej strony, stanowisko SN oznaczać będzie zwiększenie 
ryzyk prawnych związanych z nabywaniem nieruchomości od 
spółek, które stały się ich właścicielami w wyniku otrzymania 
odpowiednich aportów. W każdym takim przypadku konieczne 
będzie szczegółowe badanie tego, czy nieruchomość wniesiona 
do spółki nie jest czasem wkładem na pokrycie udziałów, które 
nigdy nie powstały, w szczególności na skutek braku zgłosze-
nia zmiany umowy spółki w zawitym 6-miesięcznym terminie 
(art. 169 § 1 w zw. z art. 256 § 3 KSH).  

SN(7) z 7.1.1967 r., III CZP 32/66, OSNC Nr 12/1968, poz. 199; uchwała 
SN z 27.4.1994 r., III CZP 60/94, Legalis;  uchwała SN(7) z 30.11.1994 r., 
III CZP 130/94, Legalis, OSNC Nr 3/1995, poz. 42. 
9  Ustawa z  6.7.1982  r. o  księgach wieczystych i  hipotece, t.  jedn.: 
Dz.U. z 2017 r. poz. 1007 ze zm.
10  Zob.  też M.  Bieniak, Wygaśnięcie umowy zmieniającej umowę spół-
ki ze  skutkiem wstecznym w  związku z  nieziszczeniem się warunku zgło-
szenia w prekluzyjnym terminie wniosku o zarejestrowanie zmian – skutki, 
MoP Nr 17/2017, s. 945 i n.; W. Popiołek, Glosa o wyroku SN z 28.2.2017 r., 
I CSK 127/16, OSP Nr 5/2018, s. 45 i n.
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Postępowanie 
upadłościowe nie zawsze 
prowadzi do likwidacji 
upadłego

▶ Piotr Frelak ▶ Konrad Oleszczuk

▶ Również w stanie prawnym obowiązującym przed dniem 
1.1.2016  r. nie było dopuszczalne wykreślenie z  rejestru 
przedsiębiorców spółki z o.o. na wniosek syndyka, gdy po 
zakończeniu postępowania upadłościowego obejmującego 
likwidację majątku i pełnym zaspokojeniu w tym postępo-
waniu wierzycieli spółki nadal posiadała ona majątek.

▶ Postanowienie SN z 30.6.2017 r., I CSK 682/16, 
Legalis

Stan faktyczny
Postępowanie upadłościowe prowadzone wobec spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością zostało zakończone na skutek peł-
nego zaspokojenia jej wierzycieli. Po zakończeniu tego postę-
powania okazało się, że spółka ta nadal dysponuje majątkiem 
pozwalającym jej na realizację celu, dla jakiego została powoła-
na. Niemniej, Sąd Rejonowy, na wniosek syndyka masy upad-
łości, dokonał w  rejestrze przedsiębiorców wpisu informacji 
o zakończeniu postępowania upadłościowego wobec tej spółki 
i o jej wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców. Sąd Okręgowy 
podtrzymał postanowienie SR.
W dacie złożenia wniosku przez syndyka o wykreślenie spółki 
z rejestru obowiązywał art. 289 § 2 KSH w brzmieniu, zgod-
nie z którym zakończenie postępowania upadłościowego nie 
prowadzi do wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców tyl-
ko wtedy, gdy postępowanie upadłościowe zakończy się ukła-
dem lub z innych przyczyn zostanie uchylone lub umorzone. 
Obecnie, na skutek nowelizacji z 2015 r.1, która weszła w życie 
1.1.2016 r., spółka nie ulega rozwiązaniu także w przypadku, 

1  Art.  289 §  2  KSH został zmieniony przez art.  421 pkt  3 ustawy 
z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne w wersji: Dz.U. z 2015 r. poz. 978 
ze zm.; dalej jako: PrRestr.

gdy postępowanie upadłościowe zostało zakończone w wyni-
ku zaspokojenia wszystkich wierzycieli w całości.
Sąd Najwyższy nie podzielił wykładni art. 289 § 2 KSH doko-
nanej przez sądy I i II instancji i uznał, że w przypadku pełnego 
zaspokojenia wierzycieli upadły odzyskuje pozostały majątek 
i może podjąć dalszą działalność. 
W uzasadnieniu SN odwołał się przede wszystkim do ustawy 
z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze2. Wskazał, że 
zgodnie z art. 368 ust. 2 PrUpN, sąd stwierdza zakończenie po-
stępowania upadłościowego m.in., gdy wszyscy wierzyciele zo-
stali zaspokojeni. Wówczas, na podstawie art. 368 ust. 3 PrUpN, 
sąd stosuje odpowiednio przepisy dotyczące umorzenia postę-
powania upadłościowego, tj. art. 362–367 PrUpN. Sąd Najwyż-
szy zauważył w szczególności, że w świetle art. 364 ust. 4 PrUpN 
z dniem uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu po-
stępowania upadłościowego upadły odzyskuje prawo zarządza-
nia swoim majątkiem i rozporządzania jego składnikami. Skoro 
zatem – skonkludował SN – zakończenie postępowania upad-
łościowego na skutek zaspokojenia wszystkich wierzycieli wy-
wołuje takie same skutki, jak umorzenie postępowania upadłoś-
ciowego, to upadły odzyskuje władanie nad swoim majątkiem 
i może samodzielnie decydować o swoim dalszym istnieniu. 
Przyjęcie odmiennej wykładni w  praktyce oznaczałoby, zda-
niem SN, pozostanie tzw. majątku polikwidacyjnego, tj. majątku 
spółki, który pozostałby po jej wykreśleniu z rejestru przedsię-
biorców. Sąd Najwyższy argumentował w uzasadnieniu oma-
wianego postanowienia, że z uwagi na konstytutywny charakter 
wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców i w konsekwen-
cji utratę przez spółkę podmiotowości prawnej, konieczne jest, 
aby jeszcze przed dokonaniem wykreślenia z rejestru nastąpi-
ło całkowite rozdysponowanie majątku spółki. Sąd Najwyższy 
odwołując się przy tym do całościowej wykładni przepisów Ty-
tułu III Działu I Rozdziału 6 KSH – „Rozwiązanie i likwidacja 
spółki” podniósł, że – bez względu na źródło rozwiązania spółki 
– jej wykreślenie z rejestru może nastąpić dopiero po pełnym 
rozdysponowaniu majątku.
Wreszcie SN zwrócił uwagę, że rozwiązanie spółki z o.o. z powo-
du ogłoszenia upadłości jest wyjątkiem od zasady, że to wspólni-
cy, będąc jej dysponentami, decydują o dalszym istnieniu spół-
ki, a w szczególności mogą podjąć uchwałę o jej rozwiązaniu, 
gdy nie będą widzieć dalszej możliwości realizacji celów, dla ja-
kich została utworzona. 

Komentarz
W analizowanym orzeczeniu kluczową kwestią było ustalenie, 
czy zmiana art. 289 § 2 KSH jaka nastąpiła z dniem 1.1.2016 r. 
miała charakter prawotwórczy, czy jedynie doprecyzowała skut-
ki już wcześniej obowiązującego stanu prawnego. Zmiana ta po-
legała na dodaniu do art. 289 § 2 KSH fragmentu wskazującego, 
że spółka nie ulega rozwiązaniu w przypadku zakończenia po-
stępowania upadłościowego w wyniku zaspokojenia wszystkich 
wierzycieli w całości lub zatwierdzenia układu. 
Dodany fragment przepisu rozszerza wyjątek od zasady, zgod-
nie z którą zakończenie postępowania upadłościowego prowa-
dzi do wykreślenia spółki z o.o. z rejestru. Za uznaniem wprowa-
dzenia tego wyjątku za zmianę obowiązujących norm prawnych 
dotyczących wykreślania spółek kapitałowych z rejestru prze-

2  Ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze w wersji obo-
wiązującej do 1.1.2016 r., Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.; dalej jako: PrUpN. 
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ku, który przysługuje podmiotowi, który formalnie już nie 
istnieje.

Przedstawione rozumowanie SN może budzić pewne wątpli-
wości z zakresu teorii prawa. Prowadzi ono bowiem do przy-
znania pierwszeństwa wnioskom z wykładni funkcjonalnej nad 
argumentem wynikającym z  jednoznacznej treści przepisów. 
Treść rozstrzygnięcia zasługuje jednak na pełną aprobatę z uwa-
gi na to, że wykładnia dokonana przez SN prowadzi do słuszne-
go i zdroworozsądkowego rozstrzygnięcia, które usuwa swoistą 
lukę w prawie obowiązującą do 1.1.2016 r. 
Podkreślenia wymaga to, że postępowanie upadłościowe 
jest szczególnym rodzajem postępowania egzekucyjnego 
(tzw. egze kucja uniwersalna) i jest ustanowione w celu zabez-
pieczenia praw wierzycieli upadłego. Celem tego postępowania 
nie jest likwidacja podmiotów, wobec których ogłoszono upad-
łość lub ingerowanie w wolę wspólników upadłego, co do dal-
szego istnienia upadłego, ale spłacenie wszystkich zobowiązań 
dłużnika. Jeżeli cel ten jest zrealizowany, to tak jak w sprawie 
rozpoznawanej przez SN, postępowanie upadłościowe ulega za-
kończeniu. Nie ma więc podstaw do tego, aby nawet po zakoń-
czeniu postępowania upadłościowego i zrealizowaniu jego celu, 
wywoływało ono jeszcze skutki uboczne w postaci wykreślenia 
upadłego z rejestru. Takie skutki nie przyczyniają się bowiem 
do ochrony lub realizacji jakichkolwiek praw, ale prowadzą do 
nieuregulowanej ustawowo sytuacji istnienia majątku polikwi-
dacyjnego, która jest niepożądana z perspektywy pewności ob-
rotu prawnego. 
Wydaje się, że poprzednio obowiązująca wersja art.  289 
§  2  KSH nie regulowała kwestii zakończenia postępowania 
upadłościowego w  wyniku zaspokojenia wszystkich wierzy-
cieli tylko z tego względu, że taka sytuacja zdarza się bardzo 
rzadko. U podstaw ogłoszenia upadłości leży bowiem założe-
nie, że postępowanie upadłościowe jest prowadzone w sytua-
cji, gdy wartość majątku upadłego nie pozwoli na zaspokoje-
nie wszystkich wierzycieli. Poprzez glosowane orzeczenie SN 
wskazał jednak, że brak regulacji ustawowej wyjątków, z uwagi 
na rzadkość występowania określonych stanów faktycznych, nie 
ogranicza możliwości ich wyinterpretowania również z samego 
celu ustawodawcy. 

Wnioski praktyczne
Omawiany wyrok SN podkreśla wagę wykładni funkcjonalnej. 
Wskazuje on na możliwość wykorzystania tego rodzaju wykład-
ni w przypadku występowania luk prawnych bądź nowelizacji, 
które nie pozwalają określić, czy ich celem jest zmiana obowią-
zującej regulacji, czy jej doprecyzowanie. Dlatego jest on dobrą 
wskazówką do określenia sposobów budowania argumentacji 
dotyczącej treści przepisów w stale zmieniającym się otocze-
niu prawnym. 

mawiały co najmniej dwie zasady interpretacyjne. Zgodnie 
z pierwszą z nich, wyjątków nie należy interpretować rozszerza-
jąco, a na podstawie drugiej należy przyznawać zmianom pra-
wa znaczenie prawotwórcze. Oprócz tego, w poprzednim stanie 
prawnym samo ogłoszenie upadłości było równoznaczne z roz-
wiązaniem spółki, co mogło sugerować, że jednym ze skutków 
upadłości likwidacyjnej jest również zakończenie bytu prawne-
go upadłego. 
Pomimo występowania powyższych argumentów, przemawia-
jących za wykreśleniem z rejestru spółki, co do której zakończo-
ne zostało postępowanie upadłościowe, SN uznał, że wyjątek 
wprowadzony w znowelizowanym art. 289 § 2 KSH można od-
czytać również z poprzedniej wersji ustawy. W tym celu powołał 
3 rodzaje argumentów odwołujących się do: 
1) wykładni literalnej przepisów PrUpN wskazującej na to, że 

ustawa ta przewidywała identyczne skutki, dotyczące odzy-
skania przez upadłego możliwości zarządu majątkiem, za-
równo w przypadku zakończenia postępowania w wyniku 
spłacenia wszystkich wierzycieli, jak i w przypadku umo-
rzenia postępowania upadłościowego lub uchylenia postę-
powania prowadzonego wobec upadłego. Z  tych przepi-
sów SN wyprowadził wniosek, że skoro PrUpN zrównuje 
skutki spłacenia wszystkich wierzycieli z umorzeniem po-
stępowania upadłościowego w zakresie zarządzania mająt-
kiem upadłego, to nie ma podstaw, aby różnicować te skut-
ki na podstawie art. 289 § 2 KSH, w zakresie wykreślenia 
upadłego z rejestru przedsiębiorców;

2) wykładni funkcjonalnej przepisów PrUpN, w tym celu tej 
ustawy wskazanego w  jej art. 2. Sąd Najwyższy wskazał, 
że celem postępowania upadłościowego nie jest likwida-
cja podmiotów, ale postępowanie to należy prowadzić tak, 
aby, jeżeli to możliwe, przedsiębiorstwo dłużnika zostało 
zachowane. Wykreślenie spółki z rejestru byłoby sprzecz-
ne z celem dotyczącym zachowania przedsiębiorstwa dłuż-
nika, a zarazem nie przyczyniałoby się do realizacji żadne-
go innego celu postępowania upadłościowego. W sposób 
szczególny jest to widoczny na tle rozpoznawanej sprawy, 
w której, w momencie składania wniosku o wykreślenie 
spółki z  rejestru przedsiębiorców, zakończone było już 
prowadzone w  stosunku do niej postępowanie upadłoś-
ciowe;

3) wykładni funkcjonalnej przepisów KSH, które chronią wie-
rzycieli likwidowanej spółki (w tym osoby uprawnione do 
udziału w masie pozostałej z likwidacji) poprzez założenie, 
zgodnie z którym wykreślenie z rejestru przedsiębiorców 
może nastąpić dopiero po tym, jak spółka nie ma już żad-
nego majątku. Tymczasem wykreślenie spółki posiadającej 
majątek, wobec której zakończono postępowanie upadłoś-
ciowe, byłoby sprzeczne z tym założeniem i prowadziłoby 
do powstania niepożądanej sytuacji występowania mająt-
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Postępowanie 
o wykreślenie wpisu 
niedopuszczalnego 
ze względu na obowiązujące 
przepisy prawa

▶ Kornelia Łuczejko

▶ Sąd rejestrowy w  ramach postępowania określonego 
w art. 12 ust. 3 ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym (t. jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 700 ze zm.; dalej 
jako: KrRejSU) o  wykreślenie wpisu niedopuszczalnego 
ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie jest upraw-
niony do badania zgodności z ustawą uchwały zgromadze-
nia wspólników lub walnego zgromadzenia, która stanowi 
materialnoprawną podstawę dokonanego wpisu.

▶ Uchwała SN z  8.12.2017  r., III  CZP 54/17, 
Legalis

Stan faktyczny
W sprawie analizowanej przez Sąd Najwyższy Wnioskodaw-
ca wniósł o wykreślenie z KRS wpisu o podwyższeniu kapita-
łu zakładowego spółki z uwagi na to, że wpis został dokonany 
na podstawie nieważnej czynności prawnej. Zdaniem Wniosko-
dawcy niedopuszczalne było podwyższenie kapitału zakłado-
wego i wniesienie aportu na pokrycie podwyższonego kapitału 
zakładowego na podstawie uchwały podjętej w zwykłej formie 
pisemnej, zamiast w formie aktu notarialnego.
Referendarz sądowy oddalił przedmiotowy wniosek. Na sku-
tek skargi na orzeczenie referendarza sądowego złożonej przez 
Wnioskodawcę, Sąd Rejonowy stwierdził brak podstaw do wy-
kreślenia wpisu. W uzasadnieniu SR wskazał m.in., że w analizo-
wanej sprawie brak jest podstaw do zastosowania art. 12 ust. 3 
KrRejSU. Stwierdził, że na podstawie przywołanego przepisu 
sąd rejestrowy nie może dokonywać ponownej weryfi kacji do-
kumentów stanowiących uprzednio podstawę wpisu do rejestru. 
Od powyższego postanowienia Wnioskodawca wywiódł ape-
lację. Sąd Okręgowy przy rozpoznawaniu apelacji uznał, że ma 
do czynienia z  zagadnieniem prawnym budzącym poważne 
wątpliwości. Mianowicie należy rozważyć, czy sąd rejestrowy 

w ramach postępowania określonego w art. 12 ust. 3 KrRejSU 
o wykreślenie wpisu z uwagi na niedopuszczalne dane, ma obo-
wiązek badania ważności czynności prawnych stanowiących 
podstawę wpisu. 
Sąd Najwyższy uznał, że na podstawie art. 12 ust. 3 KrRejSU 
sąd rejestrowy nie jest uprawniony do badania zgodności z usta-
wą uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego walnego 
zgromadzenia, która stanowi materialnoprawną podstawę do-
konanego wpisu. 

Komentarz
Sąd Najwyższy wskazał, że KrRejSU zawiera dwa przepisy, 
z których można wywodzić kompetencje sądu rejestrowego do 
badania zgodności uchwały organu spółki kapitałowej z prze-
pisami prawa. 
Pierwszym z nich jest przepis art. 23 KrRejSU, który upoważ-
nia sąd rejestrowy do badania, czy dołączone do wniosku do-
kumenty są pod względem formy i treści zgodne z przepisami 
prawa.
Warto w tym miejscu odnotować, że zdaniem SN uprawnienie 
sądu rejestrowego ograniczone jest do badania zgodności 
uchwały z przepisami prawa. Sąd rejestrowy nie może wobec 
tego odmówić wpisu do rejestru uchwały niezgodnej z zasada-
mi współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. Nie ma 
również kompetencji do badania tego, czy uchwała zgodna jest 
z  umową spółki (statutem) chyba, że niezgodność z  umową 
spółki (statutem) jest jednocześnie niezgodnością z przepisem 
prawa. Oznacza to, że kompetencja sądu rejestrowego różni się 
od kompetencji sądu, który rozstrzyga o powództwie o uchyle-
nie uchwały lub o stwierdzenie nieważności uchwały sprzecznej 
z ustawą. Nie bez znaczenia jest również umiejscowanie ww. są-
dów w strukturze organizacyjnej wymiaru sprawiedliwości. Sąd 
rejestrowy jest bowiem sądem rejonowym, natomiast sąd orze-
kający o wyeliminowaniu uchwały z obrotu jest sądem okręgo-
wym. 
Drugim z nich jest przepis art. 12 ust. 3 KrRejSU, na podsta-
wie którego sąd rejestrowy ma kompetencję do wykreślenia da-
nych, które są sprzeczne z przepisami prawa.
Sąd Najwyższy podzielił pogląd, że uchwała zgromadzenia 
wspólników lub walnego zgromadzenia do czasu uprawomoc-
nienia się orzeczenia uchylającego taką uchwałę lub stwierdza-
jącej jej nieważność powinna być uznawana za zgodną z pra-
wem1. W rezultacie orzeczenie wydane przez inny sąd niż sąd 
rejestrowy może doprowadzić do sytuacji niezgodności uchwa-
ły z przepisami prawa. Oznacza to, że dopiero istnienie takie-
go prawomocnego orzeczenia powoduje, że uchwała organu 
spółki kapitałowej może być uznana za „dane niedopuszczalne 
ze względu na obowiązujące przepisy prawa” i wpis dokonany 
na jej podstawie powinien zostać wykreślony z rejestru przed-
siębiorców. 
W świetle art. 254 § 3 i 4 KSH (art. 427 § 3 i 4 KSH w przypad-
ku spółki akcyjnej – przyp. K.Ł.) zarząd ma obowiązek zgło-
sić sądowi rejestrowemu informację o  prawomocnym wyro-
ku uchylającym uchwałę lub stwierdzającym jej nieważność, 
najpóźniej w ciągu 7 dni od podjęcia takiego orzeczenia. Zda-
niem SN analogicznego zawiadomienia dokonuje sąd wyda-

1  Por.  uchwały 7 sędziów SN z  1.3.2007  r.,  III  CZP 94/06, OSNC 
Nr  7–8/2007, poz.  95 oraz z  18.9.2013  r.,  III  CZP 13/13, OSNC 
Nr 3/2014, poz. 23.
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Uchwały nieistniejące 
są kategorią odmienną 
od uchwał sprzecznych 
z prawem

▶ Kornelia Łuczejko

▶ Przypadki uchwał nieistniejących są kategorią odmienną 
od uchwał sprzecznych z prawem; charakteryzuje je przy 
tym tak drastyczny, krańcowy stopień natężenia wadliwo-
ści, że usprawiedliwia to uznanie ich za nieistniejące, a więc 
za niewywołujące żadnych skutków prawnych ab initio. 

 Istota uchwały nieistniejącej polega na tym, że nie wywie-
ra ona żadnych skutków prawnych, a więc w rozumieniu 
prawnym uznaje się, że ona nie istnieje i nie istniała nigdy. 
Dlatego właśnie można się na jej nieistnienie powoływać 
w innym postępowaniu sądowym, bez konieczności uzyski-

wania wyroku stwierdzającego tę okoliczność na podstawie 
art. 189 KPC. Utożsamianie jej zatem ze statusem prawnym 
uchwały sprzecznej z ustawą jest nieusprawiedliwione.

▶ Postanowienie SN z 25.8.2016 r., V CSK 694/15, 
Legalis

Stan faktyczny
W sprawie analizowanej przez SN, X działający jako Prezes Za-
rządu spółki1 cofnął w  imieniu Spółki pozew o wydanie nie-
ruchomości wraz ze  zrzeczeniem się roszczenia oraz wniósł 
o umorzenie postępowania w sprawie. W uzasadnieniu wyjaś-
nił, że w jego ocenie pozew został wniesiony przez osobę nie-
uprawnioną do działania w imieniu Spółki (tj. Y). Jednocześ-
nie powołał się na uchwałę odwołującą Y z Zarządu Spółki oraz 
postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia o ustalenie nieist-
nienia uchwał powołujących Y na stanowisko Prezesa Zarządu 
Spółki poprzez wstrzymanie wykonania uchwał oraz ustano-
wienie zakazu dokonywania jakichkolwiek czynności w charak-
terze członka Zarządu Spółki do czasu całkowitego zakończenia 
postępowania w sprawie. 
W wyniku cofnięcia pozwu Sąd Okręgowy postanowieniem 
umorzył postępowanie w sprawie. Następnie Spółka reprezen-
towana przez inną osobę – ponownie Y, podającego się za Pre-
zesa Zarządu Spółki, zaskarżyła ww. postanowienie. W zażale-
niu wskazała, że oświadczenie o cofnięciu pozwu, połączone 
ze zrzeczeniem się roszczenia, zostało odwołane przez Spółkę 
w postępowaniu przed sądem I instancji z uwagi na to, że zosta-
ło złożone przez X, niebędącego piastunem organu Spółki i z tej 
przyczyny jest nieważne (art. 58 § 1 KC). 

1  Dalej jako: Spółka.

jący orzeczenie o uchyleniu uchwały lub stwierdzeniu jej nie-
ważności. W konsekwencji wykreślenia uchwały, która została 
wyeliminowana z obrotu prawnego, dokonuje sąd rejestrowy 
nie z własnej inicjatywy, ale na skutek zawiadomienia przez sąd, 
który wydał konstytutywne orzeczenie, którego skutkiem było 
uchylenie uchwały sprzecznej z umową (statutem) bądź dobry-
mi obyczajami i godzącą w interes spółki lub podjętą w celu po-
krzywdzenia wspólnika (akcjonariusza) albo stwierdzającej jej 
nieważność. 

