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Szanowni Czytelnicy, 

 

 Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer 

Biuletynu Prawa Spółek, wydawanego przez Koło Naukowe Prawa Spółek 

działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  

 Teksty publikowane w niniejszym Biuletynie dotyczą problematyki 

szeroko pojętego prawa handlowego oraz innych gałęzi prawa, w zakresie w jakim 

odnoszą się do różnych aspektów funkcjonowania spółek prawa handlowego  

w obrocie gospodarczym, a także innych dziedzin nauki, o ile korespondują  

z tematyką prawa handlowego i są przydatne dla jej zrozumienia. 

 W tym miejscu chcielibyśmy podziękować dr Dominice Opalskiej  

za poświęcony czas i zaangażowanie w stworzenie niniejszej publikacji.  

 Dziękujemy także wszystkim studentom i doktorantom, którzy przesłali 

do nas swoje artykuły. Gratulujemy tym, których prace ukazały się w aktualnym 

wydaniu,  jednocześnie zachęcając pozostałych do publikowania w kolejnych 

numerach.  

 Wyrażamy nadzieję, iż wydawanie Biuletynu Prawa Spółek przyczyni się 

do popularyzowania i poszerzania wiedzy z zakresu prawa handlowego. 

 

W imieniu zespołu redakcyjnego 

Anna Zalewska 
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Artur Rutkowski  

 

Kontrola wyceny i zapobieganie obejściu przepisów 

o wkładach niepieniężnych w spółce akcyjnej 

 
 

Procedura kontroli wyceny wkładów niepieniężnych w spółce akcyjnej 

uregulowana w kodeksie spółek handlowych ma na celu nie tylko sprawdzenie 

ekwiwalentności świadczeń, lecz także uniknięcie sytuacji obejścia prawa poprzez 

wnoszenie „ukrytych aportów“ lub, co gorsza, niedoszacowanie aportów.  Przez wzgląd 

na zasadę ochrony kapitału zakładowego oraz jednakowego traktowania akcjonariuszy 

omówiona zostanie także kwestia zwolnienia z badania wkładów niepieniężnych, 

wprowadzonego do prawa polskiego nowelizacją z 13.6.2008 r. o zmianie ustawy – 

Kodeks spółek handlowych, implementującą Dyrektywę 2006/68/WE. 

 

 
Wstęp 

W spółce akcyjnej inaczej niż w 

przypadku spółki z o.o. ujawnienie 

i opisanie aportów następuje w aktach 

o objęciu akcji (art. 313 § 4 k.s.h.), a nie w 

akcie założycielskim (art. 158 § 1 k.s.h.). 

Sporządza się wówczas sprawozdanie, 

które będzie podlegało badaniu przez 

biegłego rewidenta (art. 312 k.s.h.), czego 

nie przewiduje się w przypadku spółki z o.o. 

Według prof. A. Opalskiego sprawozdania 

założycieli oraz opinia biegłego rewidenta 

pełnią dwojaką funkcję. Po pierwsze, mają 

informować przyszłych akcjonariuszy 

o dostarczeniu spółce kapitału 

niepieniężnego oraz zasadach 

wydatkowania środków pieniężnych przed 

rejestracją spółki. Po drugie, mają one 

służyć wyegzekwowaniu pokrycia kapitału 

zakładowego1. 

Jeżeli na pokrycie kapitału 

zakładowego przewidziane są wkłady 

niepieniężne, założyciele spółki mają 

obowiązek, zgodnie z art. 311 k.s.h., 

sporządzić pisemne sprawozdanie. Będzie 

ono obejmować przynajmniej przedmiot 

wkładów niepieniężnych oraz liczbę i rodzaj 

wydawanych w zamian za nie akcji, a także 

wzmiankę o innych ewentualnych tytułach 

uczestnictwa (w dochodach lub w podziale 

majątku spółki), informacje o osobach 

                                                 
1
A. Opalski, Kapitał zakładowy i akcje [w:] 

S.Sołtysiński (red.), Systemy Prawa Prywatnego. Prawo 

Spółek Kapitałowych, t. 17 B, Warszawa 2010, s. 116 

i n. 
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wnoszących wkłady niepieniężne oraz 

zastosowaną metodę wyceny wkładów 

(odtworzeniowa, porównawcza, 

dochodowa)2. Ten sam obowiązek musi 

zostać także zrealizowany, gdy spółka 

nabywa mienie lub dokonuje zapłaty 

wynagrodzenia za usługi świadczone przy 

jej powstaniu.  

Sprawozdanie powinno zawierać 

umotywowanie zamierzonej transakcji, 

a także objęcie akcji za wkłady niepieniężne. 

z brzmienia artykułu wynika, że skoro 

transakcje są zamierzone, to będą to 

wyłącznie transakcje przyszłe3. Do 

sprawozdania należy dołączyć oryginały 

odpowiednich dokumentów lub ich 

urzędowo poświadczone odpisy. 

Jeżeli przedmiotem wkładu jest 

przedsiębiorstwo, do sprawozdania należy 

załączyć sprawozdanie finansowe dotyczące 

tego przedsiębiorstwa za okres dwóch lat 

lub okres funkcjonowania, gdy jest krótszy 

niż dwa lata. Mowa tutaj 

o przedsiębiorstwie w znaczeniu 

przedmiotowym w rozumieniu art. 551 k.c. 

Sprawozdanie powinno zawierać bilans, 

rachunek zysków i strat (rachunek 

wyników), sprawozdanie z przepływu 

środków pieniężnych i informację 

                                                 
2
A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia, 

Kraków 2001, wyd. 2., art. 311. 
3
Ibidem. 

dodatkową. Według A. Kidyby nie potrzeba 

sporządzać sprawozdania opisowego4.  

Warto także zauważyć, że przed 

nowelizacją z 2003 r. artykuł 311 § 3 k.s.h. 

brzmiał następująco: „sprawozdanie 

założycieli powinno zawierać sprawozdanie 

finansowe“, co powodowało konieczność 

wkomponowywania sprawozdania 

przedsiębiorstwa do sprawozdania 

założycieli spółki5. 

W sprawozdaniu założycielskim 

można nie ujmować mienia nabytego 

w zakresie zwykłych czynności 

przedsiębiorstwa, które jest przedmiotem 

aportu. Są to na przykład sytuacje, gdy 

przedsiębiorstwo dokonuje zakupu, 

zamiany, czy też przyjmuje darowiznę. 

Z treści przepisu art. 311 § 4 k.s.h. należy 

wywodzić, że dotyczy to mienia 

nabywanego przez przedsiębiorstwo w 

okresie do czasu zarejestrowania spółki6. 

Według A. Kidyby celem 

sprawozdania jest ochrona interesów 

wierzycieli spółki i akcjonariuszy, którzy nie 

są założycielami lub którzy wnoszą tylko 

wkłady pieniężne. Ma to na celu uniknięcie 

wnoszenia aportów ukrytych, a także 

zaliczania wynagrodzeń na wkłady 

                                                 
4
Ibidem. 

5
K. Kohutek [w:] K. Kohutek, M. Olczyk, A. Rachwał, 

M. Rusinek, M. Spyra, M. Wyrwiński, Komentarz do 

ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy – 

Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych 

ustaw, LEX/el. 2004, art. 311. 
6
A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I i 

II, Kraków 2005, wyd. 3., art. 311. 
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niepieniężne. Aporty ukryte definiuje się w 

literaturze jako przeszacowanie majątku lub 

wkładów niepieniężnych przez założycieli w 

celu uzyskania większych kwot celem 

wniesienia ich jako wkładu pieniężnego7.  

 

1. Kontrola wyceny wkładów 

niepieniężnych 

Biegły rewident, wyznaczony przez 

sąd rejestrowy, bada sprawozdanie 

założycieli w zakresie prawdziwości, 

rzetelności, a także ustalenia wartości 

godziwej aportów i liczbę akcji, jakie mogą 

być objęte w zamian. Sama przydatność 

wkładów dla spółki nie jest analizowana. 

Wartość godziwa została wprowadzona do 

art. 312 § 1 k.s.h. nowelizacją z 13.6.2008 r., 

która wdrażała do prawa polskiego 

Dyrektywę 2006/68/WE. Wartość godziwa 

powinna być rozumiana jako wartość 

zapewniająca pokrycie kapitału 

zakładowego, która uwzględnia funkcję 

ochronną kapitału zakładowego 

realizowaną na rzecz wierzycieli8. 

Opinię sporządza się w dwóch 

egzemplarzach (dla sądu oryginał załączany 

ze sprawozdaniem, a dla założycieli odpis 

poświadczony przez siebie), przytaczając 

metodę wyceny. W przypadku sporu, gdy 

jest to uzasadnione, sąd rejestrowy może 

wyznaczyć nowego biegłego rewidenta. 

                                                 
7
A. Kidyba, Kodeks..., art. 311. 

8
A. Opalski, Kapitał..., s. 116 i n. 

Założyciele ponoszą opłaty z tytułu 

wynagrodzenia i wydatków rewidenta. 

Art. 312 k.s.h. jest poddawany 

krytyce pod wieloma względami9. Po 

pierwsze, zauważa się brak regulacji 

dotyczących konsekwencji, niewyjaśnionych 

w postępowaniu sądowym, rozbieżności co 

do wartości aportów. Wycena poniżej 

wartości rynkowej nie jest szkodliwa, gdyż 

prowadzi do powstania ukrytej rezerwy, 

która zostanie wykazana w bilansie dopiero 

w przypadku sprzedaży składnika majątku 

przez spółkę. Jeżeli wartość składnika 

zostanie zaniżona, wówczas sąd rejestrowy 

powinien wezwać spółkę do usunięcia braku 

w myśl art. 317 § 1 k.s.h. pod rygorem 

odmowy wpisu do rejestru.  

Po drugie, ustawa nie przewiduje 

dopuszczalnego marginesu różnic 

pomiędzy wyceną przeprowadzoną przez 

założycieli i biegłego rewidenta. 

W konsekwencji bardzo często będzie 

dochodzić do przeszacowania albo 

niedoszacowania aportu. Warto zauważyć, 

że kodeks handlowy przewidywał 

możliwość odstąpienia od nabycia akcji, gdy 

założyciele zawyżyli wycenę o więcej niż 

1/5 wartości. 

Po trzecie, biorąc pod uwagę fakt, że 

aport może być wniesiony do spółki 

w okresie do jednego roku od jej 

zarejestrowania, może dojść do sytuacji, że 

                                                 
9
Ibidem. 
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w chwili wydawania opinii wartość aportu 

odpowiada co najmniej nominalnej wartości 

obejmowanych za nie akcji, ale nie spełnia 

już tego warunku rok po wydaniu przez 

biegłych rewidentów opinii10. Będzie to 

z reguły dotyczyło aportów, których wartość 

bardzo szybko maleje, np. nowe samochody 

czy urządzenia elektroniczne. 

 

2. Odstąpienie od badania wkładów 

niepieniężnych 

Art. 3121 k.s.h. wprowadza możliwość 

odstąpienia od badania wartości aportów w 

sytuacji, gdy ich wartość może zostać 

obiektywnie ustalona w sposób 

przewidziany w tym artykule. Przepis został 

wprowadzony wspominaną już nowelizacją 

z 13.6.2008 r. implementującą Dyrektywę 

2006/68/WE. Wylicza trzy 

enumeratywne zwolnienia. Po pierwsze, 

zwolnienie obejmuje zbywalne papiery 

wartościowe oraz instrumenty rynku 

pieniężnego, jeżeli były przedmiotem obrotu 

na rynku regulowanym w okresie sześciu 

miesięcy przed dniem wniesienia wkładu. 

Wówczas do obliczenia wartości przyjmuje 

się średnią cenę, po jakiej można było nabyć 

je na rynku regulowanym. Po drugie, w 

przypadku innych wkładów niepieniężnych, 

jeżeli została wydana opinia co do ich 

wartości godziwej przez biegłego rewidenta 

                                                 
10

R. Czerniawski, Kodeks spółek handlowych. Przepisy 

o spółce akcyjnej. Komentarz, Warszawa 2004, wyd. 2., 

art. 311. 

w analogicznym okresie lub, po trzecie, gdy 

wartość godziwa takiego aportu wynika ze 

sprawozdania finansowego za poprzedni 

rok obrotowy, jeżeli zostało ono zbadane 

przez biegłego rewidenta na zasadach 

przewidzianych dla badania rocznych 

sprawozdań finansowych.  

Z racji tego, że zarząd ponosi 

odpowiedzialność za prawidłowość wyceny, 

to pomimo zaistnienia okoliczności 

wyłączających obligatoryjne badanie 

wartości wkładów niepieniężnych, może 

zgłosić wybrane aporty biegłemu 

rewidentowi do wyceny. Może tego 

dokonać w sytuacji, gdy wystąpiły 

nadzwyczajne okoliczności, które wpłynęły 

na cenę papierów wartościowych lub 

instrumentów rynku pieniężnego albo na 

wartość godziwą wkładów w chwili ich 

wniesienia. 

O odstąpieniu od przeprowadzenia 

wyceny, mimo zaistnienia przesłanek, 

zarząd podejmuje uchwałę11. W związku 

z tym ustawodawca zaproponował 

dwojakiego rodzaju mechanizmy 

ochronne dla akcjonariuszy 

mniejszościowych. Po pierwsze, 

akcjonariusze mniejszościowi 

reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału 

zakładowego mogą żądać dokonania 

wyceny, jeżeli zarząd nie podda badaniu 

biegłego rewidenta wyceny wkładów, mimo 

                                                 
11

A. Opalski, Kapitał..., s. 116 i n. 
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zaistnienia pozytywnych przesłanek. Nie 

dotyczy to jednak aportów w postaci 

papierów wartościowych i instrumentów 

finansowych. Jeżeli zarząd w ciągu dwóch 

tygodni nie złoży wniosku do sądu 

rejestrowego o wyznaczenie biegłego 

rewidenta, to z wnioskiem takim mogą 

wystąpić sami akcjonariusze.  Z drugiej 

strony, jeżeli aport nie podlegał badaniu,  to 

na spółce ciąży dodatkowy obowiązek 

informacyjny. W ciągu miesiąca od dnia 

wniesienia wkładu ogłasza się: opis, 

wartość, źródło i metodę wyceny, 

oświadczenie o wartości godziwej oraz 

liczbie i wartości nominalnej objętych w 

zamian akcji, a także oświadczenie o braku 

okoliczności wpływających na wartość 

wkładu. 

 

Zakończenie 

W doktrynie zwraca się uwagę na 

utrudnione stosowanie 

przepisu 3121 k.s.h.12. Mianowicie do 

powzięcia przedmiotowej uchwały 

wymagane jest istnienie, a zatem także 

wcześniejsze powołanie zarządu. Dyrektywa 

2006/68/WE wyraźnie stwierdza, że 

decyzja o wyłączeniu badania wartości 

aportu nie może być podjęta przez 

                                                 
12

S. Sołtysiński [w:] Komentarz k.s.h., t. III, 2008, 

s. 160; Cyt. za: A. Opalski, Kapitał zakładowy i akcje 

[w:] S. Sołtysiński (red.), Systemy Prawa Prywatnego. 

Prawo Spółek Kapitałowych, t. 17 B, Warszawa 2010, 

s. 122. 

założycieli spółki, a musi zostać podjęta 

przez organ zarządzający.  