Wnioski dla praktyki
W analizowanej uchwale SN opowiedział się za wąskim zakre-
sem kompetencji KRS na etapie następczej kontroli wpisów 
w rejestrze. Stanowisko SN należy uznać za słuszne. Podkre-
ślenia wymaga, że ewentualna kontrola zgodności wniosku 
oraz dokumentów stanowiących podstawę wpisu z  obo-
wiązującymi przepisami prawa powinna być dokonywana 
przez KRS przed dokonaniem wpisu (na podstawie art. 23 
ust. 1 KrRejSU). 
Za niedopuszczalną należy zatem uznać sytuację, w której KRS 
najpierw bada wniosek o wpis wraz z załączonymi do niego do-
kumentami (np. uchwałą o zmianie statutu spółki lub podwyż-

szeniu kapitału zakładowego), dokonuje wpisu danych obję-
tych wnioskiem, po czym wykreśla wpis z uwagi na sprzeczność 
z obowiązującymi przepisami prawa (pomimo tego, że uchwała 
nie została prawomocnie wyeliminowana z obrotu na podsta-
wie przepisów KSH).
Nie można tracić z pola widzenia niebezpieczeństwa, jakie nie-
sie ze sobą przyznanie KRS szerokiej możliwości weryfi kacji 
i usuwania dokonanych już wpisów. Wyposażenie sądu rejestro-
wego w kompetencję do wielokrotnej zmiany własnych posta-
nowień godziłoby w zasadę praworządności oraz zasadę bezpie-
czeństwa obrotu (stałości i pewności wpisów). 
Ponadto zaaprobowanie stanowiska, zgodnie z  którym KRS 
jest uprawniony do wykreślenia w każdym czasie dokonanego 
już wpisu, bez uprzedniego prawomocnego wyroku uchylają-
cego uchwałę lub stwierdzającego jej nieważność, podważyło-
by stabilność funkcjonowania spółek kapitałowych. Co więcej, 
zaakceptowanie powyższego poglądu otworzyłoby możliwość 
kwestionowania uchwał zgromadzeń wspólników i  walnych 
zgromadzeń w każdym czasie, co byłoby sprzeczne z art. 252 
oraz 425 KSH. W tym kontekście warto również przypomnieć, 
że postępowanie rejestrowe ma ograniczony charakter i  nie 
może służyć rozstrzyganiu sporów pomiędzy zarejestrowany-
mi podmiotami.  
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cepcji, aktualnie brak jakiejkolwiek normatywnej podstawy do 
wyróżniania uchwał nieistniejących, gdyż KSH przewiduje dy-
chotomiczny podział uchwał wadliwych. 
Pomimo wyrażanych wątpliwości odnośnie do odróżnienia 
kategorii uchwał nieistniejących i  nieważnych w  judykaturze 
przeważa ostatecznie opinia o  dopuszczalności powództwa 
na podstawie art. 189 KPC o ustalenie nieistnienia uchwa-
ły zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia)5. 
W analizowanym postanowieniu SN również podzielił pogląd 
o dopuszczalności wyodrębnienia uchwał nieistniejących. Sąd 
Najwyższy poszedł jednak o krok dalej w swoich rozważaniach 
i wskazał, że w odniesieniu do tej kategorii uchwał nie ma 
konieczności uzyskiwania wyroku stwierdzającego okolicz-
ność ich nieistnienia na podstawie art. 189 KPC. Uchwała 
taka jest bowiem dotknięta tak znacznym stopniem wadliwości, 
że nie istnieje i nigdy nie istniała. Jednocześnie SN stwierdził, że 
powyższy pogląd nie jest sprzeczny ze stanowiskiem wyrażonym 
w uchwale SN (III CZP 13/13) o konstytutywnym charakterze 
wyroku stwierdzającego nieważność sprzecznej z ustawą uchwa-
ły zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia). W przy-
wołanej uchwale kwestia uchwał nieistniejących nie została 
w ogóle poruszona, gdyż rozważania Sądu koncentrowały się 
wyłącznie wokół problematyki nieważności uchwał sprzecznych 
z ustawą, która jest odmienna od tej wynikającej z art. 58 KC.

Wnioski dla praktyki
Analizowane postanowienie SN ma istotne znaczenie praktycz-
ne dla sposobu prowadzenia sporów korporacyjnych. Przede 
wszystkim SN potwierdził możliwość wyodrębnienia kate-
gorii uchwał nieistniejących. Podkreślił, że sąd ma obowią-
zek brania pod uwagę z urzędu nieistnienia czynności praw-
nej, na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego 
w sprawie, na każdym etapie postępowania. Co więcej, aby 
móc powoływać się na tę okoliczność w procesie, nie jest wy-
magane uprzednie uzyskanie wyroku ustalającego nieist-
nienie uchwały na podstawie art. 189 KPC. Inaczej sytuacja 
wygląda natomiast w odniesieniu do uchwał sprzecznych z pra-
wem, które w świetle uchwały SN (III CZP 13/13) pozostają 
w mocy i muszą być respektowane do chwili prawomocnego 
stwierdzenia ich nieważności – wyrok ma charakter konstytu-
tywny, a skutek nieważności występuje ex tunc. 
Z uwagi na  to, że w  systemie prawa brak ustawowej definicji 
uchwały nieistniejącej, a judykatura dostarcza jedynie przykładów 
wad uzasadniających uznanie uchwał zgromadzeń wspólników 
(walnych zgromadzeń) za nieistniejące, ustawodawca powinien 
podjąć działania zmierzające do jednoznacznego wyróżnienia 
uchwał nieistniejących, ich scharakteryzowania oraz dopuszcze-
nia możliwości ich zaskarżania na podstawie art. 189 KPC (albo 
stanowczego odrzucenia tej koncepcji). Wyraźne i niebudzące 
wątpliwości uregulowanie tej materii z pewnością pozwoli unik-
nąć wielu aktualnych problemów związanych z eliminowaniem 
uchwał spółek kapitałowych z obrotu prawnego.  

siński, P. Moskwa [w:] System Prawa Prywatnego. T. 17B. Prawo spółek ka-
pitałowych, pod red. S. Sołtysińskiego, Warszawa 2006, Legalis.
5  Por. np. postanowienie SN z 4.10.2012 r., I CSK 100/12, Legalis; wyrok 
SN z 12.12. 2008 r., II CNP 82/08, Legalis; wyrok SN z 4.1.2008 r., III CSK 
238/07, Pr. Sp. Nr 9/2008, s. 55; wyrok SN z 12.3.2006 r., V CSK 59/06, 
Pr. Sp. Nr 3/2008, s. 58; wyrok SN z 13.3.1998 r., I CKN 563/97, OSNC 
Nr 12/1998, poz. 205. 

Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie. Podniósł, że argumentacja, 
w świetle której X jako osoba cofająca pozew nie była Prezesem 
Zarządu Spółki, gdyż uchwały o jego powołaniu były nieważne, 
nie może odnieść skutku. Sąd odwoławczy podkreślił przy tym, 
że wyrok sądu stwierdzający nieważność uchwały ma charakter 
konstytutywny2. Z tego względu Spółka nie może skutecznie 
powołać się na nieważność uchwały o odwołaniu dotychczaso-
wego Prezesa Zarządu i powołaniu X do Zarządu Spółki. 
Sąd Najwyższy rozpoznający skargę kasacyjną stwierdził, że 
w powyższym stanie faktycznym ograniczenie się przez SA do 
analizy treści aktualnego wpisu w KRS jest niewystarczające. 
Jednocześnie odwołał się do wyroku SN z 12.12.2008 r.3, w któ-
rym przyjęto, że sąd ma obowiązek brania pod uwagę z urzędu, 
na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału, w każdym 
stadium postępowania nieistnienie czynności prawnej. Podkre-
ślił również, że w uzasadnieniu tego wyroku nie zawarto wy-
raźnego stwierdzenia, że sąd uwzględnia nieistnienie uchwały 
w każdej sprawie jako przesłankę orzeczenia, to jednak z kon-
tekstu całej treści jego motywów nie ulega wątpliwości, że SN 
opowiedział się za takim właśnie rozwiązaniem procesowym.
W ocenie SN, przypadki uchwał nieistniejących są kategorią 
odmienną od uchwał sprzecznych z  prawem; charakteryzuje 
je przy tym tak drastyczny, krańcowy stopień natężenia wadli-
wości, że usprawiedliwia to uznanie ich za nieistniejące, a więc 
za niewywołujące żadnych skutków prawnych ab  initio. Zda-
niem SN, istota uchwały nieistniejącej polega na  tym, że nie 
wywiera ona żadnych skutków prawnych, a więc w rozumieniu 
prawnym uznaje się, że ona nie istnieje i nie istniała nigdy. Z tej 
przyczyny można się na  jej nieistnienie powoływać w innym 
postępowaniu sądowym, bez konieczności uzyskiwania wyro-
ku stwierdzającego tę okoliczność na podstawie art. 189 KPC. 
Utożsamianie jej zatem ze statusem prawnym uchwały sprzecz-
nej z ustawą jest nieusprawiedliwione.

Komentarz
W sprawie analizowanej przez SN mamy do czynienia z cieka-
wą sytuacją, w której „konkurują” ze sobą dwa „Zarządy” Spół-
ki. Innymi słowy, dwa odrębne podmioty jednocześnie twierdzą, 
że przysługuje im wyłączne prawo do reprezentowania Spółki. 
W rezultacie składają sprzeczne oświadczenia i  formułują od-
mienne stanowiska procesowe, podważając przy tym wzajem-
ne uprawnienia do działania w imieniu Spółki (wzajemnie kwe-
stionują uchwały powołujące ich w skład Zarządu Spółki). Co 
istotne, zaprezentowane powyżej okoliczności wcale nie należą 
do rzadkości w funkcjonowaniu spółek kapitałowych, zwłaszcza, 
gdy podejmowane są próby wrogiego przejęcia kontroli w spółce.  
W takim stanie faktycznym SN po raz kolejny wypowiedział 
się w przedmiocie dopuszczalności wyodrębnienia kategorii 
tzw. uchwał nieistniejących. Zagadnienie to od lat wywołuje 
wiele kontrowersji w doktrynie i orzecznictwie. Część przed-
stawicieli doktryny i judykatury stoi na stanowisku, że na grun-
cie obecnej regulacji KSH dotyczącej zaskarżania uchwał spó-
łek kapitałowych nie jest dopuszczalne dochodzenie w trybie 
art. 189 KPC ustalenia nieistnienia uchwał zgromadzeń wspól-
ników (walnych zgromadzeń)4. Zdaniem zwolenników tej kon-

2 Uchwała SN(7) z 18.9.2013 r., III CZP 13/13, Biul. SN Nr 9/2013, Legalis. 
3  II CNP 82/08, Legalis.
4  Tak m.in. S. Sołtysiński, Czy „istnieją” uchwały nieistniejące zgromadzeń 
spółek kapitałowych i spółdzielni?, PPH Nr 2/2006, s. 4–14; zob. S. Sołty-
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Pojęcie innej podobnej 
umowy

▶ Dariusz Kulgawczuk ▶ Dagmara Błaszkiewicz

▶ Przesądzające znaczenie ma wykładnia funkcjonalna 
przepisu art. 15 § 1 KSH. Jego celem jest bowiem, z jed-
nej strony, zapewnienie wspólnikom kontroli nad praw-
nymi czynnościami spółki, które powodują faktyczne lub 
potencjalne zaangażowanie jej środków w interesie ozna-
czonej grupy osób, z drugiej – ochrona zarówno intere-
sów spółki, jak i  jej wspólników. Z tych względów poję-
cie „inna podobna umowa” obejmuje wszelkie umowy, do 
których istoty należy transfer środków ze spółki do mająt-
ku osób należących do podmiotowego kręgu wyznaczone-
go treścią art. 15 § 1 KSH, na ich rzecz, albo udzielania im 
zabezpieczeń (za  wyjątkiem zabezpieczeń rzeczowych). 
Każdorazowo jednak umowa musi wywierać przynaj-
mniej pośrednio jednostronnie korzystne skutki prawne 
dla wskazanych piastunów organów lub funkcjonariuszy 
spółki, zatem muszą być oni jej rzeczywistymi benefi cjen-
tami. Umowa może mieć zarówno charakter zobowiązują-
cy, jak i rozporządzający, przy czym pozbawiona znacze-
nia jest rzeczywista wartość ekonomiczna świadczenia. 
Na jej podstawie spółka może być obowiązana do wyko-
nania określonego zobowiązania, zaciągniętego przez oso-
bę trzecią, stąd „podobna” jest w oznaczonych okolicznoś-
ciach umowa o przejęcie długu (art. 519 i n. KC), umowa 
z  dłużnikiem o  zwolnienie go z  obowiązku świadczenia 
(art. 392 KC), czy też umowa o świadczenie na rzecz oso-
by trzeciej (art. 393 KC) lub umowa gwarancji. W zasadzie 
zakresem zastosowania art. 15 § 1 KSH powinny być obję-
te takie, które mają zbliżoną konstrukcję do umów nazwa-
nych wymienionych w tym przepisie.

▶ Wyrok SN z 7.3.2017 r., III CSK 349/16, Legalis

Stan faktyczny
W komentowanym wyroku syndyk masy upadłości „T.M.” spół-
ki z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Ł.1 wniósł o zasądzenie 

1  Dalej jako: Spółka.

od pozwanego Radosława W.2 kwoty 191 800 zł z ustawowy-
mi odsetkami od 10.7.2012 r., ewentualnie o uznanie umowy 
z 16.2.2010 r., zawartej pomiędzy Spółką „T.M.” a Pozwanym, 
przy udziale „A.” spółki z o.o. spółki komandytowo-akcyjnej 
w A.3, za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości Spółki 
i o zasądzenie od Pozwanego kwoty 191 800 zł z ustawowy-
mi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku. W  po-
zwie zostały wskazane dwie podstawy prawne powództwa 
– art. 405 KC w zw. z art. 127 ust. 3 ustawy z 28.2.2003 r. – 
Prawo upadłościowe i naprawcze4 oraz podstawa ewentualna 
– art. 527 i 405 KC; a w odpowiedzi na sprzeciw dodatkowo 
art. 411 KC w zw. z art. 15 § 1 i art. 17 KSH, wskazujące na nie-
ważność umowy.
Powiązania osobowe i kapitałowe były w sprawie następujące: 
Janusz A. i „R.” S.A. byli wspólnikami Spółki; Janusz A. był pre-
zesem jednoosobowego zarządu Spółki, a Pozwany członkiem 
jej rady nadzorczej; prezesem zarządu „R.” oraz członkiem za-
rządu spółki „A.”. Spółka zawarła z B. Bankiem S.A. w W.5 szereg 
umów kredytu. Zabezpieczeniem kredytów był zastaw rejestro-
wy na akcjach spółki „R.”, stanowiących własność Pozwanego.
Sądy orzekające w sprawie ustaliły, że od 2008 r. sytuacja fi nan-
sowa Spółki ulegała pogorszeniu. W dniu 16.2.2010 r. Pozwany 
i Spółka, przy udziale spółki „A.”, zawarli Umowę. Cel Umowy 
oznaczono jako zabezpieczenie interesu Pozwanego i szko-
dy związanej z realizacją zabezpieczenia przez Bank. Posta-
nowiono również, że Spółka poleca nieodwołalnie, aby spółka 
„A.”, w przypadku spełnienia określonych okoliczności, przeka-
zywała na wezwanie Pozwanego na jego rachunek wszystkie na-
leżności przysługujące Spółce z tytułu wynagrodzenia za dosta-
wy towarów zrealizowane po dniu zawarcia Umowy.
Pozwany był uprawniony do rozporządzania kwotą przekazaną 
na jego rachunek. Spółka upoważniła Pozwanego do zawarcia 
bezpośrednio z Bankiem umowy, w ramach której zapłaci on 
częściowo dług spółki wobec Banku w zamian za zgodę na wy-
kreślenie zastawu rejestrowego na akcjach spółki „R.”. Pozwany 
zobowiązał się do rozliczenia i zwrotu na rzecz Spółki niewy-
korzystanych środków. Aneksem z 2.6.2010 r. postanowiono 
dodatkowo, że Pozwanemu przysługiwać będzie wynagrodze-
nie za przechowywanie na rachunku bankowym kwot przeka-
zanych przez spółkę „A.”, w wysokości 0,5% dziennie, do czasu 
zrealizowania uprawnień przysługujących mu na mocy umowy.
Na wezwanie Pozwanego doszło do przelewu wierzytelno-
ści wynikających z sześciu faktur wystawionych przez Spółkę. 
Pozwany wpłacił Bankowi kwotę 111 860 zł, która została za-
liczona na spłatę kredytu obrotowego Spółki i uzyskał zgodę 
na zwolnienie zabezpieczenia przez wykreślenie zastawu reje-
strowego na akcjach spółki „R”. Pozostałą część kwoty uzyska-
nej od „A.” zaliczył na poczet wynagrodzenia za przechowywa-
nie środków przysługującego mu na mocy aneksu do Umowy 
z 2.6.2010 r.
Rozstrzygając sprawę, sąd I  instancji skupił się wyłącznie 
na kwalifi kacji wypełnienia przez stan faktyczny sprawy prze-
słanki określonej w art. 127 ust. 3 PrUpN. Analiza przedsta-
wionego stanu faktycznego, w kontekście powołanej w pozwie 

2  Dalej jako: Pozwany.
3  Dalej jako: umowa.
4  Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.; dalej jako: PrUpN (obecnie: Prawo upad-
łościowe, t. jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.).  
5  Dalej jako: Bank.
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nienie wspólnikom możliwości skutecznej kontroli nad praw-
nymi czynnościami spółki, które powodują faktyczne lub po-
tencjalne zaangażowanie jej środków w  interesie oznaczonej 
grupy osób.
Mając na uwadze wskazany cel regulacji, SN przyjął, że pojęcie 
„inna podobna umowa” obejmuje wszelkie umowy, do któ-
rych istoty należy transfer środków ze spółki do majątku 
osób należących do podmiotowego kręgu wyznaczonego 
treścią art. 15 § 1 KSH na ich rzecz, albo udzielania im zabez-
pieczeń (z wyjątkiem zabezpieczeń rzeczowych). Zdaniem SN, 
umowa taka każdorazowo musi wywierać przynajmniej po-
średnio jednostronnie korzystne skutki prawne dla wska-
zanych piastunów organów lub funkcjonariuszy spółki, za-
tem muszą być oni jej rzeczywistymi beneficjentami. SN 
zwrócił także uwagę, że „inna podobna umowa” może stanowić 
zarówno umowę o skutku zobowiązującym, jak i rozporządza-
jącym, a rzeczywista wartość ekonomiczna świadczenia jest po-
zbawiona znaczenia.
Kontynuując prezentowany sposób wykładni pojęcia „inna 
podobna umowa” SN przyjął, że na podstawie takiej umowy 
spółka może być obowiązana do wykonania określonego zo-
bowiązania, zaciągniętego przez osobę trzecią, stąd „podobna” 
jest w oznaczonych okolicznościach umowa o przejęcie długu 
(art. 519 i n. KC), umowa z dłużnikiem o zwolnienie go z obo-
wiązku świadczenia (art. 392 KC), czy też umowa o świadcze-
nie na rzecz osoby trzeciej (art. 393 KC) lub umowa gwarancji. 
Ad extremum SN wskazał, że: „w zasadzie zakresem zastosowa-
nia art. 15 § 1 KSH powinny być objęte takie, które mają zbli-
żoną konstrukcję do umów nazwanych wymienionych w tym 
przepisie”.
Kończąc rozważania i przenosząc tezę komentowanej uchwały 
na stan faktyczny sprawy, SN podniósł, że o kwalifikacji danego 
stosunku prawnego decydują elementy przedmiotowo istotne, 
przy czym zasadnicze znaczenie ma układ praw i obowiązków 
stron przy uwzględnieniu ich zgodnego zamiaru i celu umowy. 
W tym kontekście dokonał precyzyjnego omówienia relacji łą-
czących poszczególne podmioty stosunku prawnego, który stał 
się przyczynkiem do podjęcia rozważań w glosowanym wyroku.
Sąd Najwyższy zarzucił sądom niższej instancji, że ich powin-
nością było precyzyjne zbadanie całokształtu stosunków zo-
bowiązaniowych, których elementem była umowa w brzmie-
niu pierwotnym oraz następczo zmodyfikowanym aneksem, 
z  uwzględnieniem okoliczności towarzyszących jej zawarciu 
i wywołanych przez nią skutków prawnych.
Wreszcie, SN podsumował, że zakres praw i obowiązków stron 
oraz świadczeń w analizowanym stosunku prawnym nakazu-
je przyjąć mieszany charakter umowy, w której wykorzystano 
elementy umów nazwanych i nienazwanych oraz posłużono się 
konstrukcją świadczenia na rzecz osoby trzeciej.
Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do 
ponownego rozpoznania z zaleceniem dostrzeżenia i zbadania 
przez sąd niższej instancji elementy jakiej umowy, bądź insty-
tucji prawnej dominują w tak ukształtowanym przez strony sto-
sunku prawnym, przy uwzględnieniu wykładni art. 15 KSH za-
proponowanej przez SN.

Komentarz
Komentowane zagadnienie prawne ma szczególne znaczenie 
dla bezpieczeństwa obrotu – brak zgody zgromadzenia wspól-

kwalifikacji prawnej określonej w PrUpN nie stanowi jednak 
przedmiotu niniejszego opracowania (wymaga jednak zasyg-
nalizowania, jaki kierunek interpretacyjny sprawy przyjął sąd 
I instancji).
Stanowiska sądu I instancji nie podzielił Sąd Apelacyjny wska-
zując, że założeniem rozstrzygnięcia wydanego przez sąd I in-
stancji (pomimo pominięcia tej kwestii w uzasadnieniu wyro-
ku) była ocena, iż Umowa jest ważna, gdyż nie odpowiada 
cechom umowy podobnej w rozumieniu art. 15 § 1 KSH, 
której zawarcie wymagałoby zgody zgromadzenia wspólników 
Spółki.
Wreszcie Sąd Apelacyjny wskazał, że Umowa miała charakter 
przekazu (art. 9211 i n. KC). Sąd Apelacyjny przyjął, że zgodnie 
z Umową Pozwany mógł dysponować powierzoną mu kwotą je-
dynie w ściśle oznaczonym celu, co nie pozwala na zakwalifiko-
wanie jej jako „umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej 
umowy podobnej”, dla których zawarcia art. 17 KSH wymaga 
zgody zgromadzenia wspólników. Uznał, że w stanie faktycz-
nym brak również podstaw do zastosowania przepisów o bez-
podstawnym wzbogaceniu.
Rozstrzygając sprawę, SN wskazał, że pojęcie „inna podob-
na umowa” była przedmiotem sporów w  doktrynie6, któ-
ra zakwestionowała stanowisko wyrażone w  uchwale SN 
z  22.10.2010  r.7, w  której stwierdzono, że umowa sprzeda-
ży użytkowania wieczystego gruntu i własności wzniesionych 
na nim budynków zawarta między spółką kapitałową i jej proku-
rentem jako kupującym, w której znacznie zaniżono cenę sprze-
daży, jest inną podobną umową w rozumieniu art. 15 § 1 KSH. 
Wskazując na  „nieprecyzyjne sformułowanie art.  15  KSH”, 
w uchwale z 22.10.2010 r. SN opowiedział się za stosowaniem 
wykładni funkcjonalnej przepisu, zamiast językowej.
Sąd Najwyższy podsumował dotychczasowe stanowisko 
orzecznictwa wskazując, że za „inną podobną umowę” uznano 
również poręczenie wekslowe udzielone przez spółkę kapitało-
wą za osobę pełniącą w chwili jego dokonania funkcje określo-
ne w art. 15 KSH (jako zbliżone do poręczenia uregulowanego 
w art. 876 i n. KC8) oraz umowy pożyczki zawierane przez spół-
kę z o.o. ze wspólnikami w celu pozyskania kapitału na wkład 
własny9.
Wreszcie, SN postanowił, że rozstrzygając czy dana umowa/
stosunek prawny jest „inną podobną umową” w  rozumieniu 
komentowanego przepisu, przesądzające znaczenie powin-
na mieć wykładnia funkcjonalna komentowanego przepisu 
(podzielił tym samym stanowisko SN wyrażone w  uchwale 
z 22.10.2010 r.). 
Uzasadniając zaaprobowany kierunek wykładni odniósł się do 
celu analizowanej normy prawnej, której zadaniem jest zapew-

6  Zob. A. Opalski [w:] Kodeks spółek handlowych. T. IIIA. Spółka akcyj-
na, pod red. A. Opalskiego, Warszawa 2016, kom. do art. 15 KSH, Nb 8, Le-
galis; M. Dumkiewicz, A. Niewęgłowski, Glosa do uchwały SN z 22.10.2010 r., 
III  CZP 69/10, „Glosa” Nr  1/2012, s.  43; P.  Siwerski, Glosa do uchwa-
ły SN z 22.10.2010 r., III CZP 69/10, Lex/el 2012; R.L. Kwaśnicki, Glosa 
do uchwały SN z 22.10.2010 r., III CZP 69/10, MoP Nr 21/2011, s. 613–
615; Z. Kuniewicz, Glosa do uchwały SN z 22.10.2010 r., III CZP 69/10, 
OSP Nr 11/2012, s. 764; D. Kupryjańczyk [w:] Kodeks spółek handlowych. 
Komentarz, pod red. Z. Jary, Warszawa 2018, kom. do art. 15 KSH, Nb 3, 
Legalis.
7  Por. uchwała SN z 22.10.2010 r., III CZP 69/10, Legalis.
8  Por.  wyrok SN z  5.2.2009  r., I  CSK 297/08, OSNC-ZD Nr  C/2009, 
poz. 86.
9  Por. wyrok SN z 16.1.2013 r., II CSK 302/12, Legalis.
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2) każdorazowo wywierała przynajmniej pośrednio jedno-
stronne korzystne skutki prawne dla ww. podmiotów, 
którzy muszą być jej rzeczywistymi beneficjentami.