Stosownie do art. 3121 § 3 k.s.h. 

akcjonariusze reprezentujący minimalnie 

1/20 kapitału zakładowego mają prawo 

żądania zbadania aportów przez biegłego 

rewidenta, lecz nie dotyczy to zbywalnych 

papierów wartościowych lub instrumentów 

rynku pieniężnego. W literaturze pojawiły 

się kontrowersje, czy nie prowadzi to do 

naruszenia zasady jednakowego 

traktowania akcjonariuszy, wyrażonej w 

art. 20 k.s.h.13. Jest to rozwiązanie zgodne 

z regulacją Dyrektywy 2006/68/WE. Natura 

zbywalnych papierów wartościowych 

i instrumentów rynku pieniężnego sprawia, 

że nie trudno o podniesienie zarzutu 

nadzwyczajnych czy nowych okoliczności. 

Stąd wynika ograniczanie prawa żądania 

wyceny przez akcjonariuszy, aby nie 

nadużywali tego uprawnienia. Art. 3121 § 3 

k.s.h. przyznaje równe prawa 

akcjonariuszom, a ich zakres zależy tylko od 

przedmiotu wnoszonego wkładu. 

Rozwiązania przyjęte w k.s.h. zostały 

prawidłowo zaimplementowane do 

prawa polskiego. Interesującym jest 

natomiast fakt, że w jednym aspekcie 

wykraczają poza standard narzucony 

Dyrektywą 2006/68/WE. Dotyczy to 

konieczności sporządzania sprawozdania 

                                                 
13

A. Opalski, Kapitał..., s. 116 i n. 
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przez założycieli, czego w ogóle nie 

przewiduje prawo europejskie14. 

Obowiązki narzucone powyższymi 

przepisami wymagają sprawdzenia, gdyż 

dotyczą majątku spółki przed jej 

zarejestrowaniem, a mogą mieć wpływ na 

wartość jej majątku po zarejestrowaniu 

w postaci zmniejszenia zysków 

akcjonariuszy15. Kolejną ważną przyczyną 

ich wprowadzenia jest ochrona 

wierzycieli, którzy mogą zostać 

poszkodowani zarówno w wyniku 

przeszacowania majątku spółki, jak 

i niedoszacowania aportów, w wyniku czego 

spółka w zamian za środki pieniężne 

wpłacone przez akcjonariuszy i założycieli 

mogłaby otrzymać nadmiernie oszacowany 

majątek16.

                                                 
14

Ibidem, s. 119. 
15

A. Kidyba, Kodeks..., art. 311. 
16

A. Opalski, Kapitał..., s. 119. 
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Barbara Oralewska 

 

Reklama farmaceutyczna kierowana do publicznej 

wiadomości – zagadnienia wybrane 

 
 

W artykule zostanie przedstawiona problematyka związana z reklamą produktów 

leczniczych kierowaną do publicznej wiadomości. Wydawane dotychczas decyzje 

Głównego Inspektora Farmaceutycznego, odnoszące się do tego typu reklamy, wskazują 

na zagrożenia, jakie organ ten dostrzega w reklamie farmaceutycznej. Pozostawiając na 

boku kwestię słuszności prezentowanych przez GIF opinii, należy przyznać, iż 

wspomniana reklama stanowi szczególny rodzaj przekazu. Z tego też powodu 

ustawodawca polski uznał za konieczne uregulowanie wymogów dotyczących jej formy 

oraz dopuszczalnej treści. 

 
 
1. Wprowadzenie 

Reklama farmaceutyczna, odnosząca 

się do leków, jako produktów specjalnej 

kategorii, których użycie (bądź nie) 

nierzadko decyduje o zdrowiu, czy nawet 

życiu użytkownika, została w polskim 

prawie uregulowana w sposób szczególny. 

Obostrzenia skierowane w stronę 

podmiotów reklamujących produkty 

lecznicze mają na celu przede wszystkim 

ochronę potencjalnych nabywców tych 

produktów. Ustawodawca uznał, iż 

w przypadku leków konsumenci są 

szczególnie narażeni na podejmowanie 

nieracjonalnych decyzji o zakupie produktu, 

będącego przedmiotem reklamy, a którego 

zażycie może mieć daleko idące 

konsekwencje dla ich zdrowia.  

Przepisy Prawa farmaceutycznego 

(dalej: PrFarm)1 czynią rozróżnienie 

pomiędzy reklamą kierowaną bezpośrednio 

do konsumentów leków, a więc reklamą 

kierowaną do publicznej wiadomości, 

a reklamą kierowaną do osób uprawnionych 

do wystawiania recept lub osób 

prowadzących obrót produktami 

leczniczymi2. Wymogi prowadzenia obu 

                                                 
1
 Ustawa z dn. 6 września 2001 r. Prawo 

Farmaceutyczne, Dz.U. 2001 Nr 126 poz. 1381. 
2
Art. 52 ust. 2 PrFarm. W artykule tym zawarty został 

przykładowy katalog działań, które należy uznać za 

reklamę farmaceutyczną w świetle Prawa 

farmaceutycznego. Tym samym jednoznacznie przyjęto, 

iż, budzące pewne kontrowersje, sponsorowanie 

konferencji, zjazdów i kongresów naukowych dla osób 

uprawnionych do wystawiania recept lub osób 

prowadzących obrót produktami leczniczymi, czy 
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rodzajów reklam zostały określone dość 

szczegółowo w przepisach PrFarm. 

Elementem odróżniającym te dwie kategorie 

reklam jest przede wszystkim osoba 

odbiorcy. Oceniając, czy dana reklama jest 

reklamą kierowaną do publicznej 

wiadomości, należy wziąć pod uwagę także 

intencję reklamującego, faktyczny zasięg 

reklamy, a także pewne elementy przekazu 

reklamowego, takie jak użyta terminologia3. 

Problem rozróżnienia obu kategorii reklamy 

jest szczególnie istotny, o czym będzie 

mowa w dalszej części publikacji. 

Rozważania niniejszego artykułu 

poświęcone zostaną jedynie pierwszej ze 

wskazanych kategorii reklamy 

farmaceutycznej – skierowanej 

bezpośrednio do szerszego kręgu 

odbiorcówi, z tego powodu 

donioślejszej.Wąskie ramy niniejszego 

opracowania nie pozwalają jednak na 

bardziej pogłębioną analizę tego 

zagadnienia. Stąd też pewne problemy 

zostały tu omówione jedynie skrótowo, 

stanowiąc zasygnalizowanie 

najważniejszych kwestii.  

 
 

 

                                                                              
odwiedzanie tych osób przez przedstawicieli 

handlowych lub medycznych, a także dostarczanie 

próbek produktów leczniczych jest reklamą. 
3
M. Świerczyński, Produkty lecznicze i wyroby 

medyczne [w:] E. Traple (red.), Prawo reklamy 

i promocji, Warszawa 2007, s. 70. 

2. Pojęcie reklamy w świetle Prawa 

farmaceutycznego 

Zgodnie z art. 52 ust. 1 PrFarm 

reklamą produktu leczniczego jest 

działalność polegająca na informowaniu 

lub zachęcaniu do stosowania produktu 

leczniczego, mająca na celu zwiększenie: 

liczby przepisywanych recept, 

dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji 

produktów leczniczych. Drugi ustęp 

przytoczonego artykułu zawiera 

przykładowy katalog działań, które w 

świetle PrFarm należy uznać za reklamę. 

W ustępie trzecim podane zostały w sposób 

zamknięty wyłączenia spod pojęcia reklamy 

farmaceutycznej. I tak, za reklamę 

produktów leczniczych nie uznaje się, m.in.: 

informacji umieszczonych na opakowaniach 

oraz załączonych do opakowań produktów 

leczniczych, zgodnych z pozwoleniem na 

dopuszczenie do obrotu, czy ogłoszeń 

o charakterze informacyjnym, 

nakierowanych do publicznej wiadomości, 

dotyczących, w szczególności zmiany 

opakowania, ostrzeżeń o działaniach 

niepożądanych, pod warunkiem że nie 

zawierają treści odnoszących się do 

właściwości produktów leczniczych. Analiza 

art. 52 ust. 3 PrFarm prowadzi do wniosku, 

że za reklamę nie należy uznać informacji 

o charakterze neutralnym, zawierającej 

treści obiektywne, pozbawione elementu 

perswazji, a jednocześnie nie mającej na 
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celu zwiększenia sprzedaży4 produktu 

leczniczego.  

Warta odnotowania jest zmiana 

pierwszego zdania definicji reklamy 

farmaceutycznej, dokonana poprzez 

nowelizację PrFarm w 2007 r., polegająca na 

zamianie spójnika „i” na „lub”. Obecnie nie 

ma wątpliwości, iż reklamą produktu 

leczniczego jest informowanie lub 

zachęcanie do stosowania danego produktu, 

o ile tylko ma to na celu zwiększenie 

sprzedaży. Wcześniejsze brzmienie art. 52 

ust. 1 PrFarm sugerowało, że aby dane 

działania zostały objęte ustawową definicją, 

muszą spełniać obie przesłanki, czego 

efektem było zawężenie rozumienia pojęcia 

reklamy. Przyjęta w nowelizacji, na 

pierwszy rzut oka błaha poprawka, 

pozwoliła na zakwalifikowanie jako reklamę 

informacji o charakterze kampanii 

prozdrowotnych, które z pozoru mają na 

celu jedynie sygnalizowanie problemów 

zdrowotnych. Kampanie takie, nawet jeśli 

nie podają wprost nazwy produktu 

leczniczego lub substancji czynnej, mogą 

zostać uznane za reklamę5. Na takim 

stanowisku stanął Główny Inspektor 

Farmaceutyczny (dalej: GIF), który w swojej 

decyzji z 7 stycznia 2009 r., dotyczącej 

                                                 
4
A także nie mająca na celu zwiększenia liczby 

przepisywanych recept, dostarczania i konsumpcji 

produktu leczniczego. 
5
M. Kondrat, Reklama produktów leczniczych [w:]M. 

Kondrat (red.),  Prawo farmaceutyczne. Komentarz, 

Warszawa 2009, s. 52. 

organizowanej przez firmę farmaceutyczną 

kampanii przeciwko rakowi szyjki macicy, 

stwierdził, że „zasadnicze znaczenie dla 

oceny, czy dany materiał jest reklamą, mają 

zawarte w nim treści oraz cel przekazu. (...) 

Oprócz wielu szczytnych celów, jakie 

przyświecają organizatorom kampanii 

prozdrowotnych (...) istnieją również 

przesłanki wskazujące, że oczekiwanym, 

a wręcz pożądanym efektem takiej kampanii 

(...) jest wzrost liczby przepisywanych 

recept skutkujących wzrostem sprzedaży 

produktu leczniczego”6. Do szerokiej 

definicji reklamy farmaceutycznej przychylił 

się także WSA w Warszawie, który w swoim 

wyroku z 29 grudnia 2005 r. doszedł do 

wniosku, że „istotnym elementem reklamy 

produktu leczniczego jest zamiar wywołania 

określonej reakcji potencjalnych klientów. 

Dlatego też za reklamę produktu leczniczego 

należy uznać każdą działalność, 

niezależnie od konkretnego, 

indywidualnego sposobu i metody jej 

przeprowadzenia oraz użytych do jej 

realizacji środków, jeśli celem tej 

działalności jest zwiększenie sprzedaży 

reklamowanego produktu leczniczego”7. 

 
 

 

                                                 
6
Decyzja GIF z dn. 7 stycznia 2009 r., GIF-P-R-450-73-

3/JD/09/09. 
7
Wyrok WSA w Warszawie z dn. 29 grudnia 2005 r., 

i SA/Wa 584/05, LEX, nr 187377. 
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3. Ogólne wymogi dotyczące reklamy 

farmaceutycznej 

Przed przystąpieniem do analizy 

przepisów regulujących problematykę 

reklamy kierowanej do publicznej 

wiadomości, chwilę uwagi należy poświęcić 

ogólnym wymogom dotyczącym reklamy 

farmaceutycznej, które respektowane muszą 

być zarówno w ramach reklamy będącej 

przedmiotem tego artykułu, jak i reklamy 

kierowanej do profesjonalistów. 

Pierwszorzędne znaczenie ma tu art. 56 

PrFarm, w którym zabronione zostało 

prowadzenie reklamy produktów 

leczniczych niedopuszczonych do obrotu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

zawierającej informacje niezgodne 

z Charakterystyką Produktu Leczniczego 

(albo z Charakterystyką Produktu 

Leczniczego Weterynaryjnego). 

Cel wprowadzenia pierwszego 

z zakazów jest jasny- racjonalne podejście 

nie pozwala na dopuszczenie reklamy 

produktów, które nie mogą być na terenie 

Polski legalnie zakupione. Bez znaczenia jest 

tutaj fakt, czy dany lek był przedmiotem 

postępowania o wydanie pozwolenia na 

dopuszczenie do obrotu i pozwolenia 

takiego odmówiono, czy producent w ogóle 

nie ubiegał się o wydanie takiego 

pozwolenia. Należy jednak pamiętać o art. 

4a PrFarm, który to przepis dopuszcza do 

obrotu także produkty lecznicze 

sprowadzane w formie importu docelowego, 

importu docelowego cenowego, czy importu 

równoległego8. Produkty takie, choć nie były 

przedmiotem postępowania przed 

krajowym organem wydającym pozwolenia 

na dopuszczenie do obrotu, są dopuszczone 

do obrotu niejako ex lege i mogą być 

reklamowane. 

Zakaz reklamy zawierającej 

informacje niezgodne z Charakterystyką 

Produktu Leczniczego także nie budzi 

większych kontrowersji. Charakterystyka 

Produktu Leczniczego (dalej: ChPL) jest 

dokumentem, który należy dołączyć do 

wniosku o wydanie pozwolenia 

w przedmiocie dopuszczenia danego 

produktu leczniczego do obrotu9. Reklama 

produktu leczniczego nie może w swej treści 

zawierać informacji wykraczających poza te, 

które wskazane zostały w ChPL ani, tym 

bardziej, nie może być z nimi sprzeczna. 

Najwięcej trudności przynosi jednak próba 

oceny dopuszczalności posługiwania się 

pojęciami podobnymi do użytych w ChPL 

i ustalenie, czy takie użycie jest sprzeczne 

z art. 56 pkt 2 PrFarm10.  Za pomoc przy 

interpretacji mogą tu posłużyć wydane do 

                                                 
8
Zob. szerz.: M. Krekora, Dopuszczanie do obrotu [w:] 

M. Krekora, M. Świerczyński, E. Traple, Prawo 

farmaceutyczne. Zagadnienia regulacyjne 

i cywilnoprawne, Warszawa 2008, s. 64. 
9
M. Rzewuski, M. Rzewuska, Wybrane ograniczenia 

prawne w zakresie reklamy produktów leczniczych [w:] 

M. Załucki (red.), Rozwój prawa własności 

intelektualnej w sektorze farmaceutycznym, Warszawa 

2010, s. 199. 
10

M. Kondrat, Reklama..., s. 679. 
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tej pory decyzje GIF, a także orzecznictwo. 

Wydaje się, że zarówno sądy, jak i GIF 

stanęły na stanowisku dość restrykcyjnym11. 