Wydaje się, że w SN dokonał znacznego rozszerzenia pojęcia 
„innej podobnej umowy” w porównaniu do przyjętego przez 
SN w  uchwale z  22.10.2010  r. zakresu stosowania przepisu. 
W uchwale z 22.10.2010 r. SN wskazał bowiem, że „inną po-
dobną umową” będzie umowa, w której funkcjonariusz spół-
ki/piastun organu uzyska niczym nieuzasadnioną korzyść 
względem majątku spółki i  to właśnie brak ekwiwalentności 
świadczeń (potencjalnie naruszający interes spółki/wspólni-
ków) ma stanowić trigger do uruchomienia przez zgromadze-
nia spółki kapitałowej ich uprawnień kontrolnych przewidzia-
nych w art. 15 § 1 KSH.
W glosowanej uchwale brak jest przesłanki stanowiącej o bra-
ku ekwiwalentności świadczeń i  uzyskiwaniu przez piastu-
nów organów/funkcjonariuszy spółki niczym nieuzasad-
nionych korzyści. W  glosowanej uchwale „nieuzasadniona 
korzyść” została „zastąpiona” przesłanką „wywierania przy-
najmniej pośrednio jednostronnie korzystnych skutków 
prawnych” dla piastunów organu/funkcjonariuszy spółki bę-
dących rzeczywistymi beneficjentami umowy. Tak wskazany 
zakres stosowania art. 15 KSH stanowi o możliwości objęcia 
wskazaną normą prawną każdej z umów/stosunku prawne-
go jeśli tylko zostanie wykazane, że jest ona dla funkcjona-
riusza/piastuna organu spółki korzystna (przy jednoczesnym 
transferze środków ze spółki do piastuna organu/funkcjona-
riusza).
Dopiero w dalszej części uzasadnienia, wydaje się, że SN doko-
nuje doprecyzowania tego ogólnego twierdzenia. SN podno-
si, że umową podobną w oznaczonych okolicznościach będzie 
umowa o przejęcie długu, umowa z dłużnikiem o zwolnienie go 
z obowiązku świadczenia, umowa o świadczenie na rzecz oso-
by trzeciej, bądź umowa gwarancji. Wreszcie, SN stwierdza, 
że „w zasadzie zakresem zastosowania art. 15 § 1 KSH po-
winny być objęte takie (umowy – przyp. aut.), które mają 
zbliżoną konstrukcję do umów nazwanych wymienionych 
w tym przepisie”.
Zaprezentowany przez SN sposób wykładni pojęcia „inna po-
dobna umowa” nie wyjaśnia w pełni wątpliwości związanych 
ze  stosowaniem komentowanego przepisu. O  ile nie budzi 
wątpliwości, że „inną podobną umową” będzie umowa o kon-
strukcji zbliżonej do umów wyszczególnionych w art. 15 KSH, 
to wątpliwości może budzić objęcie zakresem stosowania 
„wszelkich umów” przewidujących transfer środków między 
spółką a jej funkcjonariuszami/piastunami organów, co w ze-
stawieniu z drugą przesłanką wskazaną przez SN, a więc „wy-
wierania przynajmniej pośrednio korzystnych skutków praw-
nych”, rodzić może duże trudności w dokonywaniu kwalifikacji 
prawnej danego stosunku jako „umowy podobnej”. Wydaje 
się, że „transfer środków” oznacza jakiekolwiek przesunięcia 
środków finansowych między spółką a  funkcjonariuszem/
piastunem, zatem jest to przesłanka możliwa obiektywnie do 
stwierdzenia. Natomiast przesłanka „wywierania korzystnych 
skutków prawnych” stanowi zwrot niedookreślony i  na  tyle 
szeroki, że możliwe jest zakwalifikowanie do niego niemal-
że każdego stosunku prawnego, jeśli tylko wykaże się, że dla 
funkcjonariusza/piastuna organu rodzi on jakąś jednostron-
ną „korzyść”.

ników/walnego zgromadzenia (której wymaga art. 15 KSH) 
na zawarcie „innej podobnej umowy”, skutkuje bowiem moż-
liwością podważania takich umów i to bez jakichkolwiek ogra-
niczeń czasowych, co w konsekwencji może doprowadzić do 
uznania czynności prawnej za nieważną (por. art. 17 § 1 KSH).
Kierując się stanowiskiem SN, pojęcie „innej podobnej umo-
wy” należy badać mając na względzie intencję art. 15 § 1 KSH, 
którą stanowi ochrona spółki oraz jej wspólników/akcjonariu-
szy (pośrednio także wierzycieli i kontrahentów spółki) przed 
działaniami funkcjonariuszy spółki, którzy z uwagi na powiąza-
nia ze spółką mają ułatwioną możliwość korzystania z jej środ-
ków. Szczególny związek pomiędzy funkcjonariuszami spółki/
piastunami organów ze spółką może bowiem stanowić pole do 
potencjalnych nadużyć.
Sąd Najwyższy w komentowanym wyroku podzielił stanowi-
sko wyrażone w uchwale z 22.10.2010 r. (możemy zatem mó-
wić o kontynuacji linii orzeczniczej, stanowczo skrytykowanej 
przez część doktryny10). W uchwale SN z 22.10.2010 r. Sąd po-
stanowił, że jeśli trudności powoduje wskazanie umowy podob-
nej do jednej z trzech wskazanych bezpośrednio w art. 15 KSH 
umów, to nieprecyzyjność przepisu należy rozwiązać poprzez 
stosowanie wykładni funkcjonalnej, zamiast językowej. Sąd 
przyjął, że inną podobną umową nie jest umowa, której kształt 
normatywny podobny jest do jednej z umów wskazanych w ko-
mentowanym przepisie, a umowa, której zawarcie umożliwia ta-
kie ukształtowanie przewidzianych w niej świadczeń, że funk-
cjonariusz/piastun organu spółki uzyskuje nieuzasadnioną 
korzyść kosztem spółki; zdaniem Sądu, zgoda powinna zatem 
dotyczyć tylko takich umów, w których brak ekwiwalentności 
świadczeń narusza interes spółki. Powołując się na „ekwiwa-
lentność świadczeń” (znaczne zaniżenie ceny sprzedaży) Sąd 
wykreował zatem nową – ocenną – przesłankę niewyrażoną 
wprost w art. 15 KSH.
Stanowisko SN zaprezentowane w  uchwale z  22.10.2010  r. 
zostało podważone m.in. przez A.  Opalskiego, który zarzu-
cił mu niedopuszczalną wykładnię rozszerzającą contra legem. 
Zdaniem powołanego autora, intencją ustawodawcy było ob-
jęcie art. 15 § 1 KSH tylko umów wykazujących zbliżone ce-
chy do choćby jednej z umów nazwanych wyszczególnionych 
w przepisie, a nie wszelkich relacji kontraktowych mogących 
powstać między spółkami kapitałowymi a podmiotami okre-
ślonymi w art. 15 KSH. Autor słusznie twierdzi, że stosowa-
nie art. 15 KSH nie jest również uzależnione od uzyskiwania 
przez wskazane w przepisie podmioty „korzyści kosztem spół-
ki”, a przepis ten wyraża wyłącznie formalną metodę ochrony 
interesów spółki, bez wprowadzania wymagań merytorycznych 
co do warunków czynności11.
Odnosząc powyższe do zaprezentowanego przez SN w gloso-
wanym wyroku sposobu wykładni „innej podobnej umowy”, 
należy wyszczególnić dwie cechy umowy podobnej zauważone 
przez SN. Zdaniem SN, umową taką będzie: 
1) każda umowa, do której istoty należy transfer środków 

ze spółki do majątku piastuna spółki/funkcjonariusza 
oraz wymóg, aby umowa 

10  Zob. A. Opalski [w:] Kodeks... T.  IIIA, op. cit., Nb 8; M. Dumkiewicz, 
A. Niewęgłowski, op. cit., s. 43; P. Siwerski, op. cit.
11  Zob. A. Opalski [w:] Kodeks..., T. IIIA, op. cit., Nb 8.
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Wnioski dla praktyki
Brak wyrażenia zgody na  zawarcie umów, o  których mowa 
w art. 15 KSH, powoduje nieważność czynności prawnej, stąd 
precyzyjne ustalenie zakresu zastosowania wskazanego przepi-
su jest niebagatelne. Intencją przepisu jest ochrona interesów 
spółki oraz jej wspólników/akcjonariuszy przed zawarciem 
umów, o których stanowi art. 15 KSH na niekorzystnych wa-
runkach rynkowych.
Wnioski płynące z wyznaczonych w komentowanym wyroku 
SN zaleceń interpretacyjnych pozwalają na twierdzenie, że in-
terpretacji art. 15 KSH należy dokonywać przez pryzmat 
wykładni funkcjonalnej i na pewno objąć zakresem zasto-
sowania komentowanej normy prawnej umowy, które mają 
zbliżoną konstrukcję do umów nazwanych wyszczególnio-
nych w art. 15 KSH.
Z uwagi na bezpieczeństwo obrotu należy zalecić, aby zakre-
sem zastosowania art. 15 KSH objąć również umowy, do 
których istoty należy transfer środków ze spółki do mająt-
ku piastuna organu/funkcjonariusza, w  sytuacji gdy jest 
w nich element kredytowania czy elementy innych umów 
niewzajemnych.  

W uzasadnieniu glosowanego wyroku SN poświęcił również 
dużą uwagę zasadom dokonywania kwalifi kacji stosunku praw-
nego z uwzględnieniem zgodnego zamiaru i celu umowy. SN 
wskazał bowiem, że powinnością sądu II instancji była oce-
na całokształtu stosunków zobowiązaniowych wykreowanych 
przez strony, z uwzględnieniem okoliczności towarzyszących 
zawarciu umowy oraz skutków, które wywołuje jej zawarcie. 
Odnosząc się ściśle do umowy, SN podniósł, że konieczne było 
uwzględnienie szczególnych powiązań i relacji podmiotowych 
pomiędzy stronami umowy oraz jej celu, który stanowiło „za-
bezpieczenie interesów Pozwanego”. Na skutek zawartej umo-
wy Pozwany uzyskiwał prawo rozporządzania środkami prze-
kazanymi na jego rachunek bankowy; uprawnienie do zapłaty 
długu osobistego Spółki w zamian za zwolnienie zabezpieczeń, 
skutkujące wygaśnięciem jego własnej odpowiedzialności 
jako dłużnika rzeczowego Banku; uzyskanie wynagrodzenia 
za  „przechowywanie” środków w  wysokości 0,5% dziennie. 
Spółka natomiast wyzbywała się swojej wierzytelności wzglę-
dem spółki „A.”, w zamian za możliwość (ale nie obowiązek) 
zaspokojenia w części Banku oraz traciła zabezpieczenie swo-
jego długu i współodpowiedzialnego dłużnika rzeczowego (Po-
zwanego).

Rozliczenie ze wspólnikiem 
spółki jawnej przy jego 
wystąpieniu

▶ Aleksandra Kieliszek

▶ Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, należy przyjąć, 
że udział wypłacany wspólnikowi na  podstawie art.  65 
§  1  KSH powinien przede wszystkim uwzględniać war-
tość zbywczą wkładu rzeczywiście wniesionego przez tego 
wspólnika do spółki, aktualną na dzień osobnego bilansu.

▶ Wyrok SN z 8.3.2017 r., IV CSK 264/16, Legalis

Stan faktyczny
Powódka X wniosła o zasądzenie od pozwanej – spółki jawnej, 
kwoty w wysokości 320 000,00 zł wraz z odsetkami ustawowy-

mi, tytułem udziału kapitałowego należnego powódce w związ-
ku z wyłączeniem jej ze spółki.
Powódka została wyłączona ze  spółki wyrokiem sądu 
z  14.7.2010  r. Jej wkład do pozwanej spółki, wniesiony 
w  2001  r., obejmował prawo własności lokalu użytkowego, 
o  wartości przypadającej na  powódkę ustalonej w  umowie 
spółki, nakład pracy na  rzecz spółki, zapatrzenie w  wyroby 
farmaceutyczne oraz wkład gotówkowy w kwocie 3000,00 zł. 
Wspólnicy postanowili, że każdy z nich uczestniczy w zyskach 
i stratach spółki w stosunku po 25% i każdy z nich zrzeka się pra-
wa do corocznego wypłacania odsetek od swojego udziału ka-
pitałowego. Powódka w dniu 13.3.2009 r. wypłaciła z rachunku 
bankowego kwotę 27 000,00 zł, uznając ją za część należnego 
jej zysku, na skutek czego wspólnicy zdecydowali o wyłączeniu 
jej ze spółki.
Sąd Okręgowy uwzględniając żądanie powódki uznał, że 
art. 65 KSH nie określa metody ustalenia udziału kapitałowego, 
oprócz wskazania, że powinno to nastąpić na podstawie osob-
nego bilansu. Sąd ten uznał, że wypłacany wspólnikowi udział 
kapitałowy (rozliczeniowy) musi uwzględniać wniesione do 
spółki wkłady oraz nadwyżkę bilansową, rozdzieloną w takim 
samym stosunku jak określona w art. 51 § 1 KSH. Sąd Apela-
cyjny rozpatrujący sprawę na skutek apelacji pozwanej, podzie-
lił argumentację SO dodając, że w przypadku gdy wspólnicy 
wnieśli wkłady w zupełnie innych proporcjach niż postanowi-
li uczestniczyć w zyskach spółki to oznacza, że wyrazili zgodę 
na to, aby przyrost majątku należącego do spółki w stosunku 
do jej majątku „wyjściowego” był dzielony według odmien-
nych zasad niż ich udział we wkładach. Sąd Apelacyjny dodał, 
że gdyby wspólnicy nie pobierali przypadających na nich zy-
sków, przeznaczając je na inwestycje, ewentualny wzrost mająt-
ku spółki powinien przysługiwać wspólnikom w takich samych 
proporcjach, w jakich uczestniczyliby w zatrzymanych w spół-
ce zyskach, a nie w proporcji w jakiej uczestniczyli we wniesie-
niu wkładów.
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Należy pamiętać, że wkłady wspólników stanowią jedynie 
część majątku spółki. Zgodnie z art. 28 KSH, majątkiem spół-
ki jest nie tylko mienie wniesione jako wkład, ale także mienie 
nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. W trakcie prowadze-
nia działalności przez spółkę wysokość udziału kapitałowego 
ulega zmianom również przez przypisanie wspólnikom udzia-
łu w zysku pozostawionym w spółce. Takie podejście do udziału 
kapitałowego, o którym mowa w art. 65 § 1 KSH – z uwagi na: 
konieczność odniesienia się w każdym czasie do rzeczywistej 
wartości wkładu (art. 50 KSH), potrzebę uwzględnienia innych 
składników majątkowych nabytych w  trakcie trwania spółki, 
i wszystko to wycenione w ramach wartości zbywczej majątku 
spółki, wskazuje że udział kapitałowy wspólnika nie jest war-
tością stałą. Zmianie może bowiem ulec również np. wartość 
wniesionego przez wspólników wkładu. Z tego względu war-
tość udziału kapitałowego wspólnika występującego ze spółki, 
która kontynuuje działalność, powinna być ustalana w oparciu 
o aktualną wartość rzeczywiście wniesionego wkładu, a następ-
nie powinna ona zostać powiększona o przypisany wspólnikowi 
udział w zyskach i przypadającą na tego wspólnika część mająt-
ku spółki, stanowiącego nadwyżkę ponad sumę udziałów kapi-
tałowych pozostałych wspólników.
W orzecznictwie wskazuje się również, że udział kapitałowy 
ustępującego wspólnika może być pomniejszony o  jego 
udział w stratach. W takim przypadku może mieć on wartość 
ujemną, pomimo dodatniej wartości majątku spółki, jeśli suma 
pobranych przez wspólnika, za zgodą pozostałych wspólników, 
zaliczek na poczet udziału w zyskach (art. 52 § 1 KSH) prze-
wyższa wartość udziału kapitałowego tego wspólnika (por. wy-
rok SN z 5.3.2009 r., III CSK 290/08, Legalis).

Wnioski dla praktyki
Właściwe ustalenie wartości udziału kapitałowego ustępują-
cego ze spółki wspólnika jest kwestią kluczową dla dokonania 
prawidłowych rozliczeń i zapobiegnięcia przyszłym, ewentual-
nym sporom. Z uwagi na istniejące w tym przedmiocie trud-
ności i brak precyzyjnie określonych reguł w przepisach KSH, 
przedstawione przez SN wytyczne i zasady dokonywania rozli-
czeń mają ogromne znaczenie dla praktyki. 

Sąd Najwyższy ocenił, że wartość wkładów wniesionych do 
spółki przez wszystkich wspólników, jak też ewentualny przy-
rost wartości tych wkładów, będący jedynie skutkiem zmiany 
cen, powinny być ujmowane w udziale kapitałowym ustępujące-
go wspólnika, w wielkości odpowiadającej jego udziałowi w zy-
sku. W odmiennym przypadku wywołany jedynie ruchem cen 
wzrost wartości wkładów byłby niezależny od zaangażowania 
fi nansowego spółki i jej wspólników. Gdyby natomiast wzrost 
wartości wkładu niepieniężnego był wynikiem nakładów fi nan-
sowanych przez spółkę, nakłady te powinny być odpowiednio 
uwzględnione przy ustalaniu aktualnej wartości wkładu niepie-
niężnego, a w konsekwencji wartości udziału kapitałowego ustę-
pującego wspólnika. Z tych też względów SN stwierdził, że je-
żeli umowa spółki nie stanowi inaczej należy przyjąć, że udział 
wypłacany wspólnikowi na podstawie art. 65 § 1 KSH powinien 
przede wszystkim uwzględniać wartość zbywczą wkładu rzeczy-
wiście wniesionego przez tego wspólnika do spółki, aktualną 
na dzień osobnego bilansu. 

Komentarz 
Artykuł 65 KSH reguluje zasady rozliczenia spółki ze wspól-
nikiem w przypadku ustania członkostwa na skutek wypowie-
dzenia umowy, śmierci wspólnika, ogłoszenia upadłości wspól-
nika, wyłączenia wspólnika na mocy prawomocnego wyroku 
sądu. Zakres świadczenia pieniężnego należnego ustępujące-
mu wspólnikowi wyznacza wartość jego udziału kapitałowego. 
Pojęcie „udziału kapitałowego”, o  którym mowa w  art.  65 
KSH ma zupełnie inne znaczenie, niż zbiorcze pojęcie akcji, 
czy też udziałów w spółkach kapitałowych rozumiane jako ze-
spół praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w spółce 
lub część kapitału zakładowego. Pojęcie to różni się także od 
instytucji udziału kapitałowego, o której mowa w art. 50 KSH, 
rozumianej jako początkowa wielkość udziału kapitałowego 
danego wspólnika, odpowiadająca wartości rzeczywiście wnie-
sionego przez niego wkładu. Udział kapitałowy w rozumieniu 
art. 65 § 1 KSH stanowi bowiem kwotę odpowiadającą przy-
padającej wspólnikowi części majątku spółki, wycenionego 
– na podstawie osobnego bilansu – według wartości zbyw-
czej.

   Reklama

Odpowiedzialność za niezłożenie wniosku  
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26 listopada 2019 r., Warszawa  •  Prelegent: SSR Cezary Zalewski
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Kontekst sytuacyjny 
jako niezbędny element 
prawidłowej wykładni 
oświadczeń woli

▶ Monika Ciechomska

▶ Poza wynikiem analizy językowej oświadczeń woli zło-
żonych przez strony – dla prawidłowej ich wykładni nie-
zbędna jest również interpretacja kontekstu sytuacyjnego, 
w jakim zostały te oświadczenia złożone. Ma to szczególne 
znaczenie w sytuacji, w której przeprowadzona analiza ję-
zykowa danego oświadczenia nie skutkowała jasnym i nie-
budzącym wątpliwości rozstrzygnięciem.

▶ Wyrok SN z 16.11.2018 r., I CSK 668/17

Stan faktyczny
Rozstrzygana przez SN kwestia dotyczyła sporu zaistniałego 
pomiędzy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością – wyko-
nawcą umowy o roboty budowlane jako powódką, a pozwa-
nymi: generalnym wykonawcą oraz inwestorem. W  związku 
z zaprzestaniem płatności przez inwestora roboty budowlane 
zostały wstrzymane. Celem dokonania rozliczeń między strona-
mi powódka oraz generalny wykonawca zawarli porozumienie, 
w którym potwierdzili, że zobowiązanym do uregulowania zale-
głości w płatnościach w stosunku do powódki będzie inwestor. 
Równolegle powódka oświadczyła na piśmie, że jeżeli zapłata 
długu nastąpi w określonym terminie to uzna, iż dokonana płat-
ność wyczerpuje jej roszczenie w stosunku do inwestora z tytu-
łu określonych faktur oraz wszelkich innych roszczeń z tytułu 
wykonanych prac oraz wyświadczonych usług. W oświadczeniu 
tym powódka wyraziła również zgodę na spłatę zaległości przez 
inwestora, co ten następnie uczynił.
Jak wskazał Sąd Okręgowy rozpatrując przedmiotową sprawę, 
sporne między stronami okazały się: 
1) ponoszenie przez inwestora solidarnej odpowiedzial-

ności za  zapłatę należnego powódce wynagrodzenia 
(art. 6471 KC), 

2) skutki prawne zawartego porozumienia, 
3) skutki prawne złożonego przez powódkę oświadczenia, 
4) sposób rozwiązania umowy między powódką a generalnym 

wykonawcą, 

5) prawo własności urządzeń i  materiałów pozostawionych 
przez powódkę na budowie.

Sąd Apelacyjny, uznając za zasadne zarzuty apelacji powódki 
w odniesieniu do żądań dotyczących pozostawionych na pla-
cu budowy urządzeń i materiałów, zmienił zaskarżony wyrok 
w części w ten sposób, że zasądził od inwestora na rzecz po-
wódki kwotę ok. 880 tys. zł z ustawowymi odsetkami. Zwrócił 
uwagę, że apelacja dotyczyła rozstrzygnięcia w zakresie roszcze-
nia o zapłatę: 
1) wynagrodzenia zatrzymanego przez inwestora tytułem 

kaucji gwarancyjnej oraz 
2) równowartości urządzeń i  materiałów pozostawionych 

na placu budowy, jednocześnie uznając, że istotą sporu była 
możliwość dochodzenia przez powódkę tej kwoty od soli-
darnie pozwanych inwestora oraz generalnego wykonawcy. 

W konsekwencji Sąd przyjął, że oświadczenie w sposób odręb-
ny regulowało kwestię kaucji, a objęty nim zapis był „jasny i pro-
sty” – czyli niewymagający interpretacji.

Rozstrzygnięcie SN
Większość zarzutów skargi kasacyjnej powódki nie zyskało 
aprobaty SN, jednak Sąd za  zasadny uznał zarzut naruszenia 
art. 65 KC. Zasadność zarzutu została podzielona w zakresie, 
w jakim odnosił się do objęcia skutkami oświadczenia powódki 
co do zobowiązania inwestora z tytułu kaucji gwarancyjnej. Sąd 
Najwyższy zwrócił przy tym uwagę, że ten fragment oświadcze-
nia nie został poddany przez SO właściwej analizie. Zdaniem 
SN, skutkowało to niespójnością wyrażonego osądu – z uzasad-
nienia wyroku wynikało bowiem, że oświadczenie nie odnosiło 
się do kwestii zwrotu kaucji, jednocześnie wskazywało, że w za-
kresie tej samej kaucji powódka (w przedmiotowym oświadcze-
niu) zwolniła inwestora z długu, a kwoty należne z tego tytułu 
miały zostać zapłacone przez generalnego wykonawcę.
Wskazane powyżej wątpliwości nie zostały, w opinii SN, wy-
jaśnione również w orzeczeniu SA. Co więcej, SN poddał rów-
nież w wątpliwość przekonanie sądu II instancji stanowiące, że 
powódka wyraźnie określiła granice odpowiedzialności pozwa-
nych, a dług i jego zakres zostały szczegółowo wskazane w treści 
oświadczenia, określając, że nawet analiza językowa oświadcze-
nia powódki nie pozwalała na formułowanie tego rodzaju wnio-
sków. Sąd Najwyższy nie podzielił również opinii SA o „jasności 
i prostocie” oświadczenia w odniesieniu do kwestii kaucji gwa-
rancyjnej wskazując, że jego wykładnia ograniczona była wy-
łącznie do fragmentu wypowiedzi powódki, co spowodowało 
wypaczenie sensu całości przedstawionego stanowiska oraz 
niedostrzeżenie prawdziwego prawnego sensu wypowiedzi po-
wódki.
Sąd Najwyższy podkreślił, że w świetle art. 65 § 1 KC, poza wyni-
kiem analizy językowej oświadczeń woli złożonych przez strony, 
dla prawidłowej ich wykładni niezbędna jest również interpreta-
cja kontekstu sytuacyjnego, w jakim zostały te oświadczenia zło-
żone. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, w której przepro-
wadzona analiza językowa danego oświadczenia nie skutkowała 
jasnym i niebudzącym wątpliwości rozstrzygnięciem.
Odnosząc się do stanu faktycznego sprawy SN zwrócił uwagę 
na fakt, że dyskutowane oświadczenie miało stanowić załącz-
nik do ugody zawieranej między pozwanymi (o tożsamej treści 
jeśli chodzi o ustalenia dotyczące dyskutowanej kaucji), a po-
równanie tych dokumentów mogło mieć znaczenie w procesie 
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powódki. Dokument nie określał czy miało ono charakter kie-
rowanej do pozwanych oferty zawarcia ugody, kierowanej do 
inwestora oferty zawarcia umowy zwolnienia z długu, czy też 
kierowanej do generalnego wykonawcy oferty zawarcia umo-
wy ustanowienia warunkowej opcji zwolnienia z długu na rzecz 
inwestora.
Uzasadniając glosowany wyrok SN słusznie zwrócił uwagę, że 
dla prawidłowej wykładni oświadczeń woli, w świetle art. 65 
§ 1 KC, znaczenie będą mieć ustalenia prowadzące do wy-
pracowania i  ostatecznego sformułowania tekstu doku-
mentu. Powołał przy tym wyrok SN, w którym Sąd podkreślił 
istotność badania zasad i zwyczajów współpracy zarówno 
obowiązujących w stosunkach gospodarczych pomiędzy stro-
nami, jak i w układach stron z innymi osobami2. O tym wskaźni-
ku interpretacyjnym mowa jest również w art. 8 ust. 3 Konwen-
cji Narodów Zjednoczonych o  Umowach Międzynarodowej 
Sprzedaży Towarów, sporządzonej w  Wiedniu 11.4.1980  r.3 
Wspomniana konwencja zwraca uwagę również na istotny ele-
ment odtwarzania woli stron jakim jest przebieg negocjacji.
Dla rozstrzygnięcia woli składającego oświadczenie znacze-
nie może mieć postępowanie stron po złożeniu oświadcze-
nia woli, które ma szansę przybliżyć przyjmowany przez stro-
nę sposób interpretacji postanowień umownych4. Ponadto, jak 
wskazują przedstawiciele doktryny: „Okoliczności zewnętrzne 
towarzyszące zachowaniu osoby składającej oświadczenie woli 
mają szczególne znaczenie w przypadku oświadczeń niemają-
cych postaci językowej (oświadczenia woli wyrażone per facta 
concludentia)”5.

Wnioski dla praktyki
Podsumowując, tezę SN, zgodnie z  którą do interpretacji 
oświadczeń woli niezbędne jest dokonanie analizy kontekstu 
sytuacyjnego, w jakim składane jest oświadczenie woli uznać 
należy na trafną i zgodną z powszechnie uznanym w cywilisty-
ce stanowiskiem doktryny i orzecznictwa. 

2  Wyrok SN z 3.9.1998 r., CKN 815/97, Legalis.
3  Dz.U. z 1997 r. Nr 45, poz. 286. Art. 8 ust. 3: „Ustalając zamiar strony lub 
rozumowanie osoby rozsądnej, należy uwzględniać wszelkie istotne oko-
liczności danego przypadku, w tym również negocjacje, wszelkie praktyki 
ustalone między stronami, zwyczaje oraz późniejsze postępowanie stron”.
4  Zob. postanowienie SN z 22.11.2018 r., II PK 269/17, Legalis.
5  P.  Sobolewski [w:]  Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. K.  Osajdy, 
wyd. 22, Legalis 2019, kom. do art. 65, Nb 3.

odtworzenia woli stron w spornym fragmencie oświadczenia. 
Sąd Najwyższy skonstatował, że „niepoczynienie bliższych usta-
leń co do kontekstu sytuacyjnego składanego oświadczenia, na-
ruszało art. 65 § 1 KC w zakresie, w  jakim przepis ten naka-
zuje wziąć pod uwagę okoliczności, w których zostało złożone 
oświadczenie”.

Komentarz
W przedmiotowym wyroku SN częściowo uchylając wyrok 
sądu II instancji i przekazując sprawę do ponownego rozpo-
znania potwierdził i ponownie uwydatnił stanowisko dotyczą-
ce nakazu uwzględniania okoliczności towarzyszących w proce-
sie wykładni oświadczeń woli, który wyrażony został w art. 65 
§ 1 KC. Na te pozajęzykowe okoliczności składać się będą – 
w zależności od sytuacji – fakty, stan rzeczy, zdarzenia, uwa-
runkowania, czynniki, mogące mieć znaczenie dla rekonstrukcji 
celu wyrażonego w składanym słownie przez stronę oświadcze-
niu woli. Warto pamiętać o tym, że katalog czynności mających 
wpływ na wykładnię oświadczeń woli jest katalogiem otwar-
tym, w którym nie jesteśmy w stanie określić klasyfi kacji istot-
ności poszczególnych okoliczności. Wszystko zależeć będzie od 
stanu faktycznego konkretnej sprawy.
Kluczowe przy dokonywaniu wykładni jest indywidualne 
podejście do każdego oświadczenia woli. Bezsprzeczne jest 
bowiem, że człowiek niejednokrotnie przekazuje wiele ko-
munikatów pozawerbalnie, obok wypowiadanych treści. W co-
dziennym życiu dla prawidłowej interpretacji wzajemnie wy-
mienianych komunikatów brana jest pod uwagę mimika twarzy, 
wykonywane gesty czy intonacja, czyli korzystanie z pozawer-
balnych kanałów komunikacji językowej. W sytuacjach bar-
dziej sformalizowanych również nie można pomijać tego, co 
nie wynika bezpośrednio z  literalnego brzmienia złożonego 
oświadczenia. Z  ostrożnością należy zatem stosować zasadę 
clara non sunt interpretanda.
Nie bez znaczenia dla analizy oświadczeń woli pozostają rów-
nież dotychczasowe stosunki prawne między stronami, bo-
wiem ich istnienie może ułatwić wyjaśnienie wzbudzających 
wątpliwości postanowień umownych – należy w takiej sytuacji 
odnieść się do wykładni stosowanej pomiędzy stronami przy 
poprzednich stosunkach prawnych1. Wydaje się, że tego rodza-
ju wątpliwości mogą pojawić się, gdy zawarte umowy przygoto-
wywane były bez udziału profesjonalnych pełnomocników – co 
mogło mieć miejsce w przypadku omawianego sporu. Wskazu-
je na to brak jednoznacznej kwalifi kacji prawnej oświadczenia 

1  Na co wskazał SN w wyroku z 4.7.1975 r., III CRN 160/75, Legalis.
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Termin na dochodzenie 
roszczeń po przekształceniu 
przedsiębiorcy

▶ Karol Szymański▶ Piotr Letolc

▶ Dłużnik będący osobą fi zyczną ponosi solidarną odpowie-
dzialność na podstawie art. 58413 KSH, jeżeli wierzyciel 
wytoczy przeciwko niemu powództwo w okresie biegu ter-
minu określonego w tym przepisie.

▶ Uchwała SN z  9.2.2017  r., III  CZP 113/16, 
Legalis

Stan faktyczny
W pierwszych miesiącach 2012 r. X przekształcił prowadzoną 
działalność gospodarczą w spółkę ABC. Wcześniej, w 2010 r., 
X w ramach prowadzonej działalności dokonał dwóch zakupów. 
Na wezwanie do zapłaty za te zakupy wierzycielowi udzieliła 
odpowiedzi spółka ABC. Spółka poinformowała wzywającego, 
że jest następcą prawnym X i nie uchyla się od zaspokojenia do-
chodzonych roszczeń.
Wierzyciel wytoczył powództwo przeciwko ABC oraz X. Wy-
rokiem z 17.11.2014 r. od spółki ABC zasądzona została do-
chodzona przez wierzyciela kwota pieniężna. Po pewnym cza-
sie sąd, uzupełniając wyrok na skutek wniosku powódki, oddalił 
powództwo w stosunku do pozwanego. W uzasadnieniu powo-
łał się na art. 58413 KSH i  stwierdził, że przewidziana w tym 
przepisie solidarna odpowiedzialność pozwanego ustała z upły-
wem 3 lat od dnia przekształcenia formy prowadzonej działal-
ności w jednoosobową spółkę kapitałową.
Przy rozpoznawaniu apelacji powódki, Sąd Okręgowy powziął 
poważne wątpliwości odnośnie tego zagadnienia prawnego 
i przedstawił je do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu.
Sąd Najwyższy uznał, że ustawodawca dopuszczając przed kilku 
laty w art. 551 § 5 KSH nowy rodzaj transformacji, wprowadził 
równocześnie w art. 58413 KSH regulację mającą chronić intere-
sy dotychczasowych wierzycieli przekształcanego przedsiębior-
cy. Podnosi się jednak słusznie, że osiągnięcie zamierzonego 
celu wprowadzenia art. 58413 KSH może okazać się utrudnione 

lub wręcz nierealne ze względu na charakter terminu przewi-
dzianego w tym przepisie. Jest to bowiem termin zawity prawa 
materialnego, czyli termin prekluzyjny, natomiast spór istnieje 
odnośnie możliwości łagodzenia skutków jego upływu. Zgod-
nie z  jednym stanowiskiem termin 3-letni, o  którym mowa 
w art. 58413 KSH, nie podlega wydłużeniu lub skróceniu, a sąd 
jest obowiązany uwzględnić z urzędu skutki wynikające z jego 
upływu, według przeciwnego zaś, ze względu na charakter trzy-
letniego terminu i trudne do przyjęcia w aspekcie funkcjonal-
nym skutki jego upływu, trzeba dopuścić możliwość stosowa-
nia do tego terminu per analogiam przepisów KC o przerwaniu 
biegu przedawnienia (art. 123 KC).
Sąd Najwyższy przyjął, że termin określony w art. 58413 KSH 
jest terminem zawitym (prekluzyjnym), a jednocześnie wska-
zał, że w doktrynie dokonuje się podziału terminów prekluzyj-
nych obowiązujących w prawie cywilnym na terminy prekluzji 
sądowej i pozasądowej. Według SN ustalając znaczenie przepisu 
art. 58413 KSH i dokonując kwalifi kacji przewidzianego w nim 
terminu prekluzyjnego, nie można ograniczać się do dyrektyw 
wykładni językowej, gdyż prowadziłaby ona do wyniku niedają-
cego się zaaprobować zarówno z punktu widzenia dyrektyw sy-
stemowych, jak i celu wyrażonej w tym przepisie normy praw-
nej. Literalne odczytanie art. 58413 KSH w taki sposób, że upływ 
trzyletniego terminu – bez względu na działania podejmowane 
w tym okresie przez wierzyciela – powoduje ustanie solidar-
nej odpowiedzialności przekształcanego przedsiębiorcy, pro-
wadziłoby do przekreślenia sensu wyrażonej w tym przepisie 
normy prawnej, której celem miało być wzmocnienie ochrony 
wierzycieli i czyniłoby regulację art. 58413 KSH pozorną, gdyż 
w okresie 3 lat wierzyciel z reguły nie zdołałby uzyskać prze-
ciwko przekształcanemu przedsiębiorcy tytułu wykonawczego 
oraz zaspokojenia w drodze egzekucji.
Celem zatem ustalenia sensu normy prawnej wyrażonej 
w art. 58413 KSH należałoby się odwołać do dyrektyw wykładni 
systemowej oraz zasady jedności prawa cywilnego. Sąd Najwyż-
szy podkreślił, że terminy zawite występujące w systemie prawa 
cywilnego, zaliczane do terminów prekluzji sądowej, są termi-
nami do dochodzenia roszczeń, praw stanu cywilnego lub do 
wytaczania powództw o ustalenie lub ukształtowanie praw ma-
jątkowych, a więc terminami, które umożliwiają uprawnionemu 
podjęcie działań w celu uzyskania ochrony prawnej.
Zdaniem zatem SN dyrektywy systemowe przemawiają za przy-
jęciem, że 3-letni termin przewidziany w art. 58413 KSH jest ter-
minem zawitym do dochodzenia roszczeń. Wobec tego dłuż-
nik będący osobą fi zyczną ponosi solidarną odpowiedzialność 
na podstawie art. 58413 KSH, jeżeli wierzyciel wytoczy prze-
ciwko niemu powództwo w okresie biegu terminu określone-
go w tym przepisie.

Komentarz
Celem wprowadzenia regulacji art. 58413 KSH było zabezpie-
czenie interesów wierzycieli przedsiębiorcy, który przekształ-
ca prowadzoną przez siebie działalność w spółkę kapitałową. 
Brak tego przepisu mógłby umożliwić wykorzystanie natury 
spółki kapitałowej do ubezskutecznienia przez przedsiębior-
ców dochodzenia roszczeń. Nieodpowiadanie bowiem przez 
wspólników/akcjonariuszy za  zobowiązania spółek kapitało-
wych jest fundamentalną zasadą dotyczącą tych spółek. W bra-
ku art. 58413 KSH wierzyciele mogliby co prawda próbować do-
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chodzić swych roszczeń na podstawie art. 59 czy 527–534 KC, 
jednak z pewnością byłoby to z ich strony bardzo utrudnione 
choćby z uwagi na fakt, że przekształcenie nie jest umową1.
Odpowiedzialność z art. 58413 KSH jest odpowiedzialnością 
osobistą, nieograniczoną2 i  solidarną ze  spółką przekształco-
ną3. Ma ona charakter pierwotny, a nie subsydiarny4 i obejmuje 
odpowiedzialność zarówno za należność główną, jak i za należ-
ności uboczne. Należy jednak pamiętać, że odpowiedzialność 
ta dotyczy wyłącznie tych zobowiązań przedsiębiorcy prze-
kształcanego, które były związane z  przekształconą dzia-
łalnością, nie zaś takich, które związane są z inną aktywnoś-
cią przedsiębiorcy np. jako wspólnika spółki cywilnej. Ponadto 
warto pamiętać, że odpowiedzialność ta dotyczy tylko przedsię-
biorcy przekształcanego, nie zaś wspólników spółki przekształ-
conej, którzy przystąpili do niej już po przekształceniu.
Nie budzi przy tym wątpliwości kwestia odpowiedzialności re-
gresowej między spółką przekształconą a przedsiębiorcą, który 
przekształcił prowadzoną przez siebie działalność w spółkę ka-
pitałową – w przypadku wykonania zobowiązania przez któryś 
z tych podmiotów. W zakresie rozliczeń między nimi zastoso-
wanie znajdą przepisy KC odnośnie reguł solidarności i odpo-
wiedzialności regresowej (art. 376 KC)5. Czasami możliwość 
wystąpienia przez spółkę z takim roszczeniem w stosunku do 
jedynego wspólnika – przedsiębiorcy przekształcanego, może 
być iluzoryczna, jednak na uwadze mieć należy, iż jeżeli zarząd 
spółki nie wystąpiłby z takim roszczeniem, narażałby się na od-
powiedzialność z art. 296 KK, a ponadto trudno uznać, by ta-
kie przysporzenie po stronie wspólnika spółki byłoby neutralne 
podatkowo (nieodpłatne przysporzenie po stronie wspólnika).
Problematyczna jest jednak kwestia czasu trwania tejże odpo-
wiedzialności:
1) część komentatorów wskazuje, że w przypadku dochodze-

nia roszczeń w  stosunku do przedsiębiorcy, który prze-
kształcił prowadzoną przez siebie działalność w spółkę ka-
pitałową, literalna wykładnia art. 58413 KSH skutkowałaby 
koniecznością oddalenia pozwu z upływem 3 lat od prze-
kształcenia i to niezależnie od tego kiedy dany pozew został 
wniesiony6;

1  Więcej na  ten temat: A.  Szumański [w:]  S.  Sołtysiński, A.  Szjakowski, 
A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 
2012, kom. do art. 58413 KSH, Legalis.
2  Co odróżnia tę odpowiedzialność np.  od odpowiedzialności zbywcy 
i nabywcy przedsiębiorstwa.
3  Tak T. Szczurowski [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, pod 
red. Z. Jary, Warszawa 2014, s. 1925.
4  Zob.  J.A.  Strzępka [w:]  Kodeks spółek handlowych. Komentarz, pod 
red. J.A. Strzępki, Warszawa 2015, Legalis, kom. do art. 58413.
5  M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 
2012, s. 1302.
6  Zob. np. M. Rodzynkiewicz [w:] Kodeks spółek handlowych. Komen-
tarz, pod red. A. Opalskiego, Warszawa 2016, s. 886–887.

2) inni komentatorzy przyjmują stanowisko, zgodnie z któ-
rym, jeśli przed upływem trzyletniego terminu przewidzia-
nego w art. 58413 KSH pozew zostanie wniesiony, wówczas 
nie powinny zachodzić podstawy do wygaśnięcia odpowie-
dzialności przedsiębiorcy7.

Wydaje się, że w doktrynie prawa dominuje to drugie stanowi-
sko. Ponadto uznać należy – jak trafnie Sąd Najwyższy zauważył 
w komentowanych uchwałach – że gdyby prawidłowe było sta-
nowisko pierwsze, wówczas w takim wypadku przedsiębiorca 
przekształcany mógłby z łatwością na tyle przedłużyć postępo-
wanie sądowe, by wspomniany trzyletni termin upłynął jeszcze 
w  toku procesu sądowego. Trafnie zatem SN w  komentowa-
nych uchwałach uznał, że termin wskazany w art. 58413 KSH 
jest tym rodzajem terminu zawitego, który umożliwia 
uprawnionemu podjęcie działań w celu uzyskania ochro-
ny prawnej.
Na marginesie omawianych orzeczeń warto zwrócić uwa-
gę na  problem relacji przedawnienia dochodzonych wierzy-
telności i  czasu trwania odpowiedzialności przewidzianej 
w art. 58413 KSH. Może się bowiem zdarzyć, że przedawnienie 
danego roszczenia miałoby miejsce np. 2 lata po przekształce-
niu i w takim wypadku należy podzielić pogląd doktryny, że in-
stytucja przewidziana w art. 58413 KSH w jakikolwiek sposób 
nie mogłaby być podstawą do przedłużenia terminów przedaw-
nienia8.

Wnioski dla praktyki
Należy zgodzić się ze  stanowiskiem SN wyrażonym w  ko-
mentowanych uchwałach, jeśli bowiem termin wskazany 
w art. 58413 KSH miałby być końcową granicą czasową odpo-
wiedzialności przedsiębiorcy za zobowiązania przekształconej 
przez niego w spółkę kapitałową działalności gospodarczej – 
wówczas instytucja przewidziana w art. 58413 KSH rzeczywi-
ście stałaby się fasadowa. Należy jednak pamiętać, że termin 
wskazany w art. 58413 KSH jest terminem zawitym, a nie ter-
minem przedawnienia, zatem nie wystarczy, aby wierzyciel 
dochodząc swych roszczeń w  tym terminie np.  zawezwał 
wspólnika do próby ugodowej (co przerywałoby bieg prze-
dawnienia), ale powinien wystąpić przeciwko wspólnikowi 
na drogę sądową9. 

7  Zob. np. M. Tofel [w:] J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplu-
stil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, R. Zawłocki, Kodeks 
spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2012, kom. do art.  574  KSH, 
Legalis czy T.  Szczurowski [w:]  Kodeks spółek handlowych. Komentarz, 
pod red. Z. Jary, Warszawa 2014, s. 1925.
8  Tak m.in. T.  Szczurowski [w:]  op. cit., s.  1925 czy M.  Rodzynkiewicz, 
op. cit., s. 1301–1302.
9  Zob. też wyrok SN z 5.2.2009 r., I CSK 333/08, MoP Nr 6/2009, s. 299.
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tem i tak całkowita niewypłacalność Spółki od początku objęcia 
przez nich stanowisk.
Sąd Rejonowy podzielił stanowisko Pozwanych i  uznał bez-
zasadność powództwa w całości. Według opinii biegłego, któ-
ra była podstawą orzekania, A.L. spółka z o.o. nie uzyskałaby 
większego zaspokojenia w przypadku złożenia wniosku o ogło-
szenie upadłości. Sąd Rejonowy zwraca uwagę, że w przypad-
ku zgłoszenia wspomnianego wniosku, sąd upadłościowy od-
daliłby wniosek z powodu braku możliwości opłacenia przez 
Spółkę kosztów postępowania upadłościowego. Ponadto, SR 
powołał się m.in. na wyrok z 12.4.2012 r.3 defi niujący pojęcie 
szkody jako „różnicy w  potencjale majątkowym spółki, jaka 
wystąpiła, a do jakiej nie doszłoby, gdyby we właściwym cza-
sie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości”. Innym orzecze-
niem Sądu Najwyższego, na który powołał się SR jest wyrok 
z 10.2.2011 r.4 uprawniający członków zarządu do uwolnienia 
się od odpowiedzialności „poprzez wykazanie, że stopień za-
spokojenia wierzyciela byłby identyczny także w sytuacji zgło-
szenia we  właściwym czasie wniosku o  ogłoszenie upadłości 
[…]” – co niewątpliwie znajduje zastosowanie w przedmioto-
wej sprawie. Mające powyższe na uwadze, SR oddalił powódz-
two, podzielając argumentację Pozwanych.
W apelacji od wyroku Sądu Rejonowego A.L. spółka z o.o. za-
rzuciła naruszenie art. 299 § 1 i 2 KSH. Argumentacja spółki 
powodowej podkreślała zaistnienie szkody, polegającej na za-
ciągnięciu nowych zobowiązań przez członków zarządu, ma-
jących świadomość już wtedy stanu całkowitej niewypłacalno-
ści Spółki.
Sąd Okręgowy zwrócił się do SN z następującymi zagadnienia-
mi prawnymi:
„1. Czy w ramach odpowiedzialności z art. 299 § 1 KSH od-
powiadają członkowie zarządu, którzy nie złożyli we właś-
ciwym czasie wniosku o  ogłoszenie upadłości w  sytuacji 
całkowitej niewypłacalności spółki i zaciągania przez nich 
nowych zobowiązań?
2. Czy niewystąpienie we  właściwym czasie przez człon-
ków zarządu spółki z o.o. o ogłoszenie upadłości wywołuje 
szkodę jej wierzyciela (299 § 2 KSH), gdy egzekucja prze-
ciwko spółce okaże się bezskuteczna, a na skutek opóźnie-
nia dochodzi do powstania wobec spółki nowych zobowią-
zań, które nie powstałyby gdyby ten wniosek został złożony 
w terminie, chociażby pozwany członek zarządu wykazał,  
że nawet w sytuacji dopełnienia przez zarząd prawem nało-
żonych obowiązków stopień zaspokojenia wierzyciela był-
by identyczny?”.
Z uwagi na  odmienne stanowiska orzecznicze, które wcześ-
niej prezentował SN, nieoczywiste było rozstrzygnięcie ww. za-
gadnień. Przeciwko stanowisku przyjętemu przez sąd I instan-
cji przemawiał chociażby pogląd przedstawiony w wyroku SN 
z 4.7.2013 r.5, według którego „niewystąpienie we właściwym 
czasie przez członków zarządu spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością o ogłoszenie upadłości wywołuje szkodę jej wierzy-
ciela, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, 
a na skutek opóźnienia dochodzi do powstania wobec spółki 
nowych zobowiązań, które nie powstałyby gdyby wniosek ten 
został złożony w terminie”.

3  II CSK 390/11, Legalis.
4  IV CSK 335/10, Legalis.
5  I CSK 646/12, Legalis.

Odpowiedzialność członka 
zarządu z art. 299 KSH 
za długi powstałe od 
momentu objęcia przez 
niego tej funkcji

▶ Piotr Letolc▶ Aleksandra Wróblewska

▶ Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnoś-
cią, który objął tę funkcję wtedy, gdy spółka była nie-
wypłacalna, ponosi odpowiedzialność przewidzianą 
w art. 299 KSH za długi spółki powstałe po objęciu prze-
zeń funkcji, także wtedy, gdy zgłoszony przez niego wnio-
sek o ogłoszenie upadłości spółki zostałby oddalony na tej 
podstawie, że majątek spółki nie wystarczyłby na zaspoko-
jenie kosztów postępowania upadłościowego lub wystar-
czyłby jedynie na zaspokojenie tych kosztów.