W dwóch decyzjach, wydanych w 2008 r.12, 

GIF uznał, że „pominięcie niektórych 

informacji, dotyczących, np. dawkowania, 

specjalnych ostrzeżeń i środków ostrożności 

oraz działań niepożądanych, jest 

równoznaczne z niezgodnością z ChPL”13. 

Podobne stanowisko zajął WSA w 

Warszawie. W wyroku z 2004 r. 

stwierdzono, że „dopuszczalna swoboda w 

sferze kształtowania haseł reklamowych 

informujących o mechanizmach działań 

produktów leczniczych nie może wykraczać, 

ani modyfikować informacji o produkcie 

leczniczym zatwierdzonych 

w Charakterystyce Produktu Leczniczego, w 

szczególności dotyczących zakresu wskazań 

terapeutycznych do stosowania tego 

produktu”14. Taką samą interpretację 

przepisu art. 56 PrFarm zastosował NSA, 

który uznał, że „jeżeli treść reklamy 

wykracza poza oficjalnie zarejestrowany 

zakres wskazań terapeutycznych danego 

leku i zawiera informacje, które nie 

odwołują się precyzyjnie do treści 

zatwierdzonej Charakterystyki Produktu 

                                                 
11

Ibidem. 
12

Decyzja z dn. 8 stycznia 2008 r. w sprawie reklamy 

leku Lucetam firmy Egis Sp. z o.o., GIF-P-R-481-

1/JD/07/08oraz decyzja z dn. 28 stycznia 2008 r. w 

sprawie reklamy leku Ketrel firmy Celon Pharma Sp. z. 

o.o., GIF-P-R-450-16-3/LB/08. 
13

M. Kondrat, Reklama..., s. 679. 
14

Wyrok WSA w Warszawie z dn. 29 listopada 2004 r., 

i SA 1755/03, niepubl. 

Leczniczego, narusza ona tym samym art. 56 

pkt 2 PrFarm”15. 

Z problemem reklamy niezgodnej 

z ChPL związany jest, w pewnym zakresie, 

zakaz  reklamy wprowadzającej w błąd16. 

Zakaz ten został sformułowany wprost 

w art. 53 ust. 1 PrFarm. Reklama 

wprowadzająca w błąd jest także 

zabroniona przez przepisy Ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: 

u.z.n.k.)17; art. 16 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k. 

klasyfikuje reklamę wprowadzającą w błąd 

jako czyn nieuczciwej konkurencji. Reklama 

wprowadzająca w błąd to, najprościej 

mówiąc, reklama rozpowszechniająca 

błędne informacje, której treść lub forma 

mogą wpłynąć na decyzję adresata 

o nabyciu towaru lub usługi18. 

Wprowadzenie odbiorcy reklamy w błąd 

może przy tym nastąpić nie tylko poprzez 

podanie informacji fałszywych, ale także 

przez sformułowanie komunikatu w sposób 

dwuznaczny lub niepełny (pomijając pewne 

istotne z punktu widzenia odbiorcy 

informacje). Badając, czy dana reklama jest 

                                                 
15

Wyrok NSA z dn. 24 stycznia 2006 r., II OSK 

421/2005, LEX, nr 275731. 
16

W powołanym wyżej wyroku WSA w Warszawie z dn. 

29 listopada 2004 r. sąd uznał, że takie sformułowanie 

komunikatu reklamowego, które zawiera informacje 

niewskazane w ChPL lub z nimi niezgodne jest 

wprowadzeniem w błąd. Zob. szerz; M. Kondrat, 

Reklama..., s. 656. 
17

Ustawa z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, Dz. U. 2003 nr 153 poz. 1503. 
18

M. Modrzejewska, Ochrona prawna konkurencji [w:] 

J. Okolski (red.), Prawo handlowe, wyd. 2.,Warszawa 

2008, s. 460. 
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reklamą wprowadzającą w błąd, musimy 

odwołać się do pojęcia przeciętnego 

konsumenta19. Pojęcie to zostało 

zdefiniowane na gruncie orzecznictwa ETS, 

za którym należałoby przyjąć, iż zwykle 

konsument jest osobą racjonalną, świadomą, 

zorientowaną w dostępnej ofercie 

produktów czy usług, potrafiącą trzeźwo 

ocenić odebrany komunikat reklamowy. Już 

więc konsumentowi „zwyczajnych” 

produktów stawia się wysokie wymagania 

w kwestii podejmowania decyzji 

rynkowych. Jako osobę jeszcze bardziej 

ostrożną przedstawia ETS przeciętnego 

konsumenta leków, argumentując swoje 

stanowisko tym, iż konsumenci leków są 

świadomi, że leki są produktami 

o specjalnym charakterze; ponadto, ich 

sprzedaż jest prowadzona tylko w 

wyznaczonych dla tego celu miejscach, 

a same produkty, jak żadne inne, są 

opatrzone licznymi informacjami 

i ostrzeżeniami. Zdaniem ETS, przeciętnego 

konsumenta leków trudno jest wprowadzić 

w błąd poprzez przekaz reklamowy. Innego 

zdania zdaje się być sądownictwo polskie20. 

W swoim wyroku z 2 października 2007 r. 

Sąd Najwyższy wyraził zapatrywanie, iż 

„konsumentami leków są osoby chore, 

często o zmniejszonej z tego powodu 

zdolności postrzegania oraz rozsądnej 

                                                 
19

M. Kondrat, Reklama..., s. 657. 
20

Ibidem, s. 658. 

i krytycznej oceny, podobnie jak osoby 

starsze, stanowiące także znaczną grupę 

konsumentów leków. Są to z reguły osoby 

bardziej podatne na sugestię i mniej 

krytyczne”21. Od tego, który 

z przedstawionych dwóch modeli 

przeciętnego konsumenta uznamy w danej 

sprawie za miarodajny, zależeć może 

uznanie konkretnego przekazu 

reklamowego za wprowadzający w błąd  

bądź nie. 

Zgodnie ze wskazaniami PrFarm 

reklama produktu leczniczego powinna 

prezentować ten produkt obiektywnie. 

Rozważając istotę reklamy samej w sobie, 

ciężko jest wskazać ratio legis takiego akurat 

wymogu. Reklama jest bowiem 

„instrumentem, za pomocą którego 

przedsiębiorcy dążą do zaprezentowania 

wytwarzanych (oferowanych) przez siebie 

towarów (lub usług), zainteresowania nimi, 

a następnie skłonienia odbiorcy do ich 

nabycia”22. Podstawowy cel reklamy, jakim 

jest korzyść gospodarcza płynąca ze 

sprzedaży reklamowanego produktu (lub 

usługi), wyklucza obiektywizm reklamy. 

Reklama z samej swej istoty jest przekazem 

subiektywnym. Dlatego wydaje się, że nakaz 

wypływający z wspomnianego przepisu 

należy raczej traktować jako wymóg, aby 

                                                 
21

Wyrok SN z dn. 2 października 2007 r., II CSK 

289/07,Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 

12/2008, poz. 140. 
22

M. Modrzejewska, Ochrona..., s. 457. 
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reklama farmaceutyczna nie była 

przesadzona, czy wyolbrzymiająca cechy 

danego produktu leczniczego23, a treści 

przekazywane w reklamie powinny być 

zgodne z prawdą24. 

Kolejnym istotnym ograniczeniem 

reklamy farmaceutycznej jest zawarty w art. 

53 ust. 2 PrFarm zakaz oferowania lub 

obiecywania jakichkolwiek korzyści w 

sposób pośredni lub bezpośredni w zamian 

za nabycie produktu leczniczego lub 

dostarczenie dowodów, że doszło do jego 

nabycia. Jak się wydaje, intencją 

ustawodawcy przy wprowadzaniu przepisu 

w takim brzmieniu była chęć ograniczenia 

dopuszczalności stosowania ekonomicznych 

zachęt powodujących wzmożone nabycie 

i konsumpcję produktów leczniczych25. 

Dobrem chronionym poprzez wspomniany 

zakaz jest przede wszystkim zdrowie 

konsumentów. Nie bez znaczenia była tu też 

z pewnością kwestia refundacji leków 

z budżetu państwa. Sztuczne napędzanie 

rynku przez wprowadzanie programów 

lojalnościowych, powiązanych 

z określonymi produktami leczniczymi, 

mogłoby powodować niepotrzebny wzrost 

kosztów refundacji. 

                                                 
23

M. Kondrat, Reklama..., s. 659. 
24

Na takim stanowisku stanął Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Warszawie. Zob. szerz. Wyrok WSA 

w Warszawie z dn. 17 kwietnia 2007 r., VII SA/Wa 

120/07, LEX, nr 334119. 
25

M. Kondrat, Reklama..., s. 660. 

Omówione powyżej obostrzenia 

dotyczące reklamy farmaceutycznej nie 

wyczerpują zagadnienia ogólnych wymogów 

kierowanych w stronę tego typu reklamy. 

Pamiętać należy także, że poza 

komentowanymi przepisami PrFarm 

podmioty prowadzące reklamę produktów 

leczniczych powinny działać w zgodzie 

z innymi przepisami zawartymi w aktach 

prawnych o randze ustawy, takich jak 

wspomniana u.z.n.k., czy ustawa 

o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom 

rynkowym26. Nie bez znaczenia są także 

wydawane w celu wykonania ustaw 

rozporządzenia, a także wypracowane przez 

fachowe środowiska kodeksy etyczne27. 

 

4. Ograniczenia dotyczące reklamy 

kierowanej do publicznej wiadomości 

Ograniczenia dotyczące reklamy 

kierowanej do publicznej wiadomości 

zawarte w PrFarm da się podzielić na 

ograniczenia odnoszące się do przedmiotu 

reklamy oraz ograniczenia odnoszące się do 

sposobu przedstawienia produktu 

leczniczego. Do pierwszej kategorii zaliczyć 

należy zakaz zawarty w art. 57 ust. 1 

PrFarm, zgodnie z którym zabrania się 

kierowania do publicznej wiadomości 

reklamy dotyczącej produktów leczniczych 

                                                 
26

Ustawa z dn. 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu 

nieuczciwym praktykom rynkowym, Dz.U. 2007 Nr 171 

poz. 1206. 
27

Ibidem, s. 639. 
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wydawanych wyłącznie na podstawie 

recepty, zawierających środki odurzające 

i substancje psychotropowe, a także 

umieszczonych na wykazach leków 

refundowanych, zgodnie z odrębnymi 

przepisami oraz dopuszczonych do 

wydawania bez recept (OTC – Over The 

Counter) o nazwie identycznej 

z umieszczonymi na tych wykazach. Dla 

uznania reklamy za niezgodną z przepisami 

PrFarm wystarczy wykazanie istnienia 

choćby jednej z wymienionych przesłanek. 

Co do zasady jednak, pierwsza grupa leków, 

których reklama publiczna jest zakazana, 

obejmuje swoim zakresem także pozostałe 

dwie grupy28. 

Zakaz reklamy leków wydawanych 

na podstawie recepty, zawarty w art. 57 

PrFarm, jest wynikiem transpozycji do 

prawa polskiego przepisów unijnej 

dyrektywy farmaceutycznej 2001/83/WE29. 

Postanowienie wspomnianego artykułu 

skutkuje uznaniem, iż w przypadku 

przekazów reklamowych kierowanych do 

publicznej wiadomości dopuszczalne są 

wyłącznie reklamy dotyczące leków OTC30. 

Każda reklama leków na receptę, której 

                                                 
28

W większości przypadków bowiem, leki zawierające 

środki odurzające i substancje psychotropowe, a także 

leki refundowane, są i tak lekami wydawanymi na 

receptę, które nawet bez tych dodatkowych wskazań nie 

mogłyby być reklamowane. Zob. szerz.: M. Kondrat, 

Reklama..., s. 684. 
29

Ibidem, s. 681. 
30

J. Adamczyk, M. Świerczyński, Produkty lecznicze 

i wyroby medyczne [w:] E. Traple (red.), Prawo reklamy 

i promocji, Warszawa 2007, s. 86. 

odbiorcą nie będzie profesjonalista, 

a „zwykły” konsument, będzie więc stanowić 

naruszenie art. 57 PrFarm. Bez znaczenia 

pozostanie tu kwestia postaci, sposobu 

komunikowania, czy samej treści reklamy31. 

Naruszenia wspomnianego przepisu 

są w praktyce jednymi z najczęstszych32. 

W literaturze za przykład podaje się tu 

zazwyczaj liczne reklamy leków 

antykoncepcyjnych, które stanowiły część 

kampanii informacyjnych dotyczących 

antykoncepcji, a które zablokowane zostały 

przez GIF. Kampanie te, prowadzone na 

powszechnie dostępnych stronach 

internetowych, zawierały treści 

o charakterze reklamowym, dotyczące 

preparatów antykoncepcyjnych dostępnych 

wyłącznie na receptę (choć nazwa 

konkretnego leku często nie była podana 

wprost, lek ten dawał się, zdaniem GIF, 

zidentyfikować)33. Naruszenie art. 57 

PrFarm ma miejsce także wówczas, gdy 

reklama leku wydawanego na receptę, 

prowadzona z zamiarem dotarcia wyłącznie 

do profesjonalistów, nie zostanie należycie 

zabezpieczona, a dostęp do niej uzyskają 

osoby postronne. Zadaniem podmiotu 

prowadzącego działania reklamowe jest 

zapewnienie, aby reklama, którą kieruje on 

                                                 
31

Ibidem. 
32

M. Świerczyński, Reklama produktów leczniczych [w:] 

M. Krekora, M. Świerczyński, E. Traple, Prawo 

farmaceutyczne. Zagadnienia..., s. 333. 
33

Zob. szerz.: J. Adamczyk, M. Świerczyński, Produkty 

lecznicze..., s. 86 oraz M. Świerczyński, Reklama 

produktów..., s. 333. 
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wyłącznie do osób uprawnionych do 

wystawiania recept lub osób prowadzących 

obrót produktami leczniczymi, nie trafiła do 

osób znajdujących się poza tym kręgiem. 

Skutkiem niezapewnienia szczelności 

dostępu do takiej reklamy, będzie uznanie 

danego komunikatu za reklamę kierowaną 

do wiadomości publicznej, czego 

konsekwencją może być z kolei uznanie 

reklamy za sprzeczną z przepisami. 

Pozostałe dwa zakazy, dotyczące 

specyficznych kategorii leków, nie są tak 

częstym przedmiotem naruszeń ze strony 

podmiotów odpowiedzialnych. Ze względu 

na naruszenie art. 57 ust. 1 pkt 2 PrFarm (a 

więc ze względu na naruszenie zakazu 

reklamy leków zawierających środki 

odurzające i substancje psychotropowe) GIF 

wydał do tej pory zaledwie jedną decyzję34. 

Decyzja ta dotyczyła ogólnodostępnej 

internetowej reklamy leku zawierającego 

kodeinę – substancję o działaniu 

znieczulającym, która mocą ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii35 zaliczana 

jest do środków odurzających. GIF uznał, że 

nawet śladowa ilość środków odurzających 

i substancji psychotropowych 

w reklamowanym produkcie jest przesłanką 

                                                 
34

J. Adamczyk, M. Świerczyński, Produkty..., s.86. 
35

Ustawa z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu 

narkomanii, Dz.U. Nr 179, poz. 1485 ze zm. 

wystarczającą dla stwierdzenia naruszenia 

przepisów PrFarm36. 