▶ Uchwała SN z  1.12.2017  r., III  CZP 65/17, 
Legalis

Stan faktyczny
J.K. i  R.R. sprawujący funkcje członków zarządu1 w  spółce 
z branży medycznej2, zaciągali zobowiązania, świadomi całko-
witej niewypłacalności Spółki, wskutek czego doprowadzili do 
pogorszenia jej stanu majątkowego.
A.L. spółka z  o.o. dochodziła roszczenia od Spółki o  zapłatę 
kwoty 71 245,50 zł z odsetkami ustawowymi i kosztami proce-
su. Wobec bezskuteczności postępowania egzekucyjnego pro-
wadzonego przeciwko Spółce, na podstawie art. 299 § 1 KSH 
pociągnięci do odpowiedzialności zostali członkowie zarządu.
Pozwani wnieśli o  oddalenie powództwa. Ich argumentacja 
wskazywała na brak szkody, która rzekomo miała nie zaistnieć, 
uwzględniając sytuację Spółki jeszcze przed objęciem przez 
nich funkcji. Usprawiedliwieniem dla niezgłoszenia wniosku 
o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie, miała być już za-

1  Dalej również jako: Pozwani.
2  Dalej jako: Spółka.
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Sąd Najwyższy odpowiadając na postawione przez SO pytania, 
podjął 1.12.2017 r. uchwałę sprzeciwiającą się stanowisku przy-
jętemu przez sąd I instancji.

Komentarz
Subsydiarna odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. 
przewidziana w art. 299 KSH nie ma charakteru absolutnego. 
Jedną z przesłanek egzoneracyjnych jest m.in. złożenie w termi-
nie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki lub wszczęcie postę-
powania układowego. W praktyce jednak zagadnieniem prob-
lematycznym jest odpowiedzialność za zobowiązania powstałe 
już w momencie jej niewypłacalności, ale gdy wniosek o ogło-
szenie upadłości spółki został oddalony na  tej podstawie, że 
majątek spółki nie wystarczyłby na zaspokojenie kosztów po-
stępowania upadłościowego lub wystarczyłby jedynie na zaspo-
kojenie tych kosztów.
Generalnie bowiem w ww. zakresie dotychczas mocno akcen-
towane było stanowisko, że w sytuacji, gdy wniosek o ogłosze-
nie upadłości zostałby i tak oddalony, z uwagi na niemożność 
pokrycia kosztów postępowania upadłościowego lub, gdy rosz-
czenia wierzycieli ostatecznie i tak nie zostałyby zaspokojone – 
wówczas występuje brak szkody6.
Sąd Najwyższy w uzasadnieniu komentowanego wyroku pod-
niósł jednak, że w stanie faktycznym leżącym u podłoża tego 
orzeczenia mimo wszystko mamy do czynienia z powstaniem 
szkody, bowiem gdyby złożony został wniosek o  ogłoszenie 
upadłości, zobowiązania nie powstałyby w ogóle, co bezpośred-

6  Zob. np. T. Szczurowski [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, 
pod red. Z. Jary, Warszawa 2018, kom. do art. 299 KSH.

nio skutkuje pogorszeniem sytuacji fi nansowej spółki, a tym sa-
mym prowadzi do utrudnienia możliwości zaspokojenia wie-
rzycieli.

Wnioski dla praktyki
Bogate, lecz niejednolite orzecznictwo i – prowadzony równo-
legle – spór w doktrynie prawa odnośnie granic odpowiedzial-
ności członków zarządu, wprowadziły chaos w  wyznaczaniu 
zakresu tej odpowiedzialności, a także w interpretacji pojęcia 
„szkody” na tle art. 299 KSH, stąd niewątpliwie uzasadnione 
jest powzięcie przez sąd II instancji poważnych wątpliwości 
przy rozpatrywaniu sprawy.
Można jednak mieć wątpliwości odnośnie prawidłowości 
rozstrzygnięcia SN przyjętego w  komentowanej uchwale, 
że członek zarządu ponosi odpowiedzialność na  podstawie 
art. 299 KSH także za takie zobowiązania, które powstały w mo-
mencie gdy była ona już niewypłacalna, a wniosek o ogłoszenie 
upadłości spółki zostałby oddalony na tej podstawie, że majątek 
spółki nie wystarczyłby na zaspokojenie kosztów postępowa-
nia upadłościowego lub wystarczyłby jedynie na zaspokojenie 
tych kosztów. Sąd Najwyższy w komentowanym orzeczeniu 
nie wskazał bowiem choćby jak należy liczyć termin na zło-
żenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez członka zarzą-
du, który objął funkcję już w momencie niewypłacalności 
spółki, ani w jaki sposób określić szkodę powstałą w związ-
ku z  niezłożeniem przez takie osoby wniosku o  ogłosze-
nie upadłości. Wobec powyższego wydaje się, że komento-
wane orzeczenie, choć stanowi krok w dobrym kierunku, 
może przyczynić się do chaosu prawnego w kwestii, której 
dotyczy. 

Przeniesienie praw 
udziałowych w spółce przed 
wydaniem akcji

▶ Ernest Kosa ▶ Marcin Michalik

▶ Jeżeli statut spółki uzależnia rozporządzenie akcjami 
imiennymi od zgody spółki (art. 337 § 2 KSH), wymóg 
ten pod rygorem bezskuteczności zbycia musi być speł-
niony także w przypadku przenoszenia praw udziałowych 
w spółce akcyjnej przed wydaniem akcji.

▶ Wyrok SN z 8.9.2017 r., II CSK 853/16, Legalis

Stan faktyczny
Akcjonariusz – powód – wystąpił przeciwko spółce akcyjnej 
m.in. z żądaniem wydania mu dokumentów akcji imiennych 
oraz akcji na okaziciela. Tłem sporu była transakcja sprzedaży 
akcji w pozwanej spółce, która miała miejsce w 2011 r. Powód 
złożył drugiemu akcjonariuszowi dwie oferty: ofertę sprzeda-
ży jego pakietu akcji w pozwanej spółce akcyjnej oraz ofertę 
zakupu akcji posiadanych przez drugiego akcjonariusza. Na 
pakiet powoda składały się akcje imienne oraz akcje na okazi-
ciela. Drugi akcjonariusz przyjął ofertę sprzedaży pakietu akcji 
powoda.
Statut pozwanej spółki przewidywał, że przeniesienie akcji 
imiennych wymaga zgody spółki, a zgody udziela rada nadzor-
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cza. Rada nadzorcza składała się z czterech członków, w tym 
z  powoda oraz akcjonariusza, który nabył pakiet akcji. Ten 
ostatni pełnił zarazem funkcję przewodniczącego rady. Do po-
dejmowania uchwał wymagany był udział wszystkich członków 
rady nadzorczej, uchwała zaś zapadała bezwzględną większością 
głosów. W razie równej liczby głosów decydował głos przewod-
niczącego rady nadzorczej. Kluczowa dla sprawy była okolicz-
ność, że nabywca pakietu akcji od 2006 r. nie był powoływa-
ny ponownie na przewodniczącego rady, jednak zaczął się tak 
na nowo tytułować od września 2011 r.
Powód zażądał od pozwanej spółki wydania mu na podstawie 
art. 328 § 5 KSH dokumentów akcji, jednak spółka odmówiła. 
Następnie odbyło się posiedzenie rady nadzorczej, na której gło-
sowano uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie pakietu 
akcji. Głosy za oraz przeciw rozłożyły się po równo, przy czym 
rzekomy przewodniczący rady nadzorczej głosował za uchwa-
łą. Zarząd spółki wydał nabywcy pakietu dokumenty akcji, któ-
re były przedmiotem oferty sprzedaży złożonej przez powoda.
Sąd Okręgowy oddalił powództwo, przyjmując, że powód sfor-
mułował roszczenie windykacyjne, które zostało skierowane 
do podmiotu, który nie był legitymowany biernie. Powództwo 
zdaniem sądu I instancji powinno być skierowane do nabywcy 
pakietu akcji, nie zaś pozwanej spółki. Wyrok został zaskarżo-
ny przez powoda, w efekcie czego Sąd Apelacyjny uwzględnił 
powództwo. W uzasadnieniu wyroku sąd II instancji podniósł, 
że powód nie dochodził roszczenia windykacyjnego, tylko rosz-
czenia o wydanie dokumentu akcji na zasadzie art. 328 § 5 KSH.
Skargę kasacyjną wywiodła pozwana spółka. Podniosła ona, że 
nabywca akcji nabył je od powoda, przyjmując ofertę sprzeda-
ży, wobec czego wydane mu przez spółkę dokumenty nie były 
pozornymi dokumentami akcji, lecz dokumentami inkorporu-
jącymi przysługujące mu rzeczywiście prawa akcyjne. Miało to 
prowadzić do konkluzji, że powód nie jest już uprawniony do 
żądania wydania akcji na podstawie art. 328 § 5 KSH.
Skarga kasacyjna została oddalona. Sąd Najwyższy wskazał, że 
akcja jest papierem wartościowym deklaratoryjnym. Do tego 
typu papierów wartościowych znajduje zastosowanie teoria 
umowna papieru wartościowego. Rozważania na ten temat tej 
teorii pozwoliły SN na wyprowadzenie wniosku, że dokumenty 
spełniające formalne wymagania dokumentu akcji, lecz stwier-
dzające prawa akcyjne nieobjęte przez osobę, która otrzymała 
dokumenty akcji, nie stanowią akcji jako papieru wartościowe-
go. Z uwagi na to, że od 2006 r. nabywca pakietu akcji nie był 
powoływany na przewodniczącego rady nadzorczej, to jego głos 
nie mógł być rozstrzygający dla wyrażenia zgody na przeniesie-
nie spornego pakietu akcji. Ostatecznie organ ten nie udzielił 
więc zgody na nabycie pakietu akcji. Wyłącznie legitymowa-
nym do otrzymania dokumentu akcji był powód.

Komentarz
Kluczową kwestią w glosowanym wyroku było ustalenie czy po-
wód skutecznie zbył pakiet należących do niego akcji pozwanej. 
Następnie zaś, z jakim roszczeniem powinien wystąpić powód: 
czy z roszczeniem windykacyjnym (art. 222 § 1 KC) o wydanie 
dokumentów akcji przeciwko nabywcy akcji, czy z roszczeniem 
o wydanie dokumentów akcji przeciwko spółce na podstawie 
art. 328 § 5 KSH.
Nad uchwałą o wyrażeniu zgody na nabycie pakietu akcji głoso-
wało czterech członków rady nadzorczej, jednak głosy rozłożyły 

się tak, że dwie osoby głosowały za, a dwie przeciw. Zadecydo-
wać miał głos przewodniczącego rady nadzorczej, lecz w istocie 
– jak ustaliły sądy rozpoznające spór – taka funkcja nie przysłu-
giwała nabywcy akcji. Z uwagi na równość głosów pod uchwa-
łą zgoda spółki na nabycie akcji nie została udzielona. Umo-
wa sprzedaży akcji zawarta pomiędzy powodem a rzekomym 
nabywcą nie doszła zatem do skutku. Niemniej nabywca akcji 
uważał, że uchwała została skutecznie podjęta. Po „podjęciu” 
przez radę nadzorczą uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie ak-
cji zarząd spółki wydał nabywcy dokumenty akcji nieskutecznie 
nabytych od powoda.
Pozostaje zatem rozważenie kwestii, czy jeżeli statut spółki 
akcyjnej uzależnia rozporządzenie akcjami imiennymi od 
zgody spółki, wymóg ten musi być spełniony także w przy-
padku przenoszenia praw udziałowych w spółce akcyjnej 
przed wydaniem akcji. Odpowiedzieć należy twierdząco.
Zgodnie z dominującym poglądem polskiej doktryny1, akcje 
są, co do zasady, papierami wartościowymi deklaratywnymi2. 
Oznacza to, że z ich wystawieniem nie łączy się powstanie in-
korporowanego w nich prawa, a jedynie stwierdzenie prawa już 
istniejącego, wynikającego ze  stosunku uczestnictwa w  spół-
ce. Dokument akcji zatem od chwili wystawienia inkorporu-
je istniejące już wcześniej prawo podmiotowe. Dokument ten 
może być wydany określonej osobie – akcjonariuszowi – tyl-
ko dlatego, że jest ona już uprawniona z prawa podmiotowe-
go (tj. materialnie legitymowana), które ucieleśnione zostanie 
w dokumencie. W konsekwencji nieistnienie, względnie nie-
ważność, dokumentu nie oznacza, że nie istnieje prawo pod-
miotowe, które w  tym dokumencie miało być ucieleśnione. 
Jeżeli przed wydaniem dokumentu akcji doszło do nieskutecz-
nego zbycia akcji, to prawa akcyjne nadal pozostają przy zbyw-
cy. Ewentualne wydanie dokumentów akcji rzekomemu na-
bywcy nie powoduje, że uzyskuje on prawa akcyjne z tych akcji 
względem spółki, lecz posiada jedynie dokumenty, które stano-
wią pozór akcji jako papieru wartościowego3.
W literaturze4 dominuje pogląd, zgodnie z którym źródłem pra-
wa ucieleśnionego w papierze wartościowym jest umowa mię-
dzy akcjonariuszem a spółką, dochodzącą do skutku przez wy-
danie dokumentu akcji. Jest to tzw. teoria umowy, przeciwna do 

1  W. Popiołek, Akcja – prawo podmiotowe, Warszawa 2010, s. 22; S. Soł-
tysiński, M.  Mataczyński [w:]  S.  Sołtysiński, A.  Szajkowski, A.  Szumański, 
J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. T. III. Spółka akcyjna. Komentarz do 
art. 301–490, Warszawa 2013, Legalis, kom. do art. 328; M. Michalski, Kon-
trola kapitałowa nad spółką akcyjną, Kraków 2004, s. 97.
2  Akcje nabywane w  ramach warunkowego podwyższenia kapitału za-
kładowego są papierami wartościowymi konstytutywnymi – art.  452 
§ 1 KSH. Zob. M. Goszczyk [w:] Kodeks spółek handlowych. T. IIIB. Spół-
ka akcyjna. Komentarz. Art.  393–490, pod red. A.  Opalskiego, Warszawa 
2016, Legalis, kom. do art. 452 KSH; S. Sołtysiński, T. Sójka [w:] S. Sołty-
siński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. 
T. III. Spółka akcyjna. Komentarz do art. 301–490, Warszawa 2013, Lega-
lis, kom. do art. 452; M. Romanowski [w:] System Prawa Prywatnego. T. 18. 
Prawo papierów wartościowych pod red. A. Szumańskiego, Warszawa 2016, 
Legalis, s. 88, Nb 196.
3  Por. W. Popiołek, Wydanie przez spółkę akcyjną dokumentów akcji oso-
bie nieuprawnionej¸ PPH Nr 4/2014, s. 6–10.
4  Zob. W. Popiołek, Akcja…, op. cit., s. 23; tenże, Wydanie przez spółkę…, 
op. cit., s. 7; M. Romanowski [w:] System…, T. 18, pod red. A. Szumańskigo, 
op. cit., s. 75–76; uchwała SN z 29.6.1995 r., III CZP 66/95, Legalis; wyrok 
SN z 16.9.2004 r., IV CK 712/03, Legalis, s. 17; F. Zoll, Klauzule dokumen-
towe. Prawo dokumentów dłużnych ze szczególnym uwzględnieniem prawa 
papierów wartościowych, Warszawa 2004, s. 202.
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nie wydała rzekomemu nabywcy dokumentów akcji w znacze-
niu papieru wartościowego.
W związku z tym, że z roszczeniem windykacyjnym można wy-
stąpić jedynie przeciwko osobie, która włada czyjąś rzeczą bez 
tytułu prawnego (art. 222 § 1 KC), to SN trafnie ocenił, iż za-
sadne jest wystąpienie przez powoda o wydanie dokumen-
tów akcji w  znaczeniu papieru wartościowego względem 
spółki na podstawie art. 328 § 5 KSH.

Wnioski dla praktyki
Pojęcie akcji użyte w treści art. 337 § 2 KSH należy odnieść do 
pojęcia prawa podmiotowego akcjonariusza. Jest to prawo in-
korporowane w akcji (dokumencie akcji) rozumianej jako pa-
pier wartościowy. Akcja – jako prawo podmiotowe – istnieje 
niezależnie od tego, czy dokument akcji został wydany upraw-
nionemu akcjonariuszowi. Wynika to z tego, że akcja jest papie-
rem wartościowym deklaratoryjnym.
Jeżeli statut przewiduje, że rozporządzenie akcją imienną jest 
uzależnione od zgody spółki, to obostrzenie to dotyczy akcji 
jako prawa podmiotowego. Obowiązek uzyskania zgody spół-
ki nie jest uwarunkowany uprzednim wydaniem dokumen-
tu akcji. Należy zatem pamiętać, że w  każdym przypadku, 
gdy statut przewiduje obowiązek uzyskania zgody spółki 
na  rozporządzanie akcjami imiennymi, w  szczególności 
zgodę na przeniesienie, ustanowienie zastawu lub użytko-
wania na akcjach, akcjonariusz musi taką zgodę uzyskać 
niezależnie od tego, czy posługuje się dokumentem akcji, 
czy nie.
Ponadto z wyroku SN wynika, że zarząd spółki może wydać 
dokument akcji jedynie uprawnionemu akcjonariuszowi. 
Jest nim osoba legitymowana z prawa podmiotowego. Prawo to 
przysługuje w wyniku złożenia przez osobę oświadczenia o ob-
jęciu akcji (z zastrzeżeniem art. 452 § 1 KSH dotyczącego akcji 
objętych w ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakła-
dowego). Z chwilą jego złożenia osoba uzyskuje akcję jako pra-
wo podmiotowe i w terminie miesiąca od dnia rejestracji spółki 
lub podwyższenia kapitału zakładowego może żądać wydania 
jej dokumentu akcji. 

teorii kreacyjnej lub teorii emisyjnej, zgodnie z którymi źród-
łem prawa z papieru wartościowego jest jednostronna czynność 
prawna obejmująca oświadczenie spółki (teoria kreacyjna) oraz 
ewentualnie wydanie dokumentu – puszczenie w obieg (teoria 
emisyjna).
Zgodnie z „teorią umowy” dla swojej skuteczności umowa taka 
musi spełniać następujące warunki: 
1) spółka musi wyrazić oświadczenie w  postaci wystawio-

nego dokumentu akcji o cechach wskazanych w art. 328 
§ 4 KSH; 

2) osoba, której został wydany dokument musi posiadać sta-
tus akcjonariusza względem spółki (musi być podmiotem 
prawa podmiotowego – posiadać legitymację materialną); 

3) muszą zostać spełnione warunki ustawowe dotyczące wy-
dawania dokumentów akcji. 

Nie są więc akcjami w rozumieniu papieru wartościowego, tak 
jak to miało miejsce w komentowanym przypadku, dokumen-
ty akcji wydane osobie, która nie posiada statusu akcjonariu-
sza z nabytych akcji względem spółki. Dokumenty, które nie 
inkorporują praw akcyjnych, ze  względu na  brak skutecznej, 
potrzebnej do tego umowy, nie mają żadnego znaczenia pod 
tym względem, choćby nawet czyniły zadość niezbędnym, do-
tyczącym dokumentu akcji wymaganiom formalnym, o których 
mowa w art. 328 § 4 KSH, gdyż nie są akcjami w znaczeniu pa-
pieru wartościowego.
Zgodnie z art. 337 § 2 KSH statut może uzależnić rozporzą-
dzenie akcjami imiennymi od zgody spółki albo w inny sposób 
ograniczyć możliwość rozporządzenia akcjami imiennymi. Sąd 
Najwyższy stwierdził, że przepis ten stosuje się również do pra-
wa akcyjnego przed wydaniem dokumentu akcji. Sąd ten miał 
więc na względzie pojęcie akcji jako prawo podmiotowe. Win-
kulacja akcji wynikająca ze statutu odnosi się wobec tego do 
samego prawa podmiotowego, na które ma być wydany doku-
ment akcji imiennej.
W stanie faktycznym opisanym w glosowanym wyroku powód 
nie uzyskał zgody spółki na zbycie akcji, w wyniku czego zawar-
ta przez niego umowa zbycia była bezskuteczna5, a zatem spółka 

5  Por. wyrok SN z 7.9.1993 r., II CRN 60/93, Legalis. 
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wego została podzielona przez Sąd Apelacyjny, który oddalił 
apelację powodowej spółki. 
W świetle powyższego powodowa spółka wniosła skargę kasa-
cyjną, w której zarzuciła m.in. naruszenie prawa materialnego 
tj.: art. 252 § 1 zd. 2 w zw. z art. 250 KSH w zw. z art. 189 KPC 
w zw. z art. 58 § 2 KC w zw. z art. 2 KSH przez błędną wykład-
nię i przyjęcie, że powodowi nie przysługuje legitymacja pro-
cesowa do wniesienia powództwa o stwierdzenie nieważności 
uchwały wspólników spółki z o.o. Sąd Najwyższy opowiadając 
się za stanowiskiem prezentowanym przez sądy obu instancji 
oddalił skargę kasacyjną. 

Komentarz
W przedmiotowej sprawie kluczową kwestię stanowiło roz-
strzygnięcie zagadnienia, czy – pomimo podmiotowych ograni-
czeń dotyczących wytaczania powództw o stwierdzenie nieważ-
ności uchwał i wyłączenia w art. 252 § 1 zd. 2 KSH stosowania 
w takich przypadkach art. 189 KPC – z powództwem na pod-
stawie art. 189 KPC w celu zaskarżenia uchwały zgromadzenia 
wspólników może wystąpić każdy, kto tylko wykaże, że ma in-
teres prawny w stwierdzeniu jej nieważności.
Już na  wstępie należy zaznaczyć, że w  literaturze występu-
ją dwa przeciwstawne poglądy. Według pierwszego, za-
kaz stosowania art. 189 KPC do powództwa o stwierdze-
nie nieważności uchwały wspólników zawarty w  art.  252 
§ 1 zd. 2 KSH oznacza, że dotyczy on jedynie osób wska-
zanych w art. 250 KSH, a wszystkie inne podmioty, które 
będą miały w tym interes prawny będą mogły na podstawie 
art.  189  KPC domagać się ustalenia nieważności uchwa-
ły. Pogląd ten dominował jeszcze na gruncie Kodeksu handlo-
wego. W tym zakresie wypowiedział się m.in. SA w Warszawie 
w wyroku z 17.12.1998 r.1, w którym podniesiono, że: „dopusz-
czalne jest powództwo o ustalenie nieważności uchwały wal-
nego zgromadzenia akcjonariuszy banku w wypadku jej bez-
względnej nieważności, jednakże powinno być ono wniesione 
w trybie art. 189 KPC na zasadach ogólnych, a nie na podsta-
wie art. 58 KC”. W doktrynie za powyższym stanowiskiem opo-
wiada się m.in. A. Kidyba 2, który uważa, że zakaz stosowania 
art. 189 KPC odnosi się jedynie do sytuacji opisanej w zdaniu 
pierwszym art. 252 § 1 KSH, a więc jedynie do kręgu podmio-
tów wymienionych w art. 250 KSH. Podobne stanowisko pre-
zentują M. Rodzynkiewicz3, W. Jurcewicz4 oraz M. Chomiuk5.
Natomiast według przeciwnego, ale i dominującego w dok-
trynie i orzecznictwie poglądu, zastosowanie art. 189 KPC 
jest wyłączone nie tylko wobec podmiotów wskazanych 
w art. 250 KSH, ale również wobec wszystkich innych osób, 
choćby nawet posiadały interes prawny w wytoczeniu po-
wództwa o  ustalenie nieważności uchwały zgromadzenia 
wspólników. Przedstawicielami powyższego stanowiska w li-

1  I ACa 996/98, Legalis.
2  A. Kidyba, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz, War-
szawa 2014, wyd. 6, Legalis, Komentarz do art. 252 KSH, s. s. 1194–1195.
3  M.  Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Lex, Ko-
mentarz do art. 252 KSH, Warszawa 2014, s. 483–484.
4  W.  Jurcewicz, Nieważność uchwał w  spółkach kapitałowych, PPH 
Nr 5/2008, s. 16.
5  M.  Chomiuk [w:]  Kodeks spółek handlowych. Komentarz, pod red. 
Z. Jary, wyd. 22, Legalis, Komentarz do art. 252 KSH, pkt 19 i n.

Wyłączenie powództwa 
o stwierdzenie nieważności 
uchwały wspólników

▶ Maria Czaińska▶ Ernest Kosa

▶ Zastosowanie art. 189 KPC jest wyłączone nie tylko wo-
bec osób wymienionych w art. 250 KSH, ale także wobec 
wszystkich innych osób, nawet gdyby miały interes prawny 
do wniesienia powództwa ustalającego.

▶ Wyrok SN z 25.5.2017 r., II CSK 524/16, Legalis

Stan faktyczny
W analizowanej sprawie powodowa spółka – O. GbR z siedzi-
bą w M. – zawarła umowę opcji put/call, na mocy której uzy-
skała uprawnienie do nabycia 50% udziałów w pozwanej spółce 
H. sp. z o.o. W międzyczasie nadzwyczajne walne zgromadzenie 
wspólników pozwanej spółki podjęło uchwałę, na mocy której 
zmieniono umowę spółki poprzez wprowadzenie wymogu uzy-
skania zgody zarządu spółki na zbycie jej udziałów (dotychczas 
jedynym wymogiem dokonania skutecznej sprzedaży udzia-
łów było uzyskanie zgody zgromadzenia wspólników). Powo-
dowa spółka chcąc zrealizować przysługujące jej uprawnienie 
do nabycia udziałów w pozwanej spółce wystąpiła – zgodnie 
z przewidzianą w zmienionej umowie spółki procedurą – o wy-
danie stosownej zgody przez jej zarząd, który jednak odmówił 
jej udzielenia.
Wobec powyższego, powodowa spółka wystąpiła z powódz-
twem o ustalenie nieważności uchwały zgromadzenia wspól-
ników o zmianie umowy pozwanej spółki, zaś swoją legity-
mację do zaskarżenia ww. uchwały wywodziła z art. 189 KPC 
wskazując, że przysługuje jej roszczenie o ustalenie, że zaskar-
żona uchwała jest niezgodna z prawem, a w rezultacie jest nie-
ważna. 
Sąd I  instancji oddalając powództwo uznał, że powodowej 
spółce nie przysługuje legitymacja czynna do wytoczenia po-
wództwa, albowiem nie jest podmiotem uprawnionym do 
zaskarżenia uchwały w  oparciu o  przepisy KSH, a  stosowa-
nie art. 189 KPC w tych sprawach zostało wyłączone z mocy 
art. 252 § 1 zd. 2 KSH. Powyższa argumentacja Sądu Okręgo-
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wił się uchwale), mogłyby to uczynić w każdym czasie. Pogląd 
wyrażony w powołanej powyżej uchwale SN został zaaprobo-
wany w następnych orzeczeniach SN, w tym uchwale siedmiu 
sędziów z 18.9.2013 r.14, wyroku SN z 18.7.2014 r.15). Również 
sądy niższych instancji wypowiedziały się w tym zakresie w spo-
sób wyraźny. Uzupełniająco warto wskazać na wyrok SA w Bia-
łymstoku z 2.2.2004 r.16,w którym sąd przyjął, że: „nie jest do-
puszczalne ustalenie nieważności uchwały wspólników spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 189 KPC”. 
Pogląd ten uzupełnił SA w Gdańsku wyrokiem z 18.10.2012 r.17, 
dodając, że powództwo na podstawie art. 189 KPC o ustalenie 
nieważności uchwały walnego zgromadzenia wspólników pro-
wadziłoby do obejścia przepisów warunkujących zaskarżanie 
uchwał.

Wnioski dla praktyki
Komentowany wyrok odpowiada utrwalonej linii orzeczni-
czej oraz dominującemu poglądowi doktryny o wyłączeniu 
stosowania art. 189 KPC nie tylko wobec osób wymienio-
nych w art. 250 KSH, ale także wobec wszystkich innych 
osób (m.in. byłym członkom organów spółek, podmiotom nie-
będącym wspólnikami spółki), nawet gdyby miały one interes 
prawny do wniesienia powództwa ustalającego.
Omawiane orzeczenie ma istotne znaczenie dla praktyki, 
w szczególności na płaszczyźnie sporów korporacyjnych i za-
skarżaniu uchwał organów spółek kapitałowych. W szczegól-
ności eliminuje możliwość zaskarżenia uchwał przez jaki-
kolwiek przypadkowy podmiot, który mógłby podejmować 
tego rodzaju działania jedynie dla szantażu korporacyjne-
go. Niewątpliwie ma więc istotne znaczenie dla zachowania 
ładu korporacyjnego spółek i  bezpieczeństwa obrotu gospo-
darczego.
Ponadto prezentowany w  rozstrzygnięciu pogląd odpowiada 
zasadzie równego traktowania wspólników (akcjonariuszy 
spółki kapitałowej), bowiem nie dopuszcza możliwości zaskar-
żenia uchwał przez wspólnika obecnego na walnym zgroma-
dzeniu, który nie złożył sprzeciwu i nie zażądał jego zaproto-
kołowania w każdym czasie jedynie przy wykazaniu interesu 
prawnego do zaskarżenia uchwały, w przypadku, gdy wspólnik 
będący na walnym zgromadzeniu, który sprzeciwił się podję-
ciu uchwały i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu ograniczo-
ny jest bezwzględnym terminem 6-miesięcznym. Dopuszczenie 
nieograniczonego w czasie kwestionowania uchwał zgromadze-
nia wspólników na mocy art. 189 KPC istotnie zagrażałoby in-
teresom spółki i prowadziłoby do destabilizacji jej bieżącej dzia-
łalności. 

14  III CZP 13/13, OSNC Nr 3/2014, poz. 23.
15  IV CSK 640/13, OSNC Nr 6/2015, poz. 75.
16  I ACa 730/11, Legalis.
17  V ACa 738/12, Legalis.

teraturze są m.in. A. Opalski6, który uważa, że zawarte w art. 252 
§ 1 zd. 2 wyłączenie ma charakter generalny. Obejmuje ono nie 
tylko te osoby, które uzyskały prawo do wytoczenia powódz-
twa zgodnie z art. 250 KSH, lecz także innych wspólników, któ-
rzy nie spełnili przesłanki pozwalającej zaskarżyć uchwałę, jak 
również wszelkie inne osoby (trzecie). M. Spyra7 uzasadniając 
powyższy pogląd odwołuje się do uzasadnienia projektu usta-
wy – Kodeks spółek handlowych, w  którym stwierdzono, iż 
„aby rozwiać wątpliwości judykatury i doktryny powstałe jesz-
cze w okresie międzywojennym, czy uchwały nieważne mogą 
być zaskarżane tylko na drodze wskazanej w ustawie o spół-
kach handlowych, czy również na  podstawie  art.  189  KPC, 
a więc w każdym czasie i przez każdego kto ma interes praw-
ny. Projekt przyznaje legitymację czynną do wniesienia po-
wództwa o uchylenie i ustalenie nieważności uchwały walne-
go zgromadzenia wyłącznie osobom wskazanym w  art.  422 
§ 2 oraz art. 423 § 1 KSH. W ten sposób zamierza się ograniczyć 
niebezpieczeństwo podważania uchwał walnego zgromadzenia, 
co zagraża w istotny sposób bezpieczeństwu obrotu”. Za poglą-
dem, iż osobom niewymienionym w art. 250 KSH nie przy-
sługuje prawo do ustalenia nieważności uchwały zgromadzenia 
wspólników ze względu na jej sprzeczność z ustawą opowiadają 
się również: W. Popiołek8, A. Rachwał9, R. Pabis10, K. Oplustil11, 
S. Sołtysiński12.
Drugi z omawianych poglądów utrwalony jest również w orzecz-
nictwie. Przede wszystkim należy wskazać na posiadającą moc 
zasady prawnej uchwałę składu 7 sędziów SN z 1.3.2007 r.13, 
na mocy której uznano, że art. 252 § 1 zd. 2 KSH wyłącza gene-
ralnie zastosowanie art. 189 KPC w odniesieniu do powództ w 
o  stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólni-
ków. Według SN, przeciwne stanowisko sprowadza do absurdu 
konstrukcję zaskarżania uchwał wspólników, ponieważ osoby 
wymienione w art. 250 KSH, najbardziej dotknięte skutkami 
uchwał, mogłyby je skarżyć tylko w ciągu 6 miesięcy od ich pod-
jęcia, natomiast inne podmioty niewymienione w tym przepi-
sie (nawet wspólnik, który będąc na zgromadzeniu nie sprzeci-

6  R. Pabis [w:] Kodeks spółek handlowych. T.  IIB. Spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością. Komentarz. Art. 227–300, pod red. A. Opalskiego, 
Warszawa 2018, Legalis, Nb 73–76.
7  M. Spyra [w:] System Prawa Handlowego. T. 2. Prawo spółek handlo-
wych, pod red. S. Włodyki, Warszawa 2012, s. 1287.
8  W.  Popiołek [w:]  Kodeks spółek handlowych. Komentarz, pod red. 
J. Strzępki, Warszawa 2015, Legalis, s. 1072.
9  A. Rachwał [w:] System Prawa Handlowego. T. 2, pod red. S. Włodyki, 
Warszawa 2012, Legalis, s. 819.
10  R.  Pabis [w:]  J.  Bieniak, M.  Bieniak, G.  Nita-Jagielski, Kodeks spółek 
handlowych. Komentarz, Warszawa 2017, Legalis, s. 772; tenże, Glosa do 
wyr. SA w Białymstoku z 2.3.2004 r., I ACa 9/04, PS 2009, Nr 7–8.
11  K. Oplustil, Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) 
w spółce akcyjnej, Warszawa 2010, s. 720.
12  S. Sołtysiński, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 30.9.2004 r., IV CK 
713/03, OSP Nr 9/2009, poz. 112.
13  III CZP 94/06, OSNC Nr 7–8/2007, poz. 95, s. 12.
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W dniu 30.8.2011  r. odbyło się posiedzenie rady nadzorczej 
Spółki, w którym uczestniczyli dwaj z trzech członków rady: 
D.M. oraz R.D. Przedmiotem obrad były zmiany warunków za-
trudnienia członków zarządu oraz sprawy różne. Podjęte zostały 
dwie uchwały: pierwsza dotyczyła ustalenia warunków zatrud-
nienia prezesa zarządu J.B., a druga upoważniała D.M. do podpi-
sania z nim aneksu do umowy o pracę. Ponadto, rada nadzorcza 
podjęła uchwałę w sprawie upoważnienia jej przewodniczącego 
do ustalenia zmiany warunków umowy o pracę zawartej z po-
wodem oraz podpisania stosownego aneksu. Uchwałę podjęto 
w trybie pisemnym na podstawie § 14 ust. 7 statutu Spółki, z ad-
notacją, że wchodzi ona w życie z dniem oddania głosu przez 
ostatniego z jej członków. Uchwała ta została podpisana przez 
dwóch obecnych na posiedzeniu członków tej rady: D.M. i R.D.
D.M. uznał, że przedmiotowa uchwała upoważniała go do spo-
rządzenia aneksu do umowy o pracę powoda w zakresie przy-
znania mu 12-miesięcznej odprawy w związku z rozwiązaniem 
stosunku pracy przez pracodawcę. Natomiast jak twierdził 
R.D. – drugi z członków rady nadzorczej – podpisał tę uchwa-
łę w przekonaniu, że upoważniała ona tylko do zmiany stano-
wiska pracy powoda w związku z objęciem stanowiska członka 
zarządu. Nie wiązał umocowania tej uchwały ze zmianą zasad 
wynagrodzenia powoda i przyznania mu prawa do spornej od-
prawy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę. Pod uchwałą 
nie podpisał się ostatni członek rady nadzorczej E.M., który nie 
był powiadomiony o procedowaniu w tej sprawie ani o treści 
podjętej uchwały, której nie podpisał.
W dniu 28.2.2013 r. Spółka wypowiedziała powodowi umowę 
o pracę. Po rozwiązaniu stosunku pracy powód wystąpił prze-
ciwko Spółce z pozwem o zapłatę kwoty 240 000 zł brutt o ty-
tułem odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy wraz 
z ustawowymi odsetkami.
Rozpoznający sprawę w I instancji Sąd Okręgowy przyznał po-
wodowi połowę odprawy wskazując, że pełna kwota przy kło-
potach fi nansowych Spółki byłaby sprzeczna z zasadami współ-
życia społecznego.
Sąd Apelacyjny ocenił z  kolei, że D.M. jako przewodniczą-
cy rady nadzorczej przyznał powodowi prawo do odprawy 
w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, bez zgody pozosta-
łych członków tej rady. Tylko bowiem rada nadzorcza in gremio 
lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia 
władni byli zmienić umowę o pracę z powodem-członkiem za-
rządu. Sąd Apelacyjny odniósł się także do zawartego w uchwa-
le postanowienia, zgodnie z którym uchwałę podjęto w trybie 
pisemnym na podstawie § 14 ust. 7 statutu Spółki oraz tego, 
że miała ona wejść w życie z dniem oddania głosu przez ostat-
niego z członków rady nadzorczej. Kwestią bezsporną był zaś 
brak podpisu E.M. W konsekwencji SA uznał, że uchwała nr 1 
z 30.8.2011 r. została podjęta w trybie niezgodnym z art. 388 
§ 3 KSH, wobec czego była nieważna z mocy art. 58 KC. Wska-
zał także, że nie nastąpiła konwalidacja aneksu do umowy o pra-
cę powoda w trybie art. 103 § 1 i 2 KC w zw. z art. 379 § 1 KSH, 
ponieważ pozostali członkowie rady nadzorczej nie zgodzili się 
na przyznanie powodowi prawa do spornej odprawy.
W skardze kasacyjnej powód zarzucił wyrokowi naruszenie 
szeregu przepisów postępowania, w tym w szczególności doty-
czących nieprawidłowości, których dopuścił się SO w toku po-
stępowania dowodowego. Ponadto powód zarzucił naruszenie 
przepisów prawa materialnego, tj.: art. 58 § 1 KC w zw. z art. 2 
oraz art. 388 § 3 KSH przez błędną wykładnię i niewłaściwe za-

Uprawnienie sądów pracy 
do badania ważności 
uchwały rady nadzorczej 
spółki kapitałowej

▶ Natalia Tracichleb▶ Maciej Stańkowski

▶ 1. W sprawach z zakresu prawa pracy sądy pracy są upraw-
nione do weryfi kacji ważności uchwały rady nadzorczej 
spółki kapitałowej w zakresie wymaganym do prawidło-
wego osądu sporu o świadczenia ze stosunku pracy człon-
ka zarządu takiej spółki, w szczególności do sprawdzenia 
ważności umocowania organu lub innej osoby wyznaczo-
nej do dokonywania za spółkę-pracodawcę ważnych i sku-
tecznych czynności w  sprawach z  zakresu prawa pracy 
(art. 31 § 1 KP).

 2. Na podstawie art. 58 KC w zw. z art. 300 KP nieważne 
było przyznanie członkowi zarządu spółki kapitałowej do-
datkowej odprawy ze stosunku pracy przez podmiot nie-
uprawniony (przewodniczącego rady nadzorczej), który 
działał bez lub z przekroczeniem wymaganego umocowa-
nia do dokonywania za pracodawcę czynności z zakresu 
prawa pracy, tj. z naruszeniem art. 379 § 1 i art. 388 § 1 
i 3 KSH w zw. z art. 31 KP.

▶ Wyrok SN z 5.10.2017 r., I PK 287/16, Legalis

Stan faktyczny
Powód był zatrudniony przez pozwaną spółkę1 na  podsta-
wie umowy o pracę na stanowiskach: dyrektora handlowego 
(1.6.2011 r.–29.8.2011 r.), członka zarządu – dyrektora handlo-
wego (8.6.2011 r.–6.2.2013 r.), a po odwołaniu ze składu zarzą-
du Spółki na stanowisku dyrektora handlowego (7.2.2013 r.–
31.3.2013 r.). W dniu 30.8.2011 r. powód otrzymał aneks do 
umowy o pracę przyznający mu prawo do odprawy w wysoko-
ści 12-krotności miesięcznego wynagrodzenia z tytułu rozwią-
zania umowy o pracę przez pracodawcę. Aneks w imieniu Spół-
ki podpisał przewodniczący jej rady nadzorczej D.M.

1  Dalej jako: Spółka.
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stosowanie wskutek uznania, że nieważność uchwały rady nad-
zorczej Spółki ma charakter bezwzględny i może być stwierdzo-
na na zarzut pozwanej zgłoszony w sporze ze stosunku pracy 
oraz art. 103 § 1 w zw. z art. 65 § 1 KC przez niewłaściwe za-
stosowanie przez SA i ocenę, że aneks do umowy o pracę po-
woda był nieważny, pomimo że pozwana potwierdziła jego za-
warcie przez czynności konkludentne, takie jak oświadczenie 
o wypowiedzeniu umowy o pracę, świadectwo pracy oraz pis-
ma procesowe, z których wynikało, że powód był zatrudniony 
na stanowisku wymienionym w aneksie. W uzasadnieniu skargi 
powód twierdził w szczególności, że SA nie mógł badać ważno-
ści uchwały rady nadzorczej, która nie została zaskarżona w try-
bie przepisów KSH. 
Sąd Najwyższy w wyroku z 5.10.2017 r. oddalił skargę kasacyj-
ną powoda uznając na podstawie art. 58 KC w zw. z art. 300 KP, 
że nieważne było przyznanie członkowi zarządu dodatkowej 
odprawy ze stosunku pracy przez podmiot nieuprawniony (na-
ruszenie art. 379 § 1 oraz art. 388 § 1 i 3 KSH w zw. z art. 31 KP). 
W uzasadnieniu wyroku SN uznał za trafne ustalenia SA w za-
kresie nieważności uchwały, w  tym w  części upoważniającej 
przewodniczącego rady nadzorczej do przyznania powodowi 
prawa do odprawy. Tym samym niepodpisana przez wszystkich 
członków uchwała rady nadzorczej została podjęta z oczywi-
stym naruszeniem trybu określonego w art. 388 § 1 KSH i jako 
nieważna z mocy prawa nie upoważniła przewodniczącego rady 
nadzorczej do skutecznego zawarcia aneksu do umowy o pracę 
przyznającego powodowi prawo do spornej odprawy. 
Sąd Najwyższy wskazał również, że działanie bez wymaganego 
umocowania lub nieważne upoważnienie przewodniczącego 
rady nadzorczej spółki handlowej do dokonywania czynności 
z zakresu prawa pracy wyklucza przyznanie członkowi zarzą-
du dodatkowych świadczeń ze stosunku pracy także z tej przy-
czyny, że podmiot działający bez wymaganego umocowania 
nie korzysta ze statusu osoby wyznaczonej do dokonywania 
prawnie skutecznych czynności z zakresu prawa pracy w ro-
zumieniu art. 31 KP. Sąd Najwyższy uznał z kolei za chybio-
ny zarzut powoda dotyczący konkludentnego potwierdzenia 
przez Spółkę ważności aneksu do umowy o pracę, wskazując, 
że Spółka konsekwentnie negowała ważność i  skuteczność 
aneksu zawartego w jej imieniu przez podmiot nieumocowany 
– przewodniczącego rady nadzorczej. Odnosząc się do zagad-
nienia prawnego podniesionego w skardze kasacyjnej, tj. czy 
nieważność uchwały rady nadzorczej ma charakter bezwzględ-
ny i może być badana w sprawie, w której uchwała nie została 
zaskarżona w trybie przepisów KSH, SN stwierdził, że: (…) 
w  sprawach z  zakresu prawa pracy sądy pracy są upraw-
nione do weryfikacji ważności uchwały rady nadzorczej 
spółki kapitałowej w zakresie wymaganym do prawidło-
wego osądu sporu o świadczenia ze stosunku pracy człon-
ka zarządu takiej spółki, w szczególności do sprawdzenia 
ważności umocowania organu lub innej osoby wyznaczo-
nej do dokonywania za spółkę-pracodawcę ważnych i sku-
tecznych czynności w  sprawach z  zakresu prawa pracy 
(art. 31 § 1 KP).

Komentarz
Co do zasady, nieważność czynności prawnych, wynikająca 
z art. 58 § 1 KC, ma charakter bezwzględny, a obowiązkiem sądu 

jest jej badanie z urzędu, w każdym stanie sprawy2. W orzecz-
nictwie zostało również wyjaśnione, że art. 58 § 1 KC jest pod-
stawą nieważności także dla niezgodnych z ustawą uchwał rad 
nadzorczych i zarządów spółek kapitałowych3. Powyższe oko-
liczności mogłyby więc wskazywać na to, że wyrok SN potwier-
dzający ustalenia SA w zakresie nieważności uchwały rady nad-
zorczej jest prawidłowy. Stanowisko SN należy jednak uznać 
za nieprawidłowe.
Nieważność uchwał rady nadzorczej spółki kapitałowej 
ma inny charakter niż nieważność większości czynności 
prawnych dokonywanych przez podmioty prawa cywil-
nego. Podstawą nieważności uchwał rady nadzorczej nie jest 
samodzielnie stosowany art. 58 § 1 i 2 KC. Przepis ten może 
być stosowany do stosunku spółki jedynie poprzez odwołanie 
wynikające z art. 2 KSH. Ta okoliczność przesądza zaś o tym, 
że nieważność sprzecznych z ustawą uchwał rad nadzorczych 
oraz zarządów nie ma charakteru bezwzględnego i  nie może 
być przedmiotem badania sądów z  urzędu. Natura stosunku 
spółki handlowej prowadzi bowiem do tego, że na podstawie 
art. 2 KSH, art. 58 § 1 KC nie może być stosowany do sprzecz-
nych z prawem uchwał rady nadzorczej wprost, a jedynie od-
powiednio.
Skoro uchwały organów spółki kapitałowej określają zasady or-
ganizacji i funkcjonowania osób prawnych, jak również wpły-
wają na kształtowanie ich stosunków z innymi osobami, to skut-
ki uchwał obejmują nie tylko podmioty w  ramach stosunku 
spółki, ale także spoza niego. Stabilność uchwał organów spó-
łek kapitałowych ma więc szczególnie istotne znacznie dla za-
pewnienia pewności w obrocie gospodarczym. Stanowisko to 
jest w równym stopniu aktualne w stosunku do uchwał każde-
go z organów spółek kapitałowych. Skutki wywoływane przez 
uchwały tych organów mogą być bowiem podobne. Wskazując 
jako przykład kompetencję do powoływania zarządu, która na-
leży w spółce z o.o. do zgromadzenia wspólników, a w spółce 
akcyjnej do rady nadzorczej, należy wskazać, że wywodzenie 
różnych sankcji z tytułu naruszenia ustawy zależnie od tego, czy 
powołanie zarządu nastąpiło uchwałą zgromadzenia wspólni-
ków, czy rady nadzorczej byłoby nieracjonalne. 
Jednocześnie należy pamiętać, że zgodnie z orzecznictwem SN, 
nieważność uchwał organów właścicielskich spółek kapita-
łowych ma charakter względny4. Wynika z tego, że uchwały 
zgromadzenia wspólników i  walnego zgromadzenia sprzecz-
ne z ustawą pozostają w obrocie i wywołują skutki prawne tak 
długo, aż prawomocnie nie zostanie stwierdzona ich nieważ-
ność. Nieważność ta może być zaś badana jedynie w ramach 
powództwa wytoczonego odpowiednio na podstawie art. 252 
§ 1 lub art. 425 § 1 KSH bądź zarzutu nieważności, o którym 
mowa w art. 252 § 4 lub art. 425 § 4 KSH. Analogiczny charak-
ter nieważności należy również przypisać sprzecznym z prawem 
uchwałom innych organów spółek kapitałowych. Taki skutek 
najpełniej chroni bowiem pewność obrotu. 
Powyższy pogląd potwierdza także dotychczasowe orzeczni-
ctwo Izby Pracy Sądu Najwyższego. W  wyrokach wydanych 
w sprawach I PK 305/03 oraz II PK 135/10 Sąd Najwyższy, 

2  Uchwała SN z 17.6.2005 r., III CZP 26/05, OSNC Nr 4/2006, poz. 63; 
wyrok SN z 11.7.2012 r., II CSK 597/11, Legalis.
3  Uchwała SN z 18.9.2013 r., III CZP 13/13, OSNC Nr 3/2014, poz. 23 
oraz wyrok SN z 18.2.2010 r., II CSK 449/09, Legalis.
4  Uchwały SN z 1.3.2007 r., III CZP 94/06, OSNC 7–8/2007, poz. 95 
oraz z 18.9.2013 r., III CZP 13/13, OSNC Nr 3/2014, poz. 23.
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ochrona stabilności uchwał jej organów, za czym wprost prze-
mawia m.in. przyznanie jej przez ustawodawcę legitymacji bier-
nej w sporach, w których uchwały są zaskarżane. Kwestionowa-
nie własnych uchwał oznaczałoby kwestionowanie przez spółkę 
kapitałową własnych oświadczeń. 