Drugą kategorią zakazów 

dotyczących reklamy kierowanej do 

publicznej wiadomości, przewidzianą przez 

przepisy PrFarm, są wspomniane 

ograniczenia co do treści reklamy i sposobu 

jej prezentacji. Art. 55 PrFarm dość 

obszernie i wyczerpująco przedstawia 

wszystkie tego rodzaju ograniczenia. 

W uproszczeniu można powiedzieć, że 

przepis ten, po pierwsze, nie dopuszcza, aby 

reklama produktu leczniczego budziła w 

odbiorcach skojarzenia z osobami znanymi 

publicznie lub pochodzącymi ze środowiska 

medycznego (lub sugerującymi takie 

pochodzenie); z drugiej strony zadaniem art. 

55 PrFarm jest ochrona odbiorców przed 

taką reklamą, która sugerując wyjątkowe 

właściwości leku i de facto wprowadzając 

odbiorcę w błąd, mogłaby rodzić w nim 

poczucie konieczności nabycia danego 

produktu leczniczego. 

Stosownie do art. 55 ust. 1 PrFarm 

reklama produktu leczniczego kierowana do 

publicznej wiadomości nie może polegać na 

prezentowaniu produktu leczniczego przez 

osoby znane publicznie, naukowców, osoby 

posiadające wykształcenie medyczne lub 

farmaceutyczne lub sugerujące posiadanie 

takiego wykształcenia. Zakazane jest także 

                                                 
36

W tej sprawie zob. szerz.: decyzja z dn. 21 stycznia 

2005 r., GIF-P-R-481-6/RS/05. 
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odwoływanie się w reklamie do zaleceń 

takich osób. Powyższy przepis służy 

wyeliminowaniu przypadków zachęcania do 

stosowania leku poprzez reklamę 

wykorzystującą autorytet wspomnianych 

grup osób. Z udziału w reklamie wyłączone 

są więc wszystkie osoby posiadające 

wykształcenie medyczne, tj. lekarze, 

pielęgniarki, czy farmaceuci. Ustawodawca 

uznał, że osoby te, z racji wykonywanego 

zawodu, są obdarzone przez społeczeństwo 

szczególnym zaufaniem, które mogłoby 

zostać nadwerężone poprzez ich udział w 

reklamie37. Kwestia zakazu nawiązania 

w komunikacie reklamowym w jakikolwiek 

sposób do osoby znanej publicznie– czy to 

przez sam udział (np. w reklamie 

audiowizualnej), czy przez powoływanie się 

na opinie i zalecenia – została wprowadzona 

do PrFarm nowelizacją z 30 marca 2007 r. 

Wcześniejsze brzmienie ustawy zakazywało 

bowiem angażowania w reklamę 

farmaceutyczną jedynie „osób pełniących 

funkcje publiczne”. W poprzednim stanie 

prawnym od udziału reklamie wyłączeni 

więc byli, m.in. urzędnicy państwowi, czy 

parlamentarzyści38. Co do zasady dozwolone 

natomiast było prezentowanie leków przez 

aktorów, muzyków i inne osoby znane 

szerokiej publiczności. Wąski zakres pojęcia 

osób pełniących funkcje publiczne stał w 

                                                 
37

M. Kondrat, Reklama..., s. 671. 
38

Ibidem, s. 670. 

sprzeczności z unijną dyrektywą 

farmaceutyczną 2001/83/WE, która 

zakazywała udziału w reklamie tzw. 

celebrities. Obecne brzmienie art. 55, 

zakazujące wykorzystywania w reklamie 

wizerunku i autorytetu osób powszechnie 

znanych, jest więc dużo trafniejsze39. 

Druga część art. 55 PrFarm dotyczy 

samej treści reklamy kierowanej do 

publicznej wiadomości. Przepis wymienia 

szereg działań, które ze swej istoty mogą 

wprowadzić odbiorcę w błąd, a tym samym 

są bezwzględnie zakazane. W dalszej części 

pracy przeanalizowane zostaną wybiórczo 

jedynie dwa kolejne ustępy rzeczonego 

artykułu. Należy mieć jednak na uwadze, że 

art. 55 PrFarm jest źródłem większej ilości 

ograniczeń.  

Jak słusznie zauważa M. 

Świerczyński: „w pewnych przypadkach 

ustawa uznaje za niedopuszczalne tylko 

zapewnianie w ramach reklamy 

o właściwościach reklamowanego produktu, 

natomiast w innych zakazane jest już nawet 

sugerowanie pewnych efektów stosowania 

leku”40. Rozróżnienie dokonane w tym 

zakresie przez ustawodawcę nie jest jednak 

w żaden sposób respektowane w decyzjach 

GIF – linia interpretacyjna, zawarta 

w decyzjach tego organu, wyraźnie 

wskazuje na jego rygoryzm w ocenie 

                                                 
39

Ibidem. Odmiennie: M. Świerczyński, Reklama...,  

s. 336. 
40

M. Świerczyński, Reklama..., s. 333. 



 

Biuletyn Koła Naukowego Prawa Społek nr 1/2012 20 

poszczególnych sytuacji. Wydaje się, że GIF 

jako „zapewnianie” rozumie już samo 

„sugerowanie”41. 

Zgodnie z art. 55 ust. 2 PrFarm 

reklama produktu leczniczego kierowana do 

publicznej wiadomości nie może zawierać 

treści, które sugerują, m.in. że możliwe jest 

uniknięcie porady lekarskiej lub zabiegu 

chirurgicznego, lub że nieprzyjmowanie 

produktu leczniczego może pogorszyć stan 

zdrowia danej osoby42. Co do pierwszego ze 

wskazanych zakazów, mogą nasunąć się w 

pierwszej chwili pewne wątpliwości. 

W końcu reklama kierowana do publicznej 

wiadomości jest ze swego założenia reklamą 

leków OTC, których głównym 

przeznaczeniem jest właśnie tzw. 

samoleczenie pacjenta, niewymagające 

lekarskiego nadzoru. Tego typu produkty 

lecznicze pomagają zwalczać lekkie stany 

chorobowe, a ich dopuszczenie do obrotu 

pozwala uniknąć pacjentowi (oraz państwu) 

kosztów związanych z wizytą u lekarza43. 

Jako powód, dla którego nie wolno jest 

prowadzić reklamy sugerującej, że 

interwencja lekarska, dzięki zażyciu 

reklamowanego leku, będzie zbędna, podaje 

się założenie, że to pacjent powinien 

zadecydować o tym, czy chce skorzystać 

                                                 
41

Zob. szerz.:Ibidem, s. 82-85. 
42

Zastrzeżenie to nie dotyczy jednak szczepień 

ochronnych. 
43

M. Kondrat, Reklama..., s. 672. 

z pomocy lekarza, czy też nie44. Komunikat 

reklamowy nie powinien w żaden sposób 

zniechęcać pacjenta do wizyty u lekarza. Co 

więcej, rozporządzenie Ministra Zdrowia 

w sprawie reklamy produktów leczniczych45 

stawia wymóg umieszczenia w każdej 

reklamie informacji o potrzebie dodatkowej 

konsultacji z lekarzem lub farmaceutą przed 

zażyciem leku, co można chyba uznać za 

zachęcanie do skorzystania z porady 

lekarskiej. 

Art. 55 ust. 2 pkt 2 PrFarm 

przewiduje z kolei zakaz prowadzenia 

reklamy zawierającej treści zapewniające, że 

przyjmowanie produktu leczniczego 

gwarantuje właściwy skutek, że nie 

towarzyszą mu żadne działania niepożądane 

lub, że skutek ten jest lepszy, lub taki sam, 

jak w przypadku innej metody leczenia albo 

leczenia innym produktem leczniczym. Dwa 

pierwsze wymogi nie budzą większych 

wątpliwości. Trudno byłoby dopuścić 

legalność reklamy zapewniającej, a więc 

gwarantującej, określony skutek zażywania 

produktu leczniczego, skoro sam podmiot 

odpowiedzialny nie jest w stanie, w każdym 

wypadku takiego, skutku zapewnić. Nawet 

jeśli istnieje duże prawdopodobieństwo, że 

dany lek w konkretnej sytuacji zadziała w 

przewidywany sposób, to nie jest to, mimo 

                                                 
44

Ibidem. 
45

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 21 listopada 

2008 r. w sprawie rekamy produktów leczniczych, 

Dz.U.08.210.1327 
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wszystko, pewność. W reklamie 

farmaceutycznej można więc używać 

jedynie zwrotów, które opisują działanie 

leku, a tym samym nie wprowadzają 

odbiorcy w błąd, gwarantując skutek jego 

zażywania46. Uniknięcie sytuacji 

wprowadzenia odbiorcy przekazu 

reklamowego w błąd było też celem 

wprowadzenia zakazu zapewniania, że 

przyjmowaniu produktów nie towarzyszy 

działanie niepożądane. Przeglądając ulotki 

informacyjne, dołączane obowiązkowo do 

każdego produktu leczniczego, można 

uznać, że w większości przypadków ryzyko 

działań niepożądanych występuje. 

Ustawodawca, niejako „profilaktycznie”, 

z góry, zakazał takiego formułowania treści 

reklamy, które zapewniałoby pacjenta 

o braku jakichkolwiek skutków ubocznych. 

O każdorazowej możliwości istnienia 

pewnego zagrożenia ze strony leku 

informuje nas także, wspomniane już 

wcześniej, ostrzeżenie by przed użyciem 

leku zapoznać się z treścią ulotki lub 

skorzystać z porady lekarza lub farmaceuty. 

Trzecim zakazem ustawowym 

przewidzianym przez art. 55 ust. 2 pkt 2 

PrFarm jest, w gruncie rzeczy, zakaz 

reklamy porównawczej. Reklama produktu 

leczniczego nie może więc zapewniać 

                                                 
46

Za zwroty dopuszczalne uznamy więc np. słowa 

„zwalcza”, „zabobiega”, „zmniejsza”. Natomiast pojęcia 

„zwalczył”, „zapobiegł”, „zmniejszył” mogłyby zostać 

uznane za gwarantujące skutek. Zob. szerz.: M. Kondrat, 

Reklama..., s. 674. 

odbiorców, że skutek stosowania tego leku 

jest lepszy lub taki sam, jak w przypadku 

innej metody leczenia albo leczenia innym 

produktem leczniczym. Wart odnotowania 

jest fakt, iż na gruncie u.z.n.k., reklama 

porównawcza- aczkolwiek obłożona 

wieloma obostrzeniami- jest, co do zasady, 

dozwolona. Literalne brzmienie 

omawianego przepisu nie zabrania 

podmiotom odpowiedzialnym prowadzenia 

jakiejkolwiek reklamy porównawczej – 

zakazane jest jedynie zapewnianie 

o lepszym lub co najmniej takim samym 

działaniu reklamowanego leku w stosunku 

do leku konkurencyjnego producenta. 

Wydaje się więc, że wyłącznie sugerowanie 

danych cech produktu, bez gwarantowania 

tych cech, nie stoi w sprzeczności z art. 55 

PrFarm. Inne stanowisko zajął jednak w 

swoich decyzjach GIF. Na podstawie 

rzeczonego przepisu GIF skonstruował 

zasadę, że w przypadku reklamy 

farmaceutycznej kierowanej do publicznej 

wiadomości niedopuszczalne są 

jakiekolwiek odniesienia do innych metod 

leczenia lub innych produktów 

leczniczych47. Zgodnie z interpretacją GIF 

reklama farmaceutyczna winna być 

pozbawiona jakichkolwiek odniesień do 

innych leków, czy to w warstwie słownej 

przekazu, czy np. w postaci graficznej48. Tak 

                                                 
47

M. Świerczyński, Reklama..., s. 330. 
48

Zob. szerz.: decyzje GIF: GIF-P-R-47/RS/03 i GIF-P-

R-46/RS/03. 
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restrykcyjna interpretacja przepisu budzi w 

doktrynie wiele kontrowersji; 

niejednokrotnie stawiano też GIF zarzut 

ograniczenia się w swoich decyzjach 

dotyczących zakazu z art. 55 ust. 2 pkt 2 

PrFarm jedynie do zacytowania treści 

przepisu, bez próby wykazania, że 

w rozpatrywanej sprawie ustawowa 

przesłanka „zapewnienia” została faktycznie 

spełniona. 

 
5. Podsumowanie 

Nie ulega wątpliwości, iż szczególny 

charakter produktów leczniczych, ich 

znaczenie dla zdrowia i życia społeczeństwa, 

a także zagrożenia płynące z ich stosowania 

stały się fundamentem dla wprowadzonych 

mocą prawa ograniczeń dotyczących ich 

reklamowania. Dokonywane w rozdziale IV 

PrFarm ciągłe nowelizacje oraz fakt, iż 

opisywanym zagadnieniem zajęto się 

również na szczeblu europejskim, świadczą 

o wadze problemu. W dobie ciągłych zmian 

technologicznych, którym towarzyszy szybki 

rozwój „przemysłu” reklamowego 

i marketingowego, czuwanie nad 

przestrzeganiem przepisów prawa w 

zakresie reklamy farmaceutycznej staje się 

jeszcze istotniejsze. Ważne jest jednak, aby  

nie tylko podmioty odpowiedzialne za 

prowadzenie reklamy pamiętały 

o respektowaniu wypracowanych zasad. 

Ten apel jest kierowany także do GIF, który- 

jak to często jest podnoszone- zbyt 

arbitralnie traktuje poszczególne 

ograniczenia dotyczące reklamy 

farmaceutycznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Biuletyn Koła Naukowego Prawa Społek nr 1/2012 23 

Malwina Starczewska 

 

Osobiste uprawnienia a przywileje udziałowe (akcyjne) 

w spółkach kapitałowych 

 
 

Zagadnienie przywilejów osobistych oraz przywilejów udziałowych należy do 

jednych z bardziej frapujących materii związanych z funkcjonowaniem spółek 

kapitałowych. Mimo podobieństw w kwestiach ich ustanowienia czy granic, wyraźne są 

także odmienności związane z przypisaniem uprawnienia bądź do osoby wspólnika, bądź 

do udziału (akcji). Role jakie spełniają w dużej mierze są zbliżone, choć wyraźną różnicą, 

na niwie wykorzystania przywilejów, jest fakt, iż charakter przywileju osobistego 

wprowadza aspekt osobowy do spółek kapitałowych. Ustawodawca nie wskazując 

wyraźnie w spółce z o.o. na możliwość nadania uprawnień osobistych, pozostawił tę 

kwestię otwartą. Powoduje to rozbieżności wśród przedstawicieli doktryny, które budzą 

niepewność wśród praktyków. Temat ten, wydał mi się interesujący z uwagi na to, że w 

piśmiennictwie brakuje czytelnego przedstawienia cech wspólnych oraz różnic tych 

dwóch instytucji, jak również wyjaśnienia kwestii dotyczących istnienia i sposobu 

rozumienia przywileju osobistego na gruncie spółki z o.o.  

 

 

Możność stosowania przywilejów 

udziałowych (art. 174 k.s.h.) oraz akcyjnych 

(art. 351 k.s.h.) na gruncie spółek 

kapitałowych nie budzi zastrzeżeń. 