Wnioski dla praktyki
Komentowane orzeczenie może stanowić przyczynek do 
nadużyć ze strony pracodawców w relacjach z pracownika-
mi – członkami zarządu. W  sytuacji, w  której pracownik – 
członek zarządu spółki kapitałowej zawiera ze spółką umowę 
o pracę, w praktyce działa zwykle w zaufaniu, że przewodniczą-
cy rady nadzorczej reprezentujący spółkę posiada do tego sto-
sowne umocowanie. W typowej sytuacji pracownik – członek 
zarządu ma co najwyżej ograniczoną możliwość zweryfi kowa-
nia, czy uchwała organu, na podstawie której działa przewod-
niczący rady nadzorczej nie jest dotknięta wadą nieważności. 
Szczególnie w sytuacji, w której sam przewodniczący rady nad-
zorczej nie ma w tym zakresie wątpliwości, skoro zachowuje się 
jak osoba umocowana. 
Uznanie przez SN, że sądy pracy mogą z urzędu badać nie-
ważność uchwał organów spółek kapitałowych (którym 
na podstawie przepisów KSH oraz orzecznictwa SN, do czasu 
prawomocnego stwierdzenia nieważności przysługuje domnie-
manie zgodności z prawem), może doprowadzić do sytuacji, 
w której powszechnym zjawiskiem stanie się kwestionowa-
nie przez spółki kapitałowe umów zawieranych z pracowni-
kami – członkami zarządu. Tym bardziej, jeśli przedmiotem 
przyszłego sporu może być zapłata wysokiej odprawy lub inne 
istotne świadczenie. 

w odniesieniu do uchwał rady nadzorczej stwierdzał, że: „(…) 
uchwała o odwołaniu członka zarządu spółki podjęta z narusze-
niem prawa nie jest nieważna z mocy prawa i wywołuje skutek 
w postaci pozbawienia członka zarządu przymiotu osoby będą-
cej piastunem organu osoby prawnej, dopóki nie zostanie unie-
ważniona konstytutywnym orzeczeniem sądu gospodarczego. 
Sąd pracy nie jest uprawniony do oceny legalności niezaskar-
żonej uchwały zgromadzenia wspólników o odwołaniu członka 
zarządu spółki”5. Analogiczne stanowisko Sąd Najwyższy zaj-
mował również w innych sprawach, w których wyraźnie odma-
wiał badania ważności uchwał rady nadzorczej w sporach z za-
kresu prawa pracy6.  
Wskazane wyżej orzecznictwo SN wydaje się trafnie ogra-
niczać uprawnienie sądu do badania ważności uchwał or-
ganów spółek kapitałowych wyłącznie do spraw, w których 
zostały one zaskarżone. Stanowisko przeciwne prowadzi bo-
wiem do sytuacji, w  której różne sądy w  różnych sprawach 
dotyczących tej samej uchwały, z urzędu mogłyby zajmować 
odmienne stanowiska dotyczące jej ważności. To z kolei pro-
wadziłoby wprost do naruszenia stabilności stosunków spółki. 
Na marginesie warto również zauważyć, że zarzut nieważności 
uchwały rady nadzorczej został zgłoszony przez spółkę kapita-
łową, która a contrario na podstawie art. 425 § 1 w zw. z art. 422 
§ 2 lub art. 252 § 1 w zw. z art. 250 KSH, nie jest uprawniona do 
skutecznego zarzucania nieważności uchwałom własnego orga-
nu. Przeciwnie, zadaniem spółki kapitałowej jest, co do zasady, 

5  Wyrok SN z 10.12.2010 r., II PK 135/10, OSNP 5-6/2012, poz. 57.
6  Por. wyroki SN z 23.2.1984 r., I PR 10/84, Legalis i z 14.7.2011 r., III PK 
9/11, Legalis oraz postanowienie z 3.9.2013 r., I PZP 2/13, Legalis.
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Sposób reprezentacji 
spółki i jej wykazywanie 
w postępowaniu cywilnym

▶ Piotr Letolc

▶ Michał Wiliński

▶ 1. Gdy zarząd jest jednoosobowy, to nie ma podstaw 
do określania sposobu reprezentacji w  umowie spółki, 
więc jej zmiana nic nie wnosi poza deklaratywnym tego 
potwierdzeniem, wykreślającym reprezentację łączną 
(art. 205 § 1 w zw. z art. 201 § 1 KSH). 

 2. Łączny sposób reprezentacji może dotyczyć w spółce je-
dynie wypadków, gdy jej zarząd jest wieloosobowy. Nato-
miast a contrario z art. 205 KSH wynika, że jeżeli zarząd 
jest jednoosobowy, osoba stanowiąca ten zarząd ma pra-
wo do samodzielnego reprezentowania spółki, zaś ograni-
czanie jej prawa przez ustanowienie obowiązku działania 
z inną osobą, np. prokurentem, jest bezskuteczne. 

 3. W przypadku, gdy zmiana sposobu reprezentacji spół-
ki z ograniczoną odpowiedzialnością nie została jeszcze 
ujawniona w KRS dla stanowczego ustalenia sposobu pra-
widłowej reprezentacji wystarczy, gdy osoba prawna legi-
tymuje się w postępowaniu przed sądem uchwałą o zmia-
nie statutu lub znowelizowanym ujednoliconym tekstem 
statutu albo tekstem nowoprzyjętego statutu.

▶ Wyrok SN z  15.12.2016  r., II  CSK 163/16, 
Legalis 

Stan faktyczny
Powód w  dniu 20.1.2012  r., wraz z  pozostałymi sześcioma 
wspólnikami spółki ABC sp. z o.o., sprzedał posiadane udzia-
ły spółce DEF sp. z o.o. Cena za udziały miała zostać zapłaco-
na w trzech ratach, a dla zabezpieczenia jej płatności kupujący 
zobowiązał się wręczyć każdemu ze sprzedawców po dwa wek-
sle własne poręczone osobiście przez osoby działające w imie-
niu nabywcy, tj.  X i  Y. Celem dodatkowego zabezpieczenia 
płatności ceny postanowiono też podjąć czynności zmierzają-
ce do bezpośredniego poręczenia przez ABC sp. z o.o. weksli, 
co miało nastąpić w ciągu jednego dnia od podpisania umo-
wy z jednoczesnym ustanowieniem kary umownej w wysoko-
ści 100 000,00 zł w razie uchybienia temu obowiązkowi. W dniu 

21.1.2012 r. spółka DEF sp. z o.o. już jedyny wspólnik ABC sp. 
z o.o., działając jako zgromadzenie wspólników tej spółki od-
wołała ze składu jej zarządu dotychczasowych członków zarzą-
du, powołując w to miejsce X, jako jedynego członka zarządu. 
Tego dnia został wręczony powodowi weksel własny płatny, bez 
protestu, na kwotę 252 092,58 zł. Wystawcą weksla była DEF 
sp. z o.o., a poręczycielami: pozwana spółka oraz X i Y jako oso-
by fi zyczne.
Powód nie otrzymał zapłaty trzeciej raty ceny zakupu udziałów 
w wysokości 74 092,58 zł, stąd też wniósł powództwo przeciw-
ko ABC sp. z o.o., jako poręczycielowi wekslowemu, i nakazem 
zapłaty z 4.3.2013 r. Sąd Okręgowy uwzględnił jego roszczenie. 
Następnie SO utrzymał ten nakaz w mocy, ale w wyniku apela-
cji strony pozwanej, Sąd Apelacyjny wyrokiem z 21.10.2015 r. 
zmienił wyrok SO w  ten sposób, że uchylił nakaz zapłaty 
z 4.3.2013 r., uznając za nieważne poręczenie wekslowe ABC 
sp. z o.o. i oddalił powództwo.
Rozpatrujący skargę kasacyjną powoda SN uznał, że podstawą 
rozstrzygnięcia skargi powinno być rozważenie skuteczności 
prawnej oświadczenia pozwanej co do udzielonego poręcze-
nia wekslowego. W chwili bowiem udzielenia tego poręczenia 
za  ABC sp. z  o.o. działał jednoosobowy zarząd Spółki, który 
wówczas nie był jeszcze wpisany do rejestru przedsiębiorców, 
choć zmiana umowy spółki w tym zakresie była już jednak zna-
na stronom sporu. 
Sąd Najwyższy w  komentowanym orzeczeniu miał podzie-
lić w tym względzie stanowisko SN w podobnych kwestiach, 
wyrażone w wyroku z 5.11.2010 r.1, w uzasadnieniu uchwały 
z 18.7.2012 r.2, a także w wyroku NSA z 18.9.2008 r.3 Zgodził 
się z twierdzeniem, że gdy zarząd jest jednoosobowy, to nie ma 
podstaw do określania sposobu reprezentacji w umowie spół-
ki, więc jej zmiana nic nie wnosi poza deklaratywnym tego po-
twierdzeniem, wykreślającym reprezentację łączną (art. 205 § 1 
w zw. z art. 201 § 1 KSH). Łączny bowiem sposób reprezenta-
cji może dotyczyć w spółce jedynie wypadków, gdy jej zarząd 
jest wieloosobowy. Natomiast a contrario z art. 205 KSH jed-
noznacznie wynika, że jeżeli zarząd jest jednoosobowy, osoba 
stanowiąca ten zarząd ma prawo do samodzielnego reprezen-
towania spółki, zaś ograniczanie jej prawa przez ustanowienie 
obowiązku działania z inną osobą, np. prokurentem, jest bez-
skuteczne. 

Komentarz
Uprawnienie do reprezentacji spółki z o.o. przysługuje, co do za-
sady, wyłącznie zarządowi, zaś innym organom – jedynie wyjąt-
kowo4. Zasady zaś reprezentacji spółki z o.o. powinna określać 
jej umowa, gdy jednak ta milczy w tym przedmiocie, zastosowa-
nie znajdują przepisy KSH wskazujące, iż jeżeli umowa spółki 
nie zawiera żadnych postanowień w przedmiocie zasad repre-
zentacji spółki z o.o., do składania oświadczeń w imieniu spółki 
wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo 
jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.
W treści komentowanego orzeczenia nie zostało wskazane 
wprost, że postanowienia umowy ABC spółki z  o.o., której 

1  I CSK 63/10, „Monitor Spółdzielczy” Nr 6/2010, Legalis.
2  III CZP 40/12, OSNC Nr 2/2013, poz. 18, Legalis.
3  I OSK 333/08, Legalis.
4  Zob. art. 210 § 1 czy art. 379 § 1 KSH.
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§ 1 KSH) – w takim wypadku generalnie także należałoby 
uznawać czynność za bezwzględnie nieważną6;

3) jeśli natomiast polega na naruszeniu wymagań co do sposo-
bu reprezentacji wynikających z ustawy lub umowy spółki 
bądź gdy za spółkę działa tzw. fałszywy organ (tj. gdy spół-
ka jest reprezentowana przez osoby, którym nie przysługuje 
– często wbrew ich przekonaniu np. gdy wygasły mandaty 
takich osób – przymiot członków organu) – wówczas skła-
niać się należy do poglądu, że mamy do czynienia z sankcją 
tzw. bezskuteczności zawieszonej7.

Wracając na grunt sprawy, którą wziął pod rozwagę SN, nale-
ży wyrazić dezaprobatę dla tej części tezy orzeczenia, zgodnie 
z którą w zakresie wpisania zmiany umowy spółki do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie 
zmiany sposobu reprezentacji, wpis taki ma charakter deklara-
tywny. Sąd Najwyższy w ten sposób tworzy swoistego rodza-
ju wyłom od zasady konstytutywności wpisu zmiany umowy 
spółki z o.o. do rejestru przewidzianej w art. 255 § 1 KSH. Błęd-
na jest zatem interpretacja źródła umocowania do działania dla 
jednoosobowego zarządu, nie jest bowiem tą podstawą uchwa-
ła w sprawie zmiany umowy spółki, ale bezpośrednio przepi-
sy KSH. 

Wnioski praktyczne
O ile ostatecznie rozstrzygnięcie przez SN w  komentowa-
nym orzeczeniu kwestii niemożności ograniczania w dzia-
łaniu jedynego członka zarządu sp. z o.o. wydaje się być 
słuszne (przy założeniach poczynionych co do stanu faktycz-
nego), to za błędną uznać należy tezę co do wyjątku w za-
kresie wpisu konstytutywnego zmiany umowy spółki z o.o. 
do rejestru. Mając zaś na względzie praktykę procesową oraz 
transakcyjną uznać należy, że posługiwanie się w obrocie jedy-
nie uchwałą Zgromadzenia Wspólników w zakresie zmiany spo-
sobu reprezentacji może spowodować uzasadnione wątpliwości 
drugiej strony czynności. 

6  Tak A.  Szumański [w:]  S.  Sołtysiński, A.  Szajkowski, A.  Szumański, 
J.  Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. T.  II, Warszawa 2005, 
s. 527–529, Nb 7–8 czy M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Ko-
mentarz, Warszawa 2012, s. 390, Nb 10; odmiennie A. Opalski [w:] Kodeks 
spółek handlowych. Komentarz. T. IIA, pod red. A. Opalskiego, Warszawa 
2018, Legalis, kom. do art. 210 KSH, Nb 45–51.
7  Zob. trafne uwagi w tym przedmiocie A. Opalskiego [w:] Komentarz.., 
op. cit., kom. do art. 205, Nb 45 i n.

działanie członka zarządu było kwestionowane, przewidywały 
istnienie zarządu jednoosobowego lub wieloosobowego, jednak 
nie wydaje się zasadne wysnucie jakiegokolwiek innego wnio-
sku niż to, że w skład zarządu tej spółki mogła wchodzić też tyl-
ko jedna osoba. W przypadku bowiem braku dopuszczalności 
w umowie spółki z o.o. ustanowienia zarządu jednoosobowe-
go, powołanie tylko jednego członka zarządu czyni rozważania 
nad sposobem reprezentacji całkowicie zbędnymi, gdyż mieli-
byśmy wówczas do czynienia z organem kadłubowym, niezdol-
nym w ogóle do działania. 
Podkreślić należy, że w przypadku gdy w spółce z o.o. funk-
cję członka zarządu powierzono tylko jednej osobie (a za-
tem gdy umowa spółki przewiduje zarząd składający się z jednej 
osoby lub liczniejszy), jest ona zawsze uprawniona do samo-
dzielnej reprezentacji spółki (por. art. 201 § 1 in fi ne w zw. 
z art. 204 § 2 KSH). Niedopuszczalne jest wówczas posta-
nowienie umowy spółki z o.o. przewidujące wymóg współ-
działania jedynego członka zarządu z jakimikolwiek innymi 
osobami w akcie czynnej reprezentacji spółki, tj. np. z pro-
kurentem5. Bez wątpienia bowiem warunkiem możliwości za-
stosowania art. 205 § 1 KSH w sp. z o.o. jest funkcjonowanie 
zarządu spółki jako organu wieloosobowego.
Wydaje się, że sama systematyka przepisów KSH wyjaśnia 
w sposób dostateczny sporną kwestię. W pierwszej kolejności 
art. 201 § 2 KSH wskazuje, że zarząd składa się z jednego albo 
większej ilości członków. Dalej ustawodawca w art. 204 KSH 
wskazuje na generalną zasadę reprezentacji spółki z o.o. przez 
jej członka zarządu, bez możliwości ograniczenia tego prawa; 
jednocześnie zaraz po art. 204 KSH znajdziemy lex specialis do 
tego przepisu, tj. art. 205 § 1 KSH wprowadzający zasady repre-
zentacji spółki w przypadku zarządu wieloosobowego.
Naruszenie zasad reprezentacji spółki z o.o. może mieć różno-
rakie skutki:
1) jeśli polega na dokonaniu czynności mimo braku wymaga-

nego przepisem ustawy współdziałania (zgody) innego or-
ganu spółki, wówczas czynność jest nieważna – zob. art. 17 
§ 1 i 2 KSH;

2) jeśli polega na dokonaniu czynności z przekroczeniem usta-
wowego zakresu umocowania (np. dokonaniu aktu repre-
zentacji w  sytuacji gdy KSH przewiduje w  tym zakresie 
kompetencje innego organu – zob. art. 210 § 1 czy art. 379 

5  Zob. np. R. Pabis [w:] J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplu-
stil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyta, G. Suliński, M. Tofel, R. Zawłocki, Kodeks 
spółek handlowych. Komentarz, Wraszwa 2012, s.  793 czy D.  Kupryjań-
czyk [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, pod red. Z. Jary, Legalis 
2018, kom. do art. 205 KSH, Nb 1.
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Podjęcie uchwały przez 
organ nieistniejący

▶ Kornelia Łuczejko 

▶ Magdalena Rosa 

▶ W katalogu przyczyn nieistnienia uchwały bez wątpienia 
mieści się sytuacja, gdy uchwała została podjęta przez or-
gan nieistniejący. Defi niując uchwałę „nieistniejącą” na-
leży przyjąć, że jest to uchwała podjęta nie przez organ 
spółdzielni, lecz przez osoby, które w momencie jej po-
dejmowania nie posiadały statusu prawnego organu. Je-
żeli więc w  takiej sytuacji uchwała w  rzeczywistości nie 
zapadła, to nie sposób mówić o niej, że jest ona skutecz-
na lub bezskuteczna, uchwała bowiem w takim wypadku 
nie istnieje. Wówczas możliwe jest wytoczenie powódz-
twa o  ustalenie (art.  189  KPC), że uchwała nie istnieje, 
lub bronienie się przed jej skutkami przez podniesienie 
w konkretnej sprawie zarzutu jej nieistnienia.

▶ Wyrok SN z 20.12.2017 r., I CSK 160/17, Legalis

Stan faktyczny
Powód wytoczył przeciwko spółdzielni mieszkaniowej1 po-
wództwo o stwierdzenie nieważności lub ustalenie nieistnie-
nia uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni odwołującej go z Za-
rządu Spółdzielni. Sąd Okręgowy uwzględnił żądanie Powoda 
i uznał zaskarżoną uchwałę za nieistniejącą.
Od ww. wyroku Spółdzielnia wniosła apelację, która została od-
dalona. Podstawą takiego rozstrzygnięcia było to, że po podję-
ciu zaskarżonej uchwały Sąd prawomocnie stwierdził nieważ-
ność uchwały walnego zgromadzenia Spółdzielni o  wyborze 
członków Rady Nadzorczej. Sąd II instancji uznał, że wykre-
ślenie składu Rady Nadzorczej z KRS na mocy wspomniane-
go wyroku jest podstawą do stwierdzenia nieważności uchwały 
o odwołaniu Powoda, a samo wykreślenie powoduje, że uchwa-
łę podjął organ nieistniejący.  
Sąd Najwyższy nie zgodził się ze stanowiskiem sądów niższych 
instancji, uchylił wyrok SA i przekazał sprawę do ponownego 
rozpoznania. Uzasadniając swoje stanowisko SN podkreślił, że 

1  Dalej jako: Spółdzielnia.

na gruncie Prawa spółdzielczego2 istnieje możliwość uznania 
uchwały za nieistniejącą w sytuacji, kiedy została podjęta przez 
osoby, które w momencie jej podjęcia nie posiadały statusu or-
ganu (organ nieistniejący). Jednocześnie zauważył, że w rozpa-
trywanej sprawie w chwili podejmowania zaskarżonej uchwa-
ły osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej były wpisane do 
KRS i były jej członkami, natomiast ich wykreślenie nastąpiło 
dopiero później na  mocy wyroku sądowego. Sąd Najwyższy 
uznał, że z powyższych przyczyn nie można uznać uchwały o od-
wołaniu Powoda z Rady Nadzorczej Spółdzielni za nieistniejącą.

Komentarz 
Na uwagę zasługują dwa aspekty wyroku – po pierwsze, kwe-
stia wyróżnienia kategorii uchwał nieistniejących, która ma zna-
czenie nie tylko na gruncie prawa spółdzielczego, ale również 
dla organów spółek kapitałowych. Po drugie – kwestia istnie-
nia „efektu domina”, tj. tego, czy ustalenie nieważności uchwał 
o powołaniu członków Rady Nadzorczej powoduje, że uchwa-
ły podjęte przez ten organ należy uznać za nieistniejące, ewen-
tualnie nieważne.
Sąd Najwyższy podzielił pogląd o dopuszczalności wyod-
rębnienia uchwał nieistniejących. Na gruncie prawa spółek 
kapitałowych wskazuje się, że wspomniane uchwały charakte-
ryzuje tak drastyczny, krańcowy stopień natężenia wadliwości, 
że usprawiedliwia to uznanie ich za nieistniejące, a więc za nie-
wywołujące żadnych skutków prawnych ab initio. Istota uchwały 
nieistniejącej polega na tym, że nie wywiera ona żadnych skut-
ków prawnych, a więc w rozumieniu prawnym uznaje się, że ona 
nie istnieje i nie istniała nigdy3. 
Sąd Najwyższy rozważał szczególną przesłankę powodującą 
wadliwość uchwały, tj. podjęcie jej przez „organ nieistniejący”. 
W systemie prawa brak ustawowej defi nicji „organu nieistnie-
jącego”, a judykatura dostarcza jedynie przykładów, które uza-
sadniają uznanie organów za nieistniejące. Jednym z nich jest 
przypadek analizowany przez SN w omawianej sprawie, gdzie 
uchwała o odwołaniu członka Zarządu została podjęta przez 
organ składający się z  osób powołanych nieprawidłowo. Po-
wszechne są również sytuacje, w  których uchwała podejmo-
wana jest przez tzw. organ kadłubowy4 albo przez osoby, które 
w żaden sposób nie są powiązane ze spółką.
W analizowanym wyroku SN wyraził podgląd, że uchwała 
nieistniejąca to taka, która nie została podjęta przez organ 
spółdzielni, lecz przez osoby, które w momencie jej podej-
mowania nie posiadały statusu prawnego organu. 
Jednocześnie pojawił się problem, czy prawomocne stwierdze-
nie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni 
o wyborze członków Rady Nadzorczej automatycznie przesą-
dza o nieistnieniu uchwał podjętych przez tę Radę Nadzorczą 
(tu: uchwały o odwołaniu z Zarządu Spółdzielni).
Sąd Najwyższy wskazał, że dokonując oceny czy uchwała o od-
wołaniu Powoda z funkcji członka Zarządu Spółdzielni zosta-
ła podjęta przez organ nieistniejący należy uwzględnić przede 
wszystkim okoliczności z daty podjęcia tej uchwały. Biorąc to 
pod uwagę SN zauważył, że według stanu na dzień podjęcia za-

2  Ustawa z  16.9.1982  r. – Prawo spółdzielcze, t.  jedn.: Dz.U.  z  2018  r. 
poz. 1285; dalej jako: PrSpółdz.
3  Tak SN w postanowieniu z 25.8.2016 r., V CSK 694/15, Legalis.
4  Organem kadłubowym jest organ składający się z mniejszej liczby człon-
ków niż określona w ustawie lub w umowie spółki (statucie).
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uchwał zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia 
powołujących członków Rady Nadzorczej nie można przenosić 
na uchwały podjęte przez tę Radę Nadzorczą, nawet jeśli zosta-
ły podjęte w tych samych okolicznościach faktycznych i praw-
nych9. 
Natomiast z uchwały SN(7) z 18.9.2013 r.10 wynika, że zaskar-
żenie uchwał organów – zarządu lub rady nadzorczej – spółek 
kapitałowych następuje w oparciu o art. 189 KPC, a ich waż-
ności dokonuje się na podstawie art. 58 KC. Skoro podstawą 
badania ważności uchwał są powołane przepisy, wyrok prze-
sądzający o  ważności kwestionowanej uchwały ma charakter 
deklaratoryjny. Zatem przyjmując pogląd przytoczony w  tej 
uchwale – ma taki sam charakter jak wyrok ustalający nie-
ważność uchwały organu spółdzielni. Oznacza to, że zarówno 
w przypadku spółdzielni, jak i spółki kapitałowej stwierdzenie 
nieważności uchwały o  wyborze członków jej Rady Nadzor-
czej powinno powodować nieważność, ewentualnie nieistnie-
nie uchwał podjętych przez ten organ. 

Wnioski praktyczne
Pogląd SN, że prawomocne stwierdzenie nieważności uchwał 
w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej spół-
dzielni nie powoduje automatycznie, że uchwały podjęte 
przez ten organ z udziałem nieprawidłowo powołanych osób 
są nieistniejące, jest dyskusyjny. Sąd Najwyższy słusznie na-
tomiast stwierdził, że każdorazowo należy badać okoliczno-
ści istniejące w  dniu podjęcia danej uchwały. Jednak jeżeli 
członkowie organów spółdzielni, którzy podjęli uchwałę, zo-
stali powołani na mocy nieważnej uchwały, okoliczność taka 
powinna być wzięta przez sąd pod uwagę, tym bardziej, jeżeli 
została stwierdzona nieważność takiej uchwały. W takiej sy-
tuacji decydującego znaczenia nie można przypisywać wpi-
sowi w KRS. 
W rezultacie nieważność wyboru członków Rady Nadzorczej 
spółdzielni może wywołać „efekt domina”, polegający na ko-
nieczności uznania wszystkich uchwał tej Rady Nadzorczej 
za  nieistniejące, ewentualnie za  nieważne. Niemniej jednak, 
w takiej sytuacji zasadne wydaje się uzyskanie prawomocnego 
wyroku ustalającego nieistnienie albo nieważność uchwał 
Rady Nadzorczej zmieniających skład Zarządu. Brak tego 
rodzaju ustalenia niewątpliwie zagraża bezpieczeństwu i pew-
ności obrotu. 

9  Zdaniem SA w  Krakowie jest to konsekwencja poglądu o  konstytu-
tywności wyroku sądu stwierdzającego nieważność sprzecznej z  ustawą 
uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub uchwa-
ły walnego zgromadzenia spółki akcyjnej wyrażonego w uchwale SN(7) 
z 18.9.2013 r., III CZP 13/13, Biul. SN Nr 9/2013. Sąd Najwyższy przyjął 
bowiem, że uchwały pozostają w mocy i muszą być respektowane do chwi-
li prawomocnego stwierdzenia nieważności, a skutek nieważności wystę-
puje ex tunc.
10  III CZP 13/13, Legalis.

skarżonej uchwały, wybór Rady Nadzorczej nie był kwestiono-
wany, a jej członkowie byli ujawnieni w KRS. Zatem przyjmując 
pogląd SN, skoro uchwały o wyborze danych osób w skład Rady 
Nadzorczej Spółdzielni pozostawały w mocy w chwili odwoła-
nia Powoda z Zarządu i osoby te były ujawnione w KRS, to nie 
można uznać, że członkowie Rady Nadzorczej nie stanowili or-
ganu (tj. że organ ten był nieistniejący).
Pogląd ten trzeba uznać za  kontrowersyjny i  sprzeczny 
ze specyfiką uchwał walnych zgromadzeń spółdzielni, któ-
rych nieważność zachodzi z mocy prawa i do jej stwierdze-
nia nie jest konieczne uzyskanie wyroku sądowego, a nie 
jak w przypadku zgromadzeń spółek kapitałowych, gdzie 
możliwość powołania się na  skutek nieważności uchwały 
powstaje dopiero z chwilą wydania prawomocnego wyro-
ku stwierdzającego taką nieważność5.
W omawianym orzeczeniu SN całkowicie pominął, że 
ustalenie nieważności uchwały spółdzielni, o  którym 
mowa w art. 42 ust. 2 PrSpółdz powoduje nieważność bez-
względną tych uchwał6. Skoro uchwały o powołaniu człon-
ków Rady Nadzorczej były nieważne ab initio i nie wywołały 
skutków prawnych, nie można mówić, o tym, że Rada Nadzor-
cza w chwili podejmowania uchwał była organem istniejącym, 
tym bardziej, że w chwili orzekania sąd rozpatrujący sprawę 
dysponował już prawomocnym orzeczeniem stwierdzającym 
nieważność tych uchwał. Świadczy to więc, wbrew analizowa-
nemu orzeczeniu, o tym, że „efekt domina” istnieje, a uchwały 
podjęte przez ww. organ były nieważne od chwili ich podjęcia.
Powyższy problem „efektu domina” pojawia się także 
w  orzecznictwie z  zakresu uchwał organów spółek kapi-
tałowych. Przykładowo, w  wyroku z  24.2.2011  r.7 SN sta-
nął na stanowisku, że uchwała Rady Nadzorczej spółki akcyj-
nej o zmianie jej Zarządu nie może być uznana za nieistniejącą 
z tej przyczyny, że prawomocnym wyrokiem wydanym po usta-
nowieniu nowego Zarządu powołanie tej Rady zostało uznane 
za nieważne. W świetle przywołanego orzeczenia stwierdzenie 
nieważności wyboru Rady Nadzorczej spółki kapitałowej nie 
powoduje, że Zarząd powołany przez ten organ należy uznać 
za nieistniejący. Nieważność należy bowiem odnosić do kon-
kretnej uchwały, która ma charakter samoistny i istnieje samo-
dzielnie w obrocie.
Z kolei w myśl wyroku SA w Krakowie z 22.2.2016 r.8 zaak-
ceptowanie twierdzenia, że konsekwencją nieważności wyboru 
członków Rady Nadzorczej jest nieważność uchwał Rady Nad-
zorczej, prowadziłoby do sytuacji, w której post factum okazy-
wałoby się, że spółka kapitałowa przez określony czas nie miała 
Zarządu. W  oparciu o  samą nieważność wyboru Rady Nad-
zorczej nie można zatem uznać Zarządu powołanego przez tę 
Radę Nadzorczą za Zarząd nieistniejący. W ocenie Sądu Ape-
lacyjnego w  Krakowie, skutków stwierdzenia nieważności 

5  Wyrok SN z 26.4.2016 r., II CSK 352/15, Legalis.
6  K. Osajda [w:] Prawo spółdzielcze. Komentarz, pod red. K. Osajdy, War-
szawa 2018, Legalis, kom. do art.  42; wyrok SN z  26.11.2010  r., IV  CSK 
269/10.
7  III CSK 150/10, Legalis.
8  I ACa 1107/15, Legalis.
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Pozbawienie akcjonariusza 
prawa udziału w obradach 
jako przyczyna nieważności 
uchwały

▶ Konrad Oleszczuk

▶ Wobec bezpodstawnego i celowego uniemożliwienia wstę-
pu przedstawicieli akcjonariusza na  salę obrad walnego 
zgromadzenia, istnieją uzasadnione podstawy do stwier-
dzenia na podstawie art. 425 § 1 KSH nieważności uchwał 
podjętych na tym zgromadzeniu, bez względu na to, czy 
głosy tego akcjonariusza miały wpływ na  skuteczne po-
wzięcie uchwały.

 Bezzasadne niedopuszczenie przedstawicieli akcjona-
riusza spółki akcyjnej do udziału w zwyczajnym walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy przez celowe pozbawie-
nie możliwości wstępu na salę obrad stanowi naruszenie 
proceduralnych regulacji ustawowych, które są doniosłe 
z punktu widzenia treści podjętej uchwały, tj. mogły mieć 
wpływ na jej treść.

▶ Wyrok SN z 6.6.2018 r., III CSK 403/16, Legalis

Stan faktyczny
Skarb Państwa będąc mniejszościowym akcjonariuszem jed-
nej ze spółek nie został dopuszczony do udziału w zwyczajnym 
walnym zgromadzeniu, choć zgodnie z art. 406 § 2 KSH złożył 
akcje w spółce na tydzień przed terminem tego zgromadzenia. 
W toku postępowania ustalono, że bezpośrednią przyczyną nie-
dopuszczenia Skarbu Państwa do udziału w tym zgromadzeniu 
była decyzja prezesa zarządu spółki, który obawiał się, że przed-
stawiciel Skarbu Państwa będzie usiłował pozyskać informacje 
o  toczących się postępowaniach administracyjnych dotyczą-
cych decyzji nacjonalizacyjnych oraz stwierdzających prawo 
użytkowania wieczystego. 
Argumentacja ta nie przekonała jednak sądu I  instancji, któ-
ry stwierdził nieważność uchwał wskazując, że Skarb Państwa 
został pozbawiony jednego z elementarnych praw przysługu-
jących każdemu akcjonariuszowi, tj. udziału w walnym zgro-
madzeniu. Innego zdania był jednak sąd II instancji, który po-
wództwo Skarbu Państwa oddalił. W ocenie sądu apelacyjnego 
podstawą stwierdzenia nieważności uchwał mogą być tylko ta-

kie uchybienia formalne, które wywarły wpływ na  treść tych 
uchwał. Tymczasem, zdaniem sądu II instancji, Skarb Państwa 
nie zamierzał brać udziału w tym zgromadzeniu po to, aby prze-
konywać pozostałych akcjonariuszy do podjęcia uchwał o takiej 
czy innej treści, co ostatecznie mogłoby mieć wpływ na ich sku-
teczne powzięcie, a jedynie po to, by uzyskać informacje o to-
czących się postępowaniach administracyjnych. 
Sąd Najwyższy stanął jednak na  stanowisku, że bezpodstaw-
ne niedopuszczenie akcjonariusza do udziału w walnym zgro-
madzeniu, jakkolwiek jest jedynie uchybieniem formalnym, to 
stanowi wystarczającą podstawę do stwierdzenia nieważno-
ści uchwał podjętych na tym zgromadzeniu i  to bez względu 
na to, czy głosy akcjonariusza miały wpływ na skuteczne po-
wzięcie uchwał czy też nie. Sąd Najwyższy zauważył przy tym, 
że prawo akcjonariusza do udziału i wykonywania prawa głosu 
na walnym zgromadzeniu (art. 412 § 1 KSH) ma charakter bez-
względnie obowiązujący i w przeciwieństwie do spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością (art. 243 § 1 KSH) nie przewiduje 
się w tym zakresie żadnych ograniczeń. 
W ocenie SN: „Przyjęcie odmiennego poglądu sankcjonowało-
by każde przyszłe zachowania blokujące dostęp mniejszościo-
wych akcjonariuszy do udziału w obradach walnego zgroma-
dzenia akcjonariuszy spółki i pozbawiałoby tych akcjonariuszy 
możliwości wykonywania uprawnienia korporacyjnego uregu-
lowanego w art. 412 § 1 KSH, przysługującego każdemu akcjo-
nariuszowi niezależnie od liczby posiadanych przez niego akcji 
i związanej z tym liczby głosów”.
Sąd Najwyższy zwrócił także uwagę, że w omawianej sprawie 
akcjonariusz nie został dopuszczony do udziału w zwyczajnym 
walnym zgromadzeniu, którego przedmiotem jest rozpatrzenie 
najważniejszych spraw z ostatniego roku obrotowego spółki. 
Sąd Najwyższy przypomniał przy tym, że skutkiem niedopusz-
czenia akcjonariusza do udziału w walnym zgromadzeniu jest 
ograniczenie jego kolejnych praw, w tym w szczególności prawa 
do zadawania pytań w trybie art. 428 § 1 oraz art. 429 § 1 KSH.

Komentarz
Przesłanki stwierdzenia nieważności uchwały mogą mieć cha-
rakter formalny lub materialny, lecz w  przypadku uchybień 
formalnych zwykle mogą być skuteczną podstawą żądania 
stwierdzenia nieważności uchwały jedynie wówczas, jeśli wy-
warły wpływ na jej treść1. W świetle orzecznictwa SN niektóre 
jednak uchybienia formalne są zawsze doniosłe z punktu wi-
dzenia podjętej uchwały. Wskazuje się tu m.in. na naruszenie 
art. 240 KSH2, czy art. 402 § 2 oraz art. 404 § 1 KSH3.
Analizowany wyrok rozszerza katalog uchybień formalnych 
zawsze mających wpływ na treść uchwał o bezprawne nie-
dopuszczenie akcjonariusza do udziału w  walnym zgro-
madzeniu. Sąd Najwyższy słusznie odrzucił pogląd, zgodnie 
z którym nieważność uchwał może powodować tylko niedo-
puszczenie akcjonariusza, którego głosy mogłyby wpłynąć 
na wynik głosowania, zauważając, że żaden przepis KSH nie 
wiąże tego prawa do udziału w zgromadzeniu z ilością posiada-
nych akcji, a jedynie ilość ta wpływa na siłę głosów przysługują-
cych danemu akcjonariuszowi. Dodatkowo SN trafnie wskazał, 

1  Zob. wyrok SN z 26.3.2009 r., I CSK 253/08, Legalis.
2  Zob. m.in. wyrok SN z 16.4.2009 r., I CSK 362/08, Legalis.
3  Zob. wyrok SN z 5.7.2007 r., II CSK 163/07, niepubl. oraz wyrok SN 
z 19.9.2007 r., II CSK 165/07, Legalis.
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le drugiego zaś, pozbawienie prawa udziału w walnym zgroma-
dzeniu akcjonariusza dysponującego nawet niewielkim pakie-
tem akcji powinno powodować nieważność uchwał podjętych 
bez jego udziału, gdyż taki akcjonariusz w trakcie dyskusji nad 
uchwałą mógłby przekonać pozostałych do swoich racji, a tym 
samym wpłynąć na ostateczny wynik głosowania5. Sąd Najwyż-
szy podkreślając fundamentalny charakter prawa akcjona-
riusza do udziału w walnym zgromadzeniu opowiedział się 
za tym drugim poglądem. Wyrok ten może przyczynić się 
do ujednolicenia orzecznictwa sądów powszechnym w tym 
zakresie. 
Dodatkowo należy mieć nadzieję, że przedmiotowy wyrok po-
zwoli przeciwdziałać nagannej praktyce występującej w niektó-
rych spółkach, a polegającej na celowym niedopuszczaniu do 
udziału w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy mniejszoś-
ciowych.  

5  Zob. R. Pabis [w:] Kodeks spółek handlowych. T. IIIB. Spółka akcyjna. 
Komentarz. Art. 393–490, pod red. A. Opalskiego, Warszawa 2016, Legalis, 
Nb 26–31.

że udział w walnym zgromadzeniu wiąże się także z wykonywa-
niem innych uprawnień przez akcjonariusza takich jak prawo 
do zadawania pytań. 
Należy odnotować, że w podobnym duchu SN wypowiedział 
się m.in. w wyroku z 10.6.2005 r.4, w którym dodatkowo pod-
niósł, że pozbawienie akcjonariusza przysługującego mu prawa 
do udziału w walnym zgromadzeniu może prowadzić także do 
naruszenia art. 64 Konstytucji RP, który gwarantuje ochronę 
własności i innych praw majątkowych.

Wnioski praktyczne
Omawiany wyrok ma istotne znaczenie z punktu widzenia prak-
tyki. W orzecznictwie i doktrynie istnieją bowiem rozbieżno-
ści co do tego jak oceniać pozbawienie drobnych akcjonariuszy 
prawa do udziału w walnym zgromadzeniu. Dominowały dwa 
stanowiska. Zgodnie z  pierwszym nieważność uchwały mo-
gło powodować niedopuszczenie jedynie takich akcjonariuszy, 
których głos mógł mieć wpływ na wynik głosowania. W świet-

4  II CK 715/04, Legalis.

Stan faktyczny
X pełnił funkcję członka zarządu spółki ABC spółka z o.o., bę-
dącej komplementariuszem spółki osobowej ABC spółka z o.o. 
spółka komandytowa1. Jednocześnie X był komandytariuszem 
Spółki.
W dniu 21.4.2017 r. wspólnicy Spółki podjęli uchwały w przed-
miocie zmiany umowy Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego 
umowy Spółki. Protokół z zebrania wspólników wskazywał, że 
w imieniu komplementariusza Spółki działała Y – pełnomocnik 
ustanowiony w trybie art. 210 § 1 KSH uchwałą zgromadzenia 
wspólników ABC spółka z o.o.
Sąd Rejonowy w Łodzi postanowieniem z 14.8.2017 r.  odmó-
wił wpisu zmian umowy Spółki w  rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego argumentując, że pełnomoc-
nik Y działała z  przekroczeniem zakresu swojego umocowa-
nia do działania na rzecz komplementariusza. Zdaniem Sądu 
zmiana umowy spółki osobowej, w  której status wspólnika 
przysługuje spółce z o.o. oraz członkowi zarządu tej spółki, nie 
jest objęta hipotezą art. 210 § 1 KSH. Sąd wskazał, że szcze-
gólne wymagania związane ze sposobem reprezentacji spółki 
z o.o. wskazane w art. 210 § 1 KSH mają zastosowanie jedynie 
w przypadku zawarcia umowy spółki osobowej, nie zaś przy jej 
zmianie. Sąd w uzasadnieniu postanowienia argumentował, że 
umowa spółki komandytowej do czasu wpisu spółki w rejestrze 
przedsiębiorców ma charakter obligacyjny. Od momentu wpisu 
spółki do rejestru przedsiębiorców mamy do czynienia z umo-
wą spółki, która wyznacza ustrój i ramy funkcjonowania spół-
ki. W związku z tym zmiany umowy spółki osobowej następują 
w stosunku do takiej spółki w formie uchwały. Zmiana umowy 
spółki komandytowej nie jest zatem objęta koniecznością stoso-

1  Dalej jako: Spółka.

Problematyka zastosowania 
art. 210 § 1 KSH przy 
zmianie umowy spółki 
komandytowej

▶ Barbara Kwaśnicka

▶ Piotr Letolc

▶ Jeżeli członek zarządu spółki z  ograniczoną odpowie-
dzialnością jest wraz z tą spółką wspólnikiem spółki ko-
mandytowej, do wyrażenia przez spółkę z  ograniczoną 
odpowiedzialnością zgody na zmianę umowy spółki ko-
mandytowej – wymaganej na podstawie art. 9 KSH – ma 
zastosowanie art. 210 § 1 KSH.

▶ Wyrok SN z 7.9.2018 r., III CZP 42/18, Legalis
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przez wszystkich wspólników za pomocą uchwały. Oznacza to 
konieczność występowania obok siebie spółki z o.o. oraz człon-
ka jej zarządu jako wspólników spółki osobowej. Oświadczenia 
woli tych wspólników tworzą jedną czynność prawną. Przyję-
cie – za SR – że art. 210 § 1 KSH ma zastosowanie wyłącznie 
w przypadku zawierania umów, nie natomiast do ich zmian czy 
rozwiązania, mogłoby prowadzić do wytyczenia prostej drogi 
do omijania prawa – członek zarządu mógłby zawrzeć z peł-
nomocnikiem ustanowionym na podstawie art. 210 § 1 KSH 
umowę spółki osobowej, a następnie – korzystając z faktu, że 
nie musi już stosować się do regulacji przewidzianej w art. 210 
§ 1 KSH – zmienić samodzielnie umowę spółki osobowej w taki 
sposób, że mogłaby ona być niekorzystna dla spółki. Taka wy-
kładnia z pewnością nie służy realizacji celów, dla jakich wpro-
wadzono art. 210 § 1 KSH do porządku prawnego. Uchwała 
wspólników w  sprawie zmiany umowy spółki osobowej jest 
w istocie umową, której przedmiotem jest zmiana umowy. 
W związku z  tym należy zgodzić się z argumentacją SN, we-
dle której wszelkie czynności prawne między spółką z o.o. 
a członkiem jej zarządu związane ze zmianą umowy jakie-
gokolwiek rodzaju wymagają w spółce z o.o. ustanowienia 
przez zgromadzenie wspólników pełnomocnika bądź re-
prezentacji spółki przez radę nadzorczą. Przyjęcie odmien-
nej wykładni rodziłoby istotne ryzyko nieważności dokonanej 
zmiany umowy spółki osobowej, przy czym należy pamiętać, 
że w dniu 1.3.2019 r. weszła w życie niezwykle istotna dla obro-
tu gospodarczego zmiana art. 39 KC, dopuszczająca sanowanie 
czynności dokonanych przez osoby, które zawarły umowy dzia-
łając jako organ osoby prawnej, a nie miały umocowania do tego 
bądź przekroczyły jego zakres (choć przepis ten mógłby mieć 
zastosowanie tylko w przypadku gdyby sp. z o.o. mogła być re-
prezentowana przez radę nadzorczą bądź komisję rewizyjną).

Wnioski praktyczne
Należy zgodzić się ze stanowiskiem SN wyrażonym w przed-
miotowej uchwale, bowiem zmiana umowy spółki koman-
dytowej, w  której komplementariuszem jest spółka z  o.o., 
a komandytariuszem członek zarządu spółki będącej komple-
mentariuszem, niewątpliwie podpada pod dyspozycję art. 210 
§ 1 KSH.
Omówione zagadnienie prawne ma duże znaczenie dla prakty-
ki i należy zakładać, że pomoże ujednolicić linię orzeczniczą są-
dów, które do tej pory, nawet w ramach jednego sądu, orzekały 
w odmienny sposób. Nadmienić warto, że dotychczas w prak-
tyce obrotu przy zmianach umów spółek osobowych w sytua-
cjach gdy ta sama osoba posiadała zarówno status wspólnika, 
jak i członka zarządu wspólnika będącego spółką kapitałową, 
spółki często zabezpieczały się w ten sposób, że jedna osoba 
była ustanawiana zarówno pełnomocnikiem w trybie art. 210 
§ 1 czy art. 379 § 1 KSH, jak i otrzymywała dodatkowe peł-
nomocnictwo od zarządu komplementariusza. Komentowane 
orzeczenie powinno jednak niewątpliwie rozwiać wszelkie 
wątpliwości w zakresie zasad reprezentacji w takich sytu-
acjach. 

wania art. 210 § 1 KSH, jeśli wspólnikami w tej spółce są spółka 
z o.o. i członek jej zarządu.
Sąd Okręgowy w Łodzi, rozpoznając apelację wnioskodawcy, 
powziął wątpliwości co do rozstrzygnięcia sądu I instancji. Zda-
niem SO możliwe jest przyjęcie stanowiska, które wyraził SR 
w Łodzi, nie odrzucił on jednak stanowiska mówiącego, że do 
zmiany umowy spółki dochodzi w podobny sposób jak w przy-
padku zmiany umów prawa cywilnego. W związku z powyż-
szym sąd II instancji skierował zapytanie prawne do Sądu Naj-
wyższego.
Sąd Najwyższy w uchwale wyraził stanowisko, że rozumowanie 
sądu I instancji nie było prawidłowe, ponieważ zmiana umo-
wy spółki osobowej nie jest czynnością prawną tej spółki. Taka 
zmiana wymaga zgody wszystkich wspólników spółki, czyli 
w tym przypadku spółki z o.o. oraz jej członka zarządu. Celem 
art. 210 § 1 KSH jest ochrona interesów spółki z o.o. na wy-
padek konfliktu interesów, jaki mógłby powstać w przypadku 
członka zarządu zawierającego umowę niejako „z samym sobą”. 
Z uwagi na to SN stwierdził, że art. 210 § 1 KSH ma w przed-
miotowej sprawie zastosowanie. Wyrażenie bowiem „w umo-
wie między spółką a członkiem zarządu” nie oznacza tylko sa-
mego zawarcia umowy, ale także wszelkie czynności prawne 
z nią związane i akty wiedzy powiązane z nią merytorycznie.

Komentarz 
Artykuł 210 § 1 KSH stanowi wyjątek od ogólnych zasad 
reprezentacji obowiązujących w spółce z o.o. Wskazuje on, 
że w  przypadku zawierania umowy między spółką z  o.o. 
a członkiem jej zarządu lub w sporze z nim spółkę repre-
zentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwa-
łą zgromadzenia wspólników. Ponieważ regulacja art.  210 
§ 1 KSH nie odnosi się do rodzajów zawieranych umów, należy 
zatem uznać, że chodzi o jakąkolwiek umowę, również niezwią-
zaną z wykonywaniem funkcji członka zarządu2. Celem oma-
wianego przepisu jest przede wszystkim ochrona interesów 
spółki. Dzięki bowiem zastosowaniu art. 210 § 1 KSH spółka 
ma możliwość uniknięcia ewentualnej kolizji interesów3. Nie 
jest przy tym wymagane, aby konflikt ten faktycznie istniał, wy-
starczy jedynie prawdopodobieństwo pojawienia się go4.
Zagadnienie prawne w przedmiotowej sprawie powstało w wy-
niku uznania przez sąd I instancji, że głosowanie nad zmianą 
umowy spółki, jako że nie stanowi umowy bądź jej zmiany, nie 
jest objęte hipotezą art. 210 § 1 KSH i działanie pełnomocnika 
ustanowionego w tym trybie jest działaniem przekraczającym 
zakres umocowania. Nie sposób jednak zgodzić się z takim sta-
nowiskiem SR, bowiem zmiana umowy spółki osobowej nie 
jest czynnością prawną spółki, a wyrażeniem oświadczeń woli 

2  Tak A. Kidyba [w:] Komentarz aktualizowany do art. 1–300 Kodeksu 
spółek handlowych, Warszawa 2019, Lex/el, kom. do art. 210.
3  A. Opalski [w:] Kodeks spółek handlowych. T. IIA. Spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością. Komentarz. Art. 151–226, Warszawa 2018, Legalis, 
kom. do art. 210.
4  Zob. np. uzasadnienie wyroku SN z 18.8.2005 r., V CK 104/05, Legalis 
czy uchwały SN z 22 10.2009 r., III CZP 63/09, Legalis.