Natomiast dopuszczalność osobistych 

uprawnień, przynajmniej na gruncie spółki 

z o.o., nie jest tak wyraźna. Spółka akcyjna, 

która, co do zasady, pozostaje w stosunku 

do spółki z o.o. bardziej „doregulowana”, 

posiada bezpośrednie wskazanie osobistych 

uprawnień (art. 354 k.s.h.), tymczasem 

z regulacji spółki z o.o. możemy pośrednio 

wyprowadzić możność ich ustanowienia 

(art. 159 i art. 246 § 3 k.s.h.). Art. 159 k.s.h. 

wskazuje jedynie na pozwolenie przyznania 

„szczególnych korzyści”, tymczasem art. 246 

§ 3 k.s.h. wyraźnie mówi o „prawach 

przyznanych osobiście”. To, czy zakresy tych 

pojęć są tożsame można wywnioskować w 

oparciu o dwa rodzaje wykładni1. 

                                                 
1
 M. Kozik, Uszczuplenie praw przyznanych osobiście 

i praw udziałowych w spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością w świetle art. 246 § 3 k.s.h. (cz.I), 

„Prawo Spółek“, nr 12/2005, s. 15-16;  również 
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Pogląd pierwszy zakłada, iż 

„szczególne korzyści” odnoszą się zarówno 

do przywilejów udziałowych jak 

i przywilejów nadawanych indywidualnie 

oznaczonemu wspólnikowi. Na poparcie tej 

tezy przywołuje się podobieństwo 

pojmowania „szczególnych korzyści” na tle 

art.164 kodeksu handlowego, na którego 

kanwie powstał obecny przepis art. 159 

k.s.h. Wydaje się, że treść obu tych 

artykułów jest zdeterminowana 

wykazaniem przesłanek skuteczności 

przyznania szczególnych korzyści 

(pojmowanych szeroko) wspólnikowi2. 

Szczególne korzyści są więc prawem 

podmiotowym, w znaczeniu proponowanym 

przez A. Woltera jako: „jedno lub więcej 

uprawnień, związanych ze sobą 

funkcjonalnie i stanowiących element 

danego stosunku prawnego3”. Cechuje je 

nadrzędność wobec uprawnień udziałowych 

i osobistych. Michał Kozik jako główny 

zarzut wobec tej teorii wskazuje brak 

zgodności z wykładnią literalną, gdyż art. 

159 k.s.h. uwypukla korzyści przyznane 

wspólnikowi (podkr. M.S), natomiast w art. 

174 § 2 k.s.h. mowa jest o szczególnych 

uprawnieniach udziałowych4 (podkr. M.S). 

Wykładnia celowościowa pozwala nam 

                                                                              
A. Herbert, Obrót udziałami w spółce z o.o., Warszawa 

2002, s. 34. 
2
A. Herbert, Obrót..., s. 34-35. 

3
A. Wolter, Prawo cywilne, wyd. 4, Warszawa 1972, 

s. 109. 
4
M. Kozik, Uszczuplenie..., s. 15-16. 

bronić tezy o tym, że uprzywilejowanie 

udziału jest formą pośredniego 

uprzywilejowania wspólnika5, choć nie jest 

to do końca trafne rozwiązanie, ponieważ 

upada nam w starciu z główną różnicą 

pomiędzy przywilejem udziałowym 

a osobistym: zbywalnością. 

Przywilej udziałowy związany jest, 

jak sama nazwa wskazuje, z udziałem, 

dlatego w razie zbycia, podąża on za 

udziałem, a nie podmiotem. W takim 

wypadku, szczególne korzyści należą się 

każdoczesnemu posiadaczowi udziału. 

Tymczasem przywilej osobisty jest 

przypisany do podmiotu i przysługuje 

wyłącznie temu wspólnikowi, któremu 

został przyznany. Moim zdaniem, na 

poparcie teorii zakładającej, iż desygnatem 

„szczególnych korzyści” są zarówno 

przywileje udziałowe jak i osobiste, może 

być umiejscowienie przepisu art. 159 k.s.h. 

w dziale I rozdziale I „Powstanie spółki”, 

a nie w rozdziale II „Prawa i obowiązki 

wspólników”, gdyż kładzie to nacisk na 

ogólność pojęcia „szczególnych korzyści”, 

a nie ich uściślenie w którymkolwiek 

kierunku6. 

Drugi pogląd, zakłada przypisanie 

pojęcia szczególnych korzyści tylko 

                                                 
5
M. Tarska, Udziały uprzywilejowane w spółce 

z ograniczoną odpowiedzialnością, „Prawo Spółek“, nr 

12/1999, s. 17; tak również A. Kidyba, Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz, s. 116. 
6
Tak też A. Herbert, Obrót..., s. 34-35; odmiennie 

6
M. 

Kozik, Uszczuplenie..., s. 15-16. 
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przywilejom osobistym, czyli rozdzielenie 

zakresu pojęciowego przywilejów 

udziałowych od osobistych. Zwolennicy tej 

teorii7 jako najmocniejszy argument podają 

przypisanie szczególnych korzyści do osoby 

(podkr. M.S) wspólnika a nie udziałów, jak w 

przypadku przywilejów udziałowych. 

Zasada racjonalnego ustawodawcy także 

stanowi poparcie dla tych poglądów, bo jak 

wytłumaczyć użycie różnych pojęć dla 

opisania tej samej instytucji8? Prima facie, 

art. 159 k.s.h. akcentuje przyznanie 

szczególnych korzyści wspólnikowi, a nie 

udziałom. W tym opracowaniu, uznaję 

pierwszy pogląd za właściwy, więc pojęcie 

szczególnych korzyści rozumiem jako 

odniesienie zarówno do przywilejów 

udziałowych jak i przywilejów osobistych. 

 
Charakter prawny osobistych uprawnień 

i przywilejów udziałowych (akcyjnych) 

1. Uprawnienia osobiste 

Przedstawiciele doktryny oraz 

judykatury są zgodni co do charakteru 

uprawnień osobistych. Są to więc prawa 

podmiotowe, obligacyjno – organizacyjne 

o charakterze niezbywalnym9. Potwierdza 

                                                 
7
R. Pabis, Spółka z o.o. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 

2004, s. 61; tak również: s. Sołtysiński, Osobiste 

uprawnienia udziałowców w spółkach kapitałowych. 

Przyczynek do analizy art. 159 i 354 k.s.h., [w:] Studia 

z prawa prywatnego gospodarczego. Księga 

Pamiątkowa ku czci Profesora Ireneusza Weissa, 

Kraków 2003, s. 267. 
8
M. Kozik, Uszczuplenie..., s 15-16. 

9
P. Turowicz, Prawa przyznane osobiście 

poszczególnym wspólnikom lub akcjonariuszom, 

„Przegląd Prawa Handlowego“, nr 5/1999, s. 41; 

to także orzecznictwo Sądu Najwyższego. 

W wyroku z 9 stycznia 2002 (V CKN 

625/00)10 Sąd Najwyższy stwierdza, iż 

„wymóg osobistego przyznania praw 

oznacza, że nie są one związane 

z wniesionym kapitałem i służą 

akcjonariuszowi bez związku z liczbą 

posiadanych przezeń akcji i bez możliwości 

przeniesienia tych praw na inna osobę, nie 

wyłączając nabywcy akcji. Prawa przyznane 

osobiście, w odróżnieniu od praw 

akcjonariusza ucieleśnionych w akcji, 

związane są z osobą konkretnego 

akcjonariusza, a nie z jego akcją, nawet jeżeli 

byłaby to akcja uprzywilejowana”. W tym 

samym wyroku Sąd Najwyższy potwierdza, 

iż „prawa przyznane osobiście użyte w art. 

237 § 3 k.s.h. należy rozumieć tak jak prawa 

przyznane osobiście na tle spółki akcyjnej w 

art. 354 k.s.h.”. Bezspornie, prawa 

przyznane osobiście na gruncie obu spółek 

kapitałowych są prawami podmiotowymi, 

gdyż wyczerpują one znamiona praw 

podmiotowych takie jak: nadrzędność w 

stosunku do uprawnienia, powiązanie kilku 

uprawnień związanych ze sobą 

funkcjonalnie (lub tylko jednego 

uprawnienia), element danego stosunku 

                                                                              
S.Sołtysiński, Osobiste uprawnienia udziałowców w 

spółkach kapitałowych. Przyczynek do analizy art. 159 

i 354 k.s.h., [w:] Studia z prawa prywatnego 

gospodarczego. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora 

Ireneusza Weissa, Kraków 2003, s. 267. 
10

Wyrok SN z 2002-01-09, V CKN 625/00, Opubl.: 

Legalis. 
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cywilnoprawnego11. Prawa podmiotowe są 

nie tylko nadawane normą prawną, ale także 

nią zabezpieczone12, na co wskazują 

bezpośrednio art. 246 § 3 k.s.h. oraz 415 § 3 

k.s.h., zawierające normę imperatywną, 

mówiącą o zgodzie wszystkich 

wspólników/akcjonariuszy, których 

dotyczy, w przypadku podjęcia uchwały, 

mającej na celu m.in. uszczuplenie praw 

przyznanych osobiście. Niezbywalność tych 

praw, wyraża się zarówno w tym, że w razie 

zbycia udziałów/akcji uprawnienia osobiste 

nie przechodzą na nabywcę, jak i w zakazie 

ich obciążania. Jako uprawnienia przyznane 

indywidualnie oznaczonemu wspólnikowi 

(akcjonariuszowi) nie podlegają 

dziedziczeniu oraz nie należą do spadku 

(art. 922 § 2 k.c.)13. 

 

  2. Sposób uzyskania i utraty praw 

przyznanych osobiście 

Zarówno na gruncie spółki z .o.o  jak 

i spółki akcyjnej powinny być one 

przewidziane w umowie założycielskiej (art. 

159 k.s.h., art. 354 k.s.h.) lub przyznane w 

drodze zmiany umowy spółki (art. 246 § 3 

k.s.h.), lub zmiany statutu (art. 304 § 2 u.5 w 

zw. art. 415 § 3 k.s.h.). Niedopuszczalne są w 

                                                 
11

E. Skowrońska-Bocian, Prawo cywilne - część ogólna. 

Zarys wykładu., Warszawa 2005, s. 144. 
12

A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne, 

Warszawa 2001, s. 130; s. Grzybowski, [w:] System 

Prawa Prywatnego, t. I, wyd. 2, s. 218. 
13

S. Sołtysiński, Osobiste uprawnienia udziałowców w 

spółkach kapitałowych. Przyczynek do analizy art. 159 

i 354 k.s.h. [w:] Studia z prawa prywatnego 

gospodarczego..., s. 267, 268, 269. 

żadnym razie umowy przyznające 

uprawnienia wspólnikom lub 

akcjonariuszom, które nie znajdują 

potwierdzenia w umowie spółki lub 

statucie. Ustawodawca w art. 354 k.s.h. 

mówi o przyznaniu uprawnień 

„indywidualnie oznaczonemu 

akcjonariuszowi”, co możemy odnieść przy 

zastosowaniu analogiae legis do spółki z o.o. 

Dopuszczalność analogicznego 

zastosowania przepisów spółki akcyjnej do 

spółki z o.o. może mieć miejsce, m.in.: „w 

celu usunięcia pewnych nieścisłości 

legislacyjnych wynikających głównie z tego, 

że ustawodawca na przykład na gruncie 

spółki z o.o. reguluje fragment danego 

problemu w sytuacji, gdy ten w całości jest 

uregulowany na gruncie spółki akcyjnej14” 

lub w celu wypełnienia luki w spółce z o.o., 

gdy regulacja spółki akcyjnej normuje tę 

kwestie. Art. 304 § 2 pkt. 5 k.s.h. w zw. z art. 

354 § 1 k.s.h. kreuje postanowienie, które 

doktryna zalicza do postanowień 

obligatoryjnych o charakterze 

warunkowym15, zagrożone sankcją 

bezskuteczności wobec spółki. By osiągnąć 

zamierzony cel tj. przyznanie osobistego 

uprawnienia, należy wymienić te 

uprawnienie w umowie (statucie) spółki 

                                                 
14

A. Szumański, Zakres dopuszczalnej analogii 

przepisów Kodeksu spółek handlowych do innego typu 

spółki handlowej. [w:] Studia z prawa prywatnego 

gospodarczego…, s. 366, 374. 
15

I. Weiss, Klasyfikacja postanowień statutu spółki 

akcyjnej,  „Monitor Prawniczy“, nr 8/1994, s. 225 i n. 



 

Biuletyn Koła Naukowego Prawa Społek nr 1/2012 27 

oraz wykazać podmiot uprawniony. 

Dokonana indywidualizacja odnosi skutek 

wobec każdorazowego skorzystania 

z uprawnień przyznanych osobiście przez 

podmiot wymieniony w umowie lub statucie 

spółki kapitałowej16. Oznaczenie 

indywidualizujące znajdujące się w umowie 

(statucie), powinno być na tyle precyzyjne, 

by można było w każdej chwili i bez 

trudności zweryfikować beneficjenta wraz 

z przysługującym mu uprawnieniem i jego 

zakresem. Jeśli chodzi o osoby fizyczne, to 

z pewnością minimum tego oznaczenia 

stanowi imię i nazwisko, jednak dla 

uzyskania precyzyjnego wskazania 

niezbędne wydaje się być również podanie 

numeru dowodu osobistego17. Pozwala to 

uniknąć nieścisłości w przypadku istnienia 

kilku wspólników (akcjonariuszy) o takim 

samym imieniu i nazwisku. W przypadku 

osób prawnych niezbędne jest wskazanie 

nazwy (firmy) i możliwie innych 

wyróżników indywidualizujących. 

Prof. Sołtysiński twierdzi, iż dyskusyjne jest 

określenie uprawnionego poprzez opisowe 

wskazanie cech, na podstawie których 

miałaby być przeprowadzona 

                                                 
16

Por. M. Michalski, z problematyki identyfikacji osób 

uprawnionych do wykonywanie praw z akcji w prawie 

polskim. [w:] Studia z prawa prywatnego 

gospodarczego…, s. 160. 
17

S. Sołtysiński [w:] Sołtysiński s. Szajkowski A., 

Szumański A., Szwaja J. Kodeks spółek handlowych. 

Komentarz do artykułów 301-458., t. III, wyd. 2., 

Warszawa 2008, s. 457, 458. 

indywidualizacja18, np.: „wspólnik 

posiadający ponad 5 % kapitału 

zakładowego, akcjonariusz posiadający 

największą liczbę akcji w dniu 

zarejestrowania spółki”. Zwolennikiem 

ujęcia opisowego jest natomiast 

prof. Popiołek19. W mojej ocenie, należy 

przyjąć wersję prof. Sołtysińskiego z uwagi 

na to, iż uprawnienie osobiste w myśl 

przepisu art. 354 k.s.h. jest nadawane 

indywidualnie oznaczonemu 

akcjonariuszowi, co definitywnie kładzie 

nacisk na indywidualizację osoby w sposób 

tradycyjnie przyjęty. Co więcej, trzeba 

pamiętać, iż przywilej ten jest nadawany 

wspólnikowi (akcjonariuszowi), więc nie 

może być mowy o pomyłce, w przypadku 

niedokładnego opisu, np. procentowego 

ujęcia posiadanych udziałów czy akcji. 

Zgodnie z art. 354 § 4 k.s.h. uprawnienia 

wygasają najpóźniej z dniem w którym 

uprawniony przestaje być akcjonariuszem 

spółki. Można to odnieść, na podstawie 

wyżej wymienionej analogii, do spółki z o.o. 

Tak więc do czasu, gdy uprawniony posiada 

choć jeden udział (akcje), pozostaje 

uprawnionym z praw przyznanych 

osobiście20. Tak jak było wspominane 

wcześniej, pozbawienie tych praw może być 

dokonane tylko uchwałą za zgodą 

                                                 
18

Ibidem. 
19

W. Popiołek [w:] Kodeks Spółek Handlowych. 

Komentarz., Legalis ( komentarz do art. 354 k.s.h). 
20

P. Turowicz, Prawa..., s. 43. 
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podmiotów, których prawa mają być 

uszczuplone (art. 246 § 3 k.s.h. i art. 415 

§ 3 k.s.h.). Zbycie bądź utrata (np. w drodze 

umorzenia) wszystkich udziałów lub akcji 

powoduje utratę statusu wspólnika 

(akcjonariusza), a co za tym idzie, utratę 

praw przyznanych osobiście. Także według 

poglądu Sądu Najwyższego 

zaprezentowanego w wyroku z 21 maja 

2005 r. (I CK 528/04)21 powiernicze zbycie 

wszystkich udziałów przez wspólnika spółki 

z o.o.  powoduje utratę praw przyznanych 

osobiście. Niedopuszczalne jest 

przeniesienie uprawnień osobistych w 

drodze czynności inter vivos ani mortis 

causa. Gdyby jednak w umowie (statucie) 

zostało poczynione zastrzeżenie o tym, że 

dane uprawnienie w razie śmierci 

uprawnionego zostanie przyznane innej 

osobie, może być uznane, jak wskazuje 

prof. Sołtysiński, za prowadzące do 

identycznego celu, a co za tym idzie, będące 

de facto obejściem prawa (art. 58 k.c.). 

Uprawnienia osobiste, jako że są 

umiejscowione na granicy zasady równego 

traktowania akcjonariuszy, powinny być 

nadawane z rozwagą i przede wszystkim w 

sytuacji dbałości o interes spółki. Jeśli więc 

założymy, że podmiot, któremu- w związku 

ze śmiercią pierwotnie uprawnionego- 

miałyby zostać nadane takie same 

uprawnienia, przedstawia identyczne (bądź 

                                                 
21

Wyrok SN 2005-05-21, i CK 528/04, Legalis. 

lepsze) korzyści dla spółki, mogą zostać 

nadane mu takie same przywileje. 

Z podobną sytuacją spotkamy się 

w przypadku, gdy podmiot uprawniony 

zostanie pozbawiony statusu wspólnika 

(akcjonariusza), by po jakimś czasie 

ponownie go nabyć22.W tej sytuacji, zgodnie 

z art. 354 § 4 k.s.h., utracił on swoje 

uprawnienia definitywnie, więc niezbędna 

byłaby ponowna uchwała nadająca mu 

uprawnienia, o ile przedstawia takie same 

korzyści dla spółki jak przed utratą statusu 

wspólnika (akcjonariusza).  

3. Przywileje udziałowe (akcyjne)  

Pojęcie udziału nie zostało 

zdefiniowane przez ustawodawcę, 

natomiast w doktrynie dominują dwie 

koncepcje pojmowania udziału. Udział jako 

część kapitału zakładowego23 oraz udział 

jako prawo udziałowe24. W kontekście 

przywilejów udziałowych interesuje nas 

drugie znaczenie. Ilość udziałów stanowi 

o ogóle zakresu przysługujących 

wspólnikowi praw i obowiązków, co z kolei 

tworzy pozycje wspólnika w spółce25. 

Dopuszczalność uprzywilejowania udziału 

jest wskazana wprost w art. 174 § 2 k.s.h. 

Wyliczenie przykładów uprzywilejowania 

udziałów zawarte w tym przepisie, tj. co do 

                                                 
22

P. Pinior, Osobiste uprawnienia wspólników 

i akcjonariuszy w spółkach kapitałowych, „Prawo 

Spółek“, nr 2/2010, s. 14. 
23

A. Herbert, Obrót..., s. 2. 
24

Ibidem, s. 9. 
25

R. Pabis, Spółka..., s. 20. 
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głosu, dywidendy, sposobu uczestnictwa w 

podziale majątku w przypadku likwidacji 

spółki, nie ma charakteru zamkniętego, 

podobnie jak rodzaje uprawnień wskazane 

w art. 354 k.s.h. Uzyskanie 

uprzywilejowania udziałowego, zgodnie 

z art. 174 k.s.h. może mieć miejsce tylko w 

umowie spółki. Możemy przyjąć, iż umowy 

wspólników w przedmiocie nadania 

przywilejów udziałowych będą skuteczne, 

o ile znajdą odzwierciedlenie w umowie 

spółki.  W innym przypadku nie odnoszą 

one skutku wobec spółki. By uniknąć 

sporów na tle uprzywilejowania udziału, ale 

także jego stopnia, powinny być one 

określone z porównywalną dokładnością do 

uprawnień osobistych. Oprócz względów 

tak oczywistych jak chociażby zmniejszenie 

prawdopodobieństwa powstania sporów na 

tym tle, w stosunkach między wspólnikiem 

a spółką, za zastosowaniem tych samych 

reguł, co w przypadku osobistych 

uprawnień, świadczyć może założenie 

przyjęte przez część doktryny, iż szczególne 

korzyści to także przywileje udziałowe. 

Miałoby to znaczenie o tyle istotne, że 

można by zastosować nakaz „dokładnego 

określenia w umowie spółki” z art. 159 k.s.h. 

do przywilejów udziałowych. Art. 174 §5 

oraz art. 351 § 3 k.s.h. stanowią 

o możliwości przyznania przywilejów 

udziałowych (akcyjnych) od spełnienia 

dodatkowych świadczeń na rzecz spółki, 

upływu terminu lub ziszczenia się warunku. 

Podobnie art. 354 § 2 k.s.h. przewiduje taką 

możliwość dla przywilejów osobistych w 

spółce akcyjnej, wobec tego, możemy 

dopuścić zastosowanie tego typu zasad 

również dla przywilejów osobistych na 

gruncie spółki z o.o. Świadczenia mogą 

przybrać postać świadczeń pieniężnych albo 

świadczenia usług lub rzeczy. Podstawową 

różnicą między przywilejami osobistymi 

a udziałowymi (akcyjnymi) jest fakt, iż te 

ostatnie związane są z udziałem (akcją), 

a nie z osobą wspólnika. Z tego wynika 

możność rozporządzania przywilejami 

udziałowymi (akcyjnymi). Zbycie udziału 

(akcji) uprzywilejowanej powoduje 

przejście na nabywcę uprawnień 

składających się na ich uprzywilejowanie. 

W konsekwencji uprawnienia związane 

z danym udziałem lub akcją przechodzą na 

każdoczesnego wspólnika. Wygaśnięcia 

uprawnień z akcji nie powoduje także 

niezamieszczenie stosownych informacji 

odnośnie przywilejów na dokumencie 

akcyjnym stosownie do art. 328 § 1 pkt 4 

k.s.h. Mimo nieważności dokumentu (art. 

328 § 4 k.s.h.) przywilej zostaje utrzymany 

w mocy, gdyż decydujące znaczenie ma 

postanowienie statutu o źródle przywileju, 

a nie treść dokumentu akcji, który w 

zasadzie jest udokumentowaniem tych 
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szczególnych uprawnień26. Zgodnie z art. 

351 § 4 k.s.h. akcjonariusz może wykonywać 

przyznane mu szczególne uprawnienia 

związane z akcją uprzywilejowaną po 

zakończeniu roku obrotowego, w którym 

wniósł w pełni wkład na pokrycie kapitału 

zakładowego. Dyspozycja art. 354 § 3 k.s.h. 

nakazuje nam zastosowanie tego 

rozwiązania do uprawnień osobistych. Aby 

korzystać z przywilejów osobistych, należy 

wnieść pokrycie w całości wszystkich akcji, 

a nie tylko uprzywilejowanych27. Zdaje się, 

że jest to ograniczenie zupełnie „na wyrost”. 

Uprzywilejowanie wspólnika ma ścisły 

związek z jego osobą, nie zaś z akcją, więc 

obowiązek wniesienia pełnego pokrycia 

akcji staje się w pewien sposób 

ograniczeniem, warunkiem uzyskania tego 

przywileju. Funkcją art. 351 § 4 k.s.h. ma być 

wyegzekwowanie pełnego pokrycia akcji, 

a nie ograniczanie akcjonariusza28.  

   Zakres uprawnień osobistych oraz 

uprawnień wynikających z udziałów bądź 

akcji uprzywilejowanych jest polem 

zgodności tych dwóch instytucji. Oba 

katalogi są otwarte, to znaczy, że 

przywilejami mogą być zarówno 

uprawnienia organizacyjne (np. 

powoływanie/odwoływanie członków 

zarządu) jak i majątkowe (np. prawo do 

                                                 
26

A. Opalski [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo 

spółek kapitałowych, Warszawa 2010, t. 17B, s. 296. 
27

Ibidem, s. 290. 
28

Ibidem, s. 291. 

dywidendy). Wskazówką, która może 

stanowić o potwierdzeniu tej konstatacji jest 

art. 354 § 3 k.s.h., który mówi, iż 

ograniczenia dotyczące zakresu 

i wykonywania uprawnień wynikających 

z akcji uprzywilejowanych stosuje się 

odpowiednio do uprawnień przyznanych 

akcjonariuszowi osobiście. Wynika z tego 

założenie, iż możliwe jest nadanie danego 

przywileju albo w formie osobistego 

uprzywilejowania, albo w formie 

uprzywilejowania udziału (akcji)29. I tak 

nadanie takiego samego przywileju jednemu 

wspólnikowi może nastąpić w formie 

przywileju osobistego (gdzie decydujące 

o nadaniu właśnie w tej formie będą cechy 

osobiste uprawnionego), a innemu w formie 

przywileju udziałowego/akcyjnego (na co 

wpływ ma moc zaangażowania 

kapitałowego). Także granice przyznawania 

przywilejów są tożsame dla obu form. 

Wyznacza je przede wszystkim kodeks 

spółek handlowych, a także zasada równego 

traktowania (art. 20 k.s.h). Art. 304 § 4 k.s.h. 

zakazuje tworzenia w statucie postanowień, 

będących sprzecznymi z naturą spółki lub 

dobrymi obyczajami. Należy przyjąć, iż przy 

tworzeniu umowy spółki z o.o. powinno się 

brać te zasady pod uwagę. Ocena czy dany 

przywilej narusza którąś z zasad powinna 

być dokonywana w stosunku do konkretnej 

                                                 
29

R. Pabis, Spółka..., s. 62. 
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sytuacji spółki i podmiotu 

uprzywilejowanego30. 

   Reasumując, instytucje przywilejów 

osobistych i przywilejów udziałowych 

(akcyjnych) mają więcej podobieństw niż 

różnic, niemniej jednak spółka mająca w 

zamiarze nadanie uprawnienia w drodze 

wymienionych form, powinna wziąć pod 

uwagę kluczową różnicę, którą jest sposób 

związania przywileju albo z osobą 

wspólnika albo z udziałem (akcją). Ma to 

decydujący wpływ na sposób 

rozporządzania przywilejem, czyli 

przekłada się na tryb (metodę) korzystania 

z przyznanego uprawnienia.  Dzięki 

możliwości skorzystania z autonomii woli 

(abstrahując od ograniczeń ustawowych 

i zasad proporcjonalności) przy tworzeniu 

tego rodzaju postanowień statutowych, ich 

treść może być tak ukształtowana, by jak 

najlepiej wypełniać interes konkretnej 

spółki. 

                                                 
30

M. Bielecki, Zakaz dyskryminacji i zasada równości 

a przywileje osobiste i udziałowe w spółce z o.o., „Prawo 

Spółek“, nr 11/2005,  s. 7. 
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Podstawowe podobieństwa i różnice pomiędzy przywilejami 

osobistymi a przywilejami udziałowymi (akcyjnymi) 

 

 Przywileje osobiste 
Przywileje udziałowe 

(akcyjne) 
 

Ustanowienie 
przywileju 

Pierwotne: w umowie 
założycielskiej 

Pochodne: w drodze 
zmiany umowy spółki lub 
statutu 

Pierwotne: w umowie 
założycielskiej 

Pochodne: w drodze 
zmiany umowy spółki lub 
statutu 

Rozporządzanie 
przywilejem 

Przywilej związany 
z osobą wspólnika 
(akcjonariusza) – prawo 
o charakterze niezbywalnym 

Przywilej związany 
z udziałem (akcją) 

Zbycie udziału (akcji) 
uprzyw. powoduje przejście na 
nabywcę uprawnień 
składających się na 
uprzywilejowanie udziału 
(akcji) 

Utrata przywileju 

Z chwilą, gdy uprawniony 
przestaje być wspólnikiem 
(akcjonariuszem) lub uchwałą za 
zgodą podmiotu uprawnionego 
(art.246§3 k.s.h. i art.415§3 
k.s.h) 

- umorzenie udziału 
- rozwiązanie spółki 

Granice przywilejów 

Wyznaczone przepisami 
ustawy, naturą spółki, z. 
proporcjonalności oraz zapisami 
w umowie/statucie spółki 

Wyznaczone przepisami 
ustawy, naturą spółki z. 
proporcjonalności oraz 
zapisami w umowie/statucie 
spółki 
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Piotr Chylicki 

 

Prawo do informacji akcjonariusza a konstrukcja 

obowiązków informacyjnych spółek publicznych 

 
 

Uprawnienie do zasięgania przez wspólników informacji o spółce to jedno 

z podstawowych elementów prawa podmiotowego jakim jest akcja1. Prawo to 

w najpełniejszej formie realizowane jest w postaci art. 428 kodeksu spółek handlowych2, 

czyli w prawie do żądania informacji dotyczących spółki udzielanej przez zarząd 

w trakcie albo w związku z procedowaniem przez walne zgromadzenie akcjonariuszy3. 

Art. 428 nie wyczerpuje jednak treści prawa do informacji, a jego pozostałych elementów 

szukać należy w innych instytucjach regulujących funkcjonowanie spółek handlowych, 

jak chociażby w obowiązkach informacyjnych spółek publicznych4. Kolizja uprawnień 

akcjonariusza kreowanych przez kodeks spółek handlowych z obowiązkami spółek 

publicznych jest przedmiotem kontrowersji w doktrynie, zaś sam zbiór uprawnień 

składających się na prawo do informacji nie jest pojmowany jednolicie. Tezą niniejszego 

artykułu jest stwierdzenie, że obowiązki informacyjne spółek publicznych są 

dopełnieniem prawa do informacji akcjonariusza, będącego częścią szerszej konstrukcji 

jaką jest prawo do kontroli. Oznacza to, że uzyskanie statutu spółki publicznej przez 

spółkę akcyjną oraz dalsze jej funkcjonowanie na rynku kapitałowym w końcowym 

efekcie rozszerza treść prawa do informacji akcjonariusza, który jest także końcowym 

beneficjentem zasady przejrzystości rynku kapitałowego5. 

                                                 
1
 Warto dodać, że akcja to nie tylko ogół uprawnień, lecz czasem także i obowiązków. Poza powyższym rozumieniem w 

doktrynie akcję pojmuje się również jako ułamek kapitału zakładowego spółki, bądź papier wartościowy, który może być 

przedmiotem obrotu. Por. Ł. Gasiński [w]: Prawo handlowe, red. J. Okolski, Warszawa 2008, wyd. 2, s. 534. 
2
Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037, dalej jako k.s.h. 

3
 A. Szumański, [w:] s. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, Komentarz do 

artykułów 301-458, Warszawa 2008, t. III, s. 1364. 
4
 Czy szerzej – emitentów papierów wartościowych. 

5
A. Szumański, [w:] System prawa prywatnego, t. XIX, A. Szumański (red.), Prawo papierów wartościowych, s. 215. 
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Uwagi ogólne 

Prawo do uzyskiwania informacji 

o działalności spółki handlowej jest przez 

ustawodawcę skonstruowane odmiennie, w 

zależności od formy prawnej spółki 

prowadzącej działalność gospodarczą. 

W odniesieniu do spółek osobowych prawo 

to przybiera formę najpełniejszą, dając 

wspólnikom, nawet wyłączonym od 

prowadzenia spraw spółki, prawo do 

zasięgania informacji o stanie majątku oraz 

pełen wgląd w księgi i dokumenty spółki1. 

Prawo to zabezpieczone jest kogentywnym 

charakterem norm je statuujących, stąd 

wspólnicy nie mogą ograniczać prawa 

wspólnika do informacji. Odmiennie 

ustawodawca kształtuje prawo do kontroli 

w odniesieniu do spółek kapitałowych. 

Wynika to przede wszystkim z faktu, że 

w przypadku spółek kapitałowych 

wyeksponowane jest raczej połączenie 

kapitałów, nie zaś- jak w spółkach 

osobowych – zrzeszenie osób2. 

Konsekwencją tego jest wyłączenie lub 

zdecydowane ograniczenie w spółkach 

kapitałowych elementów osobowych, w tym 

prawa do kontroli. Wiąże się to z zasadą 

rozdzielenia kapitału od zarządzania3, której 

                                                 
1
Por. art. 38 § 2, także odmienne uregulowanie 

uprawnień komandytariusza w art. 120 k.s.h. 
2
I. A. Hykawy, „Ochrona akcjonariuszy 

mniejszościowych w prawie francuskim”, PPH, 8/2001, 

s. 22. 
3
W. Popiołek [w:] Włodyka, Prawo papierów 

wartościowych, s. 218-223. 

emanacją jest prowadzenie nadzoru w 

spółce przez organ zinstytucjonalizowany – 

radę nadzorczą lub komisję rewizyjną (w 

spółce z o.o.), nie zaś przez samych 

udziałowców. Porównanie uprawnień 

akcjonariusza w spółce z o.o. i spółce 

akcyjnej4 prowadzi do wniosku, że kodeks 

przyznaje wspólnikowi spółki z o.o. prawo 

do kontroli w spółce, zaś akcjonariuszowi – 

prawo do informacji. Uprawnienia 

wspólnika do zasięgania informacji w spółce 

z o.o. są więc ukształtowane szerzej niż 

akcjonariusza w spółce akcyjnej. Dodatkowo 

podkreśla się, że owo zróżnicowanie leży na 

płaszczyźnie odmiennej natury obu spółek, 

konsekwencją czego jest zakaz 

kształtowania prawa do informacji 

akcjonariusza na wzór prawa do kontroli 

wspólnika jest niedopuszczalne5. Generalnie 

pojmowane prawo do informacji 

charakteryzuje się znaczną doniosłością 

z trzech zasadniczych względów:  

1) poprzedza ono wykonywanie przez 

akcjonariuszy innych uprawnień 

wspólników (akcjonariuszy), takich 

jak prawo do wzięcia udziału w 

walnym zgromadzeniu lub prawo 

głosu; 

2) jest ono warunkiem skutecznej 

ochrony innych praw wynikających 

ze stosunku spółki, przez uprzednie 

                                                 
4
Por. art. 212 i art. 428-429 k.s.h. 

5
A. Szumański [w:] s. Sołtysiński…, s. 1363,  A. 

Szumański [w:] System…, s. 215. 



 

Biuletyn Koła Naukowego Prawa Społek nr 1/2012 35 

uzyskanie wiedzy o charakterze ich 

naruszenia; 

3) umożliwia wykonywanie 

uprawnienia do zbycia praw 

udziałowych, jako że trudno sobie 

wyobrazić zbycie udziału uprzednio 

nie mając informacji o przedmiocie 

tej czynności6. 

W ogólnym rozumieniu prawo do 

informacji to prawo do uzyskania od 

zarządu wszelkich danych dotyczących 

spraw spółki7. Zasadniczy trzon treści 

prawa do informacji tworzy art. 428, który 

w § 1 i § 6 przewiduje dwie różne formy 

wykonywania tego uprawnienia. Forma z § 

1 jest zakresowo węższa, gdyż odnosi się 

jedynie do „sprawy objętej porządkiem 

obrad”8 walnego zgromadzenia oraz 

wykonywana być może tylko w jego trakcie. 

Natomiast wniosek o udzielenie informacji 

z art. 428 § 6 może dotyczyć zasadniczo 

każdej sprawy dotyczącej spółki, a jego 

złożenie nie musi dotyczyć spraw objętych 

porządkiem obrad. Warto jednak podkreślić, 

że drugi z wymienionych sposobów nie 

obliguje zarządu do podjęcia żądanego przez 

akcjonariusza działania – istnieje możliwość 

udzielenia odpowiedzi, jednak nie jest to 

                                                 
6
K. Bilewska, „Prawo do informacji – fundament statusu 

prawnego wspólników (akcjonariuszy) spółki 

kapitałowej”, HUK, 4/2008, s. 448-449. 
7
A. Szumański, [w:] s. Sołtysiński…, s. 1363. 

8
A. Kidyba, „Kodeks spółek handlowych, komentarz do 

artykułów 301-633”, wyd. 8, 2011, t. II, s. 763. 

obowiązek9. Jak podnosi się jednak w 

doktrynie, równie istotne dla zasięgania 

rzetelnej informacji o spółce są również 

reguły statuujące funkcjonowanie oraz 

zawartość jawnych rejestrów handlowych, 

przepisy dotyczące zwoływania i przebiegu 

walnego zgromadzenia akcjonariuszy10, 

przepisy dotyczące ogłoszeń w spółce 

akcyjnej11, prawo do informacji 

o pozostawaniu w stosunku dominacji, 

a także regulacje pozaustawowe, jak art. 68 

ustawy o rachunkowości12 (oraz 

nawiązujący do niego, chociaż mniej 

rygorystyczny art. 395 § 4 k.s.h.), czy 

regulacje ustawy o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego obrotu 

oraz o spółkach publicznych13 lub ustawy 

o obrocie instrumentami finansowymi14. 

O ile wykonywanie uprawnień 

przewidzianych w art. 428 nie budzi 

większych kontrowersji, dyskusyjna jest 

relacja ogólnego prawa do informacji 

wynikającego z k.s.h. do konstrukcji 

obowiązków informacyjnych wynikających 

z ustaw szczególnych. 

Warto w tym miejscu nieco 

przybliżyć konstrukcję obowiązków 

                                                 
9
M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. 

Komentarz, wyd. 3, 2009, s. 905. 
10

W. Michaldo, „Prawo do informacji akcjonariusza w 

spółce akcyjnej”, PPW, 6/2001, s. 15 i n. 
11

Art. 5 k.s.h. wraz z odesłaniem w § 3 do art. 304 § 1 p. 

10. 
12

Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591. 
13

Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539. 
14

Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538. 
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informacyjnych charakterystycznych dla 

spółek, których akcje znajdują się w obrocie 

na rynku regulowanym15. 

Obrót na rynku regulowanym cechuje 

się daleko posuniętymi odrębnościami od 

tzw. obrotu powszechnego. Odrębność 

uwidacznia się w szczególności na 

płaszczyźnie mechanizmu zawierania 

transakcji – są one dokonywane w sposób 

zautomatyzowany, poprzez kompensację 

(netting) ofert składanych przez domy 

maklerskie w imieniu i na rachunek swoich 

klientów, dokonywaną przez system 

prowadzony przez rynek regulowany. Żaden 

z uczestników obrotu nie przyjmuje więc 

złożonej oferty, a są one kojarzone przez 

ww. system, a wg. takich warunków, by 

zapewniona została maksymalna 

koncentracja popytu i podaży16. 

Konsekwencjami takiego systemu (m.in. 

anonimowości obrotu oraz praktycznej 

trudności w odwróceniu skutków prawnych 

dokonanej transakcji) są rozbudowane 

instytucje, mające na celu zapewnienie 

                                                 
15

Rynek regulowany zdefiniowany jest w art. 14 u.o.i.f. 

Jest nim więc działający w sposób stały system obrotu 

instrumentami finansowymi dopuszczonymi do tego 

obrotu, zapewniający inwestorom powszechny i równy 

dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie 

przy kojarzeniu ofert nabycia i zbycia instrumentów 

finansowych, oraz jednakowe warunki nabywania 

i zbywania tych instrumentów, zorganizowany 

i podlegający nadzorowi właściwego organu na zasadach 

określonych w przepisach ustawy, jak również uznany 

przez państwo członkowskie za spełniający te warunki, 

i wskazany Komisji Europejskiej jako rynek 

regulowany. 
16

A. Chłopecki, M. Dyl, „Prawo rynku kapitałowego”, 

wyd. 2, 2011, s. 105. 

przejrzystości informacyjnej rynku, 

zarówno co do emitentów papierów 

wartościowych jak i samych papierów 

wartościowych. Celem tych regulacji jest 

udostępnienie uczestnikom rynku możliwie 

najpełniejszych danych dotyczących 

zarówno warunków zawierania transakcji 

jak i ich przedmiotu. Służy temu m.in. 

konstrukcja obowiązków informacyjnych. Są 

to przedmiotowo określone powinności 

emitentów, polegające na konieczności 

upubliczniania informacji o określonych 

zdarzeniach z szeroko pojętego otoczenia 

biznesowego emitenta. Do otoczenia tego 

zaliczyć można wiadomości dotyczące, np. 

podpisania znaczących umów, wdania się w 

spór sądowy czy raportów finansowych 

z działalności emitenta, ale także składu 

osobowego i poziomu zaangażowania 

kapitałowego akcjonariatu, planowanych 

emisji akcji czy ustalonych walnych 

zgromadzeń akcjonariuszy17. Treściowo 

najistotniejsze jest tu pojęcie informacji 

poufnej, którą najprościej można określić 

jako wiadomość spełniającą pewne kryteria 

jakościowe i przedmiotowe18, a której 

                                                 
17

M. Glicz dzieli obowiązki informacyjne na 4 

podstawowe grupy: informacje zawarte w dokumencie 

prospektowym, informacje poufne, obowiązki 

periodyczne (raporty bieżące i okresowe) oraz 

informacje o znacznych pakietach akcji. Por. M. Glicz, 

„Odpowiedzialność odszkodowawcza jako instrument 

ochrony efektywności informacyjnej na rynku 

kapitałowym”, GSP, 2/2009, s. 158-159. 
18

Przez kryterium jakościowe rozumiem precyzyjność 

i istotność, zaś za przedmiotowe – poufność oraz 

przynależność do jednej z trzech wymienionych przez 

art. 154 kategorii, czyli informacja ta dotyczyć musi 
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charakter może przede wszystkim w istotny 

sposób wpływać na cenę papieru 

wartościowego19. Co do tych informacji 

obowiązuje emitentów bezwzględna 

powinność ich zasadniczo niezwłocznego 

upubliczniania20. Regulacje te skierowane są 

zarówno do aktywnych uczestników rynku, 

relatywnie często dokonujących transakcji, 

jak i bardziej pasywnych inwestorów, 

których zainteresowania mniej koncentrują 

się wokół bieżących wahań cen, bardziej zaś 

na bieżącej i przyszłej kondycji finansowej 

emitenta, włączając w to także aktywne 

korzystanie z uprawnień korporacyjnych. 

Powoduje to sytuację, w której prawo do 

informacji akcjonariusza w spółce 

publicznej przybiera zdecydowanie bardziej 

rozbudowaną treść w porównaniu do 

analogicznego prawa akcjonariusza spółki 

niepublicznej. Niemniej jednak skoro na 

emitentów nałożony został bezwzględny 

i powszechny obowiązek ujawniania 

informacji cenotwórczych, to czy na walnym 

zgromadzeniu, będąc do tego 

zobowiązanym mocą art. 428, zarząd może 

udzielać akcjonariuszowi informacji 

                                                                              
emitenta, instrumentu finansowego lub nabywania lub 

zbywania takiego instrumentu. Por. M Górecki, 

„Informacje poufne na rynku kapitałowym: podstawowe 

problemy regulacji prawnej oraz pojęcie informacji 

poufnej i insidera”, HUK, 1/2007, s. 69 i n. 
19

Zasadne jest więc stwierdzenie, że informacją poufną 

jest taka informacja, która jest cenotwórcza z punktu 

widzenia rynku. 
20

Por. art. 56 ust. 2 u.o.p., oraz art. 57 jako podstawową 

regulację umożliwiającą emitentom opóźnianie  

(a więc będącą wyjątkiem od art. 56) upubliczniania 

takich informacji. 

wykraczających poza te objęte obowiązkami 

informacyjnymi, w tym jeszcze 

nieupublicznionych? 

Podstawową kwestią jest relacja obu 

regulacji. Poglądy doktryny wydają się jasno 

precyzować, że normy u.o.p. mają charakter 

legis specialis w stosunku do ogólnego 

prawa do informacji wynikającego z k.s.h21. 

Pojawiła się jednak rozbieżność co do faktu, 

czy w ogóle możliwe jest czynienie użytku 

z uprawnienia wynikającego z art. 428, w 

świetle stosunkowo szeroko 

zdefiniowanego zakresu informacji, 

mających ulegać niezwłocznemu 

upublicznieniu. Innymi słowy więc pojawia 

się pytanie, czy akcjonariusz może 

dowiedzieć się czegokolwiek więcej 

o działalności spółki, a spółka ma prawo mu 

te informacje ujawnić, nie wpadając w reżim 

trójpoziomowego22 systemu sankcji za 

naruszenie obowiązków publikacyjnych.  

Można wyróżnić dwa poglądy. 

Według pierwszego z nich, obowiązki 

informacyjne spółek publicznych eliminują 

zastosowanie art. 428. Drugi zaś wydaje się 

być bardziej liberalny, dopuszczając 

stosowanie art. 428 jednak tylko o tyle, o ile 

nie powoduje to naruszenia art. 20 k.s.h., 

                                                 
21

Jeszcze na gruncie poprzedniej ustawy, choć wciąż 

aktualnie, A. Chłopecki, „Obowiązki informacyjne 

spółek publicznych”, PPW, 9/2001, s. 5. 
22

Obowiązki informacyjne zabezpieczone są sankcjami 

administracyjnymi oraz karnymi, które kształtują się 

różnie, w zależności od „wagi” naruszenia ( np. 

przemilczenie, wykorzystanie, podanie informacji 

nieprawdziwej), a także cywilną odpowiedzialnością 

odszkodowawczą. 



 

Biuletyn Koła Naukowego Prawa Społek nr 1/2012 38 

a więc bezpodstawnego uprzywilejowania 

informacyjnego po stronie akcjonariusza. 

Zgodny z pierwszym zapatrywaniem jest 

pogląd A. Chłopeckiego, który, co do zasady, 

postuluje wyraźne wyłączenie stosowania 

art. 428 k.s.h. do spółek publicznych23. 

W opinii tego autora porównując klasę 

„informacji dotyczących spraw objętych 

porządkiem obrad” spółce udzielanych w 

związku z walnym zgromadzeniem” z klasą 

„informacji spełniających przesłanki 

definicji informacji poufnej” z art. 154 

ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, niezmiernie rzadko zdarzać 

się będzie, aby informacje należące do 

pierwszej grupy nie należały do informacji 

z drugiej grupy. Innymi słowy, zarząd nie ma 

prawa udzielać akcjonariuszowi informacji, 

które są informacjami poufnymi, gdyż 

narażałby się na sankcje z art. 96, 98 i 101 

u.o.p. Oznacza to, że na tak zgłoszone 

żądanie akcjonariusza- zarząd ma pełne 

prawno odmówić udzielenia informacji, 

powołując się na art. 428 § 3. Mniej 

rygorystyczny jest A. Szumański, 

dopuszczając możliwość stosowania art. 428 

§ 1 do walnych zgromadzeń spółek 

publicznych, wywodząc to z wniosku, że 

o ile przepisy u.o.p. pod względem 

podmiotowym stanowią leges speciales w 

stosunku do art. 428, tak pod względem 

przedmiotowym dotyczą już jednak innych 

                                                 
23

A. Chłopecki, „Obowiązki…”, s. 6. 

zagadnień. Mimo to wyłączyć należy 

stosowanie art. 428 § 6, ze względu na 

sprzeczność tego przepisu z art. 20 k.s.h, 

a więc uprzywilejowanie informacyjne 

akcjonariusza, który uzyskał informacje 

względem innych, którzy takiej informacji 

nie uzyskali. Biorąc pod uwagę fakt, że art. 

428 § 6 przewiduje fakultatywność 

w udzieleniu przez zarząd odpowiedzi, 

akcjonariusz spółki publicznej powinien 

więc zawsze uzyskiwać odpowiedź 

odmowną. Stosowanie jednak art. 428 § 1 

uargumentowane jest tym, że faktyczne 

wyłączenie tej metody zadawania pytań 

doprowadziłoby do „niemych zgromadzeń”, 

to zaś stanowiłoby nieuzasadnione 

uszczuplenie uprawnień korporacyjnych 

i prowadziłoby do naruszenia ich natury24. 

Otwarta zaś pozostaje kwestia, czy 

zarząd mógłby pójść krok dalej 

i w szczególnych wypadkach podać 

informacje poufną na walnym 

zgromadzeniu. Formalnie ujawnienie danej 

informacji na WZA, innej niż związanej 

z przebiegiem obrad, oznaczałoby, że 

informacja ta powstała wcześniej, a więc 

podlegałaby publikacji. Nie należy jednak 

zapominać, że u.o.p. zawiera „furtkę”, która 

umożliwia, po spełnieniu ustawowych 

przesłanek i na ryzyko emitenta, opóźnić 

upublicznienie informacji poufnej. Sama 

ustawa dopuszcza więc istnienie informacji 

                                                 
24

A. Szumański, [w:] s. Sołtysiński…, s. 1368. 
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poufnych, czasowo wyłączonych spod 

obowiązku niezwłocznej publikacji. Co 

więcej, na podstawie art. 156 ust. 6 p.1 z zw. 

z art. 157 odkodować można normę, że 

zamierzone lub niezamierzone ujawnienie 

informacji poufnej przez osobę wskazaną w 

art. 156 ust. 1 jest możliwe25 (choć 

niepożądane), o ile nastąpi z równoczesnym 

wykonaniem obowiązku publikacyjnego. 

Oznaczałoby to, że teoretycznie ujawnienie 

jakiejś informacji w odpowiedzi na żądanie 

akcjonariusza podczas obrad WZA jest 

możliwe, o ile równocześnie z nim nastąpi 

wykonanie obowiązku publikacyjnego. 

Wniosek ten byłby jednak prawdziwy, tylko 

jeśli uznać, że udzielanie akcjonariuszom 

informacji na walnym należy do 

„normalnego trybu wykonywania przez nie 

(m.in. członków zarządu – P.Ch.) czynności 

w ramach swojego zatrudnienia, zawodu lub 

obowiązków”. Wydaje się jednak, że nie 

o takie czynności tu chodzi. Podobny 

wniosek wypływa z art. 368 § 1, który 

statuuje generalną normę kompetencyjną 

zarządu w spółce akcyjnej, określającą 

zakres „normalnego trybu wykonywania 

czynności”26. Do normalnego trybu należą 

więc czynności dotyczące prowadzenia 

                                                 
25

Sam art. 157 mówi o ujawnieniu informacji osobie 

nieuprawnionej. Akcjonariusz występuje tu jako osoba 

nieuprawniona z tego względu, że nie ma szczególnej 

normy prawnej która upoważniałaby go do 

otrzymywania informacji poufnych. Mowa tu 

oczywiście o akcjonariuszu występującym w ramach 

stosunku organizacyjno prawnego spółki, nie zaś np. 

jako jej kontrahent. 
26

Por. A. Kidyba, Kodeks.., s. 346-347,  

spraw, czyli dokonywania przeważnie 

czynności faktycznych w celu zapewnienia 

funkcjonowania spółki w zgodzie z jej 

przedmiotem działalności oraz 

reprezentowania spółki, czyli dokonywanie 

czynności prawnych w relacjach 

zewnętrznych. Nie jest natomiast ani 

prowadzeniem spraw, ani 

reprezentowaniem spółki udzielanie 

informacji o jej działalności akcjonariuszom.  

Prawdo do informacji a zasady corporate 

governance 

Prowadzenie poprawnej polityki 

informacyjnej przez spółkę względem jej 

akcjonariuszy i rynku nie pozostaje obojętne 

także z punktu widzenia zasad nadzoru 

korporacyjnego. W chwili obecnej 

podstawowym aktem regulującym 

powyższą kwestię są „Dobre praktyki spółek 

notowanych na GPW” – czyli kodeks 

przyjęty przez Radę Nadzorczą Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie dnia 

4.7.2007 r. z późniejszymi zmianami27. 

Określa on szczegółowo działania, których 

podjęcie sugeruje się spółkom w celu 

zwiększenia ich przejrzystości 

informacyjnej. Jest to jednak jedynie 

zalecenie, gdyż akt ten nie ma charakteru 

bezwzględnie wiążącego, a rządzi nimi 

specyficzna, choć charakterystyczna dla tego 

                                                 
27

Aktualny tekst dostępny na stronie: http://www.corp-g

ov. gpw.pl assets/photo /wydarzenia/konferencje/2011/d

obre%20praktyki_spolek_notowanych_na_gpw_2011.pd

f oraz por. §29 Regulaminu Giełdy dla zasad uchwalania 

oraz trybu stosowania ww. zasad. 
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typu regulacji, zasada „comply or explain”28. 

Według tej zasady spółka dane 

postanowienia „Dobrych praktyk” bądź 

przyjmuje w całości, bądź w wybranym 

zakresie, bądź w ogóle, zaś odstąpienie do 

stosowania konkretnych reguł ma 

obowiązek publicznie uzasadnić. 

Z punktu widzenia informowania 

akcjonariusza zasady te oraz tryb 

stosowania mają szczególne znaczenie, 

ponieważ po spółce przyjmującej lub 

odrzucającej daną zasadę spodziewać się 

można w przyszłości konkretnych 

zachowań. Korelatem zaś tych zachowań są 

określone oczekiwania po stronie 

akcjonariuszy co do zapewnienia pewnego 

poziomu „przejrzystości” czy „uczciwości” 

funkcjonowania samej spółki. Jest to więc 

kolejny element prawa do informacji 

akcjonariusza, nie tylko rozszerzający jego 

treść, lecz także znacznie modyfikujący tryb 

jego realizacji.  

Przede wszystkim na podmioty 

objęte regulacją „Dobrych Praktyk” została 

nałożona generalna reguła corocznego 

raportowania stosowania zasad przez 

spółkę. Do rangi zasady, wyrażającej „ogólną 

tendencję” na rynku kapitałowym, 

podniesiono także prowadzenie przejrzystej 

polityki informacyjnej, zarówno w formach 

tradycyjnych, jak i przy użyciu 

                                                 
28

A. Opalski, „Nowe Dobre Praktyki w spółkach 

publicznych”, PPH, 3/2008, s. 12. 

nowoczesnych technologii, w tym w 

szczególności w postaci łatwej w obsłudze 

strony internetowej. Spółkom zaleca się 

również, m.in. zajmowanie stanowiska w 

odniesieniu do upublicznianych na jej temat 

informacji, przybliżanie rynkowi postaci 

osób zasiadających w jej organach czy 

stosowanie szeregu postanowień 

dotyczących organizacji i procedowania 

przez walne zgromadzenie.  

Tak określone zasady nadzoru 

korporacyjnego, bezsprzecznie rzutują na 

kształt prawa do informacji w spółce 

publicznej. Warto równocześnie 

przypomnieć, że mimo szerokiego katalogu 

zaleceń poprawiających pozycję 

akcjonariusza, nieobcy jest również 

postulat, by i sami akcjonariusze nie 

nadużywali przysługujących im 

uprawnień29. Skuteczność powyższych reguł 

osłabiana jest, co prawda, przez szczególną 

procedurę ich stosowania (comply or 

explain) lecz fakt, że jest to tzw. prawo 

„miękkie” sprawia równocześnie, że 

zdecydowanie ułatwiony jest tryb zmiany 

katalogu takich zasad nadzoru 

korporacyjnego. Jest to szczególnie istotne 

w świetle funkcji jaka jest tym zasadom 

przypisywana, czyli wzmacniania 

konkurencyjności rynku poprzez 

                                                 
29

Por. zasada ogólna nr III w poprzednio 

obowiązujących „Dobrych praktykach spółek 

publicznych 2002”, tak również A. Chłopecki, 

„Obowiązki(…)”, s. 5. 
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identyfikowanie i efektywne zaspokajanie 

potrzeb uczestników obrotu giełdowego30. 

 

Podsumowanie 

Prawo do informacji w spółce 

akcyjnej jest nie tylko fundamentem, ale 

również wstępnym warunkiem 

wykonywania wielu innych uprawnień 

należących zarówno do grupy czysto 

majątkowych, jak i korporacyjnych. Bez 

rzetelnej informacji o stanie spraw spółki 

niemożliwe byłoby efektywne wykonywanie 

innych uprawnień wynikających z akcji. 

Treść tego prawa ulega jednak znacznemu 

rozszerzeniu w momencie wejścia w 

specyficzny reżim istnienia spółki na rynku 

kapitałowym. Dzieje się to nie tylko ze 

względu na przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa regulującego 

funkcjonowanie tego rynku,  lecz również 

regulacje miękkie, wprowadzane przez 

samą giełdę. Oba źródła uprawnień prawa 

do informacji nie wydają się wzajemnie 

wykluczać, efektywnie poprawiając pozycję 

akcjonariusza oraz rozszerzając treść jego 

uprawnień do uzyskiwania danych 

dotyczących spraw spółki. 

                                                 
30

Por. preambuła do „Dobrych praktyk spółek 

notowanych na GPW 2007”. 
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Monika Lewandowska 

 

Przekształcenie przedsiębiorcy prowadzącego 

jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę kapitałową 

(spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę 

akcyjną) 

 

 
Przekształcenie przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność 

gospodarczą w spółkę kapitałową umożliwia znowelizowany Kodeks spółek handlowych. 

Omawiana nowelizacja weszła w życie z dniem 1 lipca 2011 roku, zaś wprowadzona 

została ustawą z dnia 25 marca 2011 roku o ograniczaniu barier administracyjnych dla 

obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011, Nr 106, poz. 622, ze zm.). Nad ustawą 

w Sejmie pracowała komisja Przyjazne Państwo. Niewątpliwe korzyści płynące 

z ograniczenia odpowiedzialności za prowadzenie działalności gospodarczej, dzięki 

wprowadzonej regulacji, można osiągnąć bezpośrednio przekształcając „przedsiębiorcę” 

w jednoosobową spółkę kapitałową – z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjną. 

Przekształcony przedsiębiorca z dniem dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego spółki przekształconej staje się jej odpowiednio 

wspólnikiem bądź akcjonariuszem. Artykuł jest próbą usystematyzowania 

najważniejszych informacji dotyczących procedury przekształceniowej oraz 

konsekwencji, jakie niesie ze sobą przekształcenie – którego oceny dokonać będzie 

można dopiero z perspektywy czasu wraz z praktycznym wykorzystaniem 

wprowadzonych regulacji. 

 

 
 
Ograniczanie barier dla obywateli 

i przedsiębiorców – ustawa 

„deregulacyjna” 

Dnia 25 marca 2011 roku  Sejm 

uchwalił ustawę o ograniczaniu barier 

administracyjnych dla obywateli 

i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106 Poz. 622). 

Wynikiem końcowym kompleksowego 

przeglądu regulacji z zakresu prawa 

gospodarczego, stanowiącego etap 
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poprzedzający zmianę przepisów, stała się 

ustawa, wprowadzająca nowelizacje w 96 

różnych aktach normatywnych. Celem 

przyświecającym pracom rządowym nad 

powyższą ustawą była „likwidacja barier 

i zmniejszanie ograniczeń”1 w zakresie 

obrotu gospodarczego. Obniżenie kosztów 

sądowych w sprawach cywilnych, 

możliwość przekształcenia spółdzielni w 

spółkę prawa handlowego, zmniejszenie 

liczby zezwoleń oraz rejestrów działalności 

regulowanej, czy też wprowadzenie 

instytucji leasingu konsumenckiego 

stanowią tylko kilka przykładów z licznych 

uzupełnień i uproszczeń dotychczasowych 

rozwiązań prawnych, niezbędnych dla 

sprawnego funkcjonowania 

przedsiębiorców i obywateli. „Pierwsza 

ustawa deregulacyjna” –bo tak właśnie 

określana jest ustawa z dnia 25 marca 2011 

roku o ograniczaniu barier 

administracyjnych dla obywateli 

i przedsiębiorców, to rezultat jednego 

z założeń strategicznych Ministerstwa 

Gospodarki oraz Rady Ministrów - „jakim są 

lepsze regulacje prawne mające prowadzić 

do stworzenia najlepszych w Europie 

warunków prowadzenia działalności 

                                                 
1
 Uzasadnienie projektu ustawy o ograniczaniu barier 

administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców”, 

I.  Wstęp, s. 5, 

http://bip.mg.gov.pl/files/upload/11735/Uzasadnienie_de

reglamentacja_KRM-13.10.10-ost.pdf . 

gospodarczej.”2 Założenie to jest odbiciem 

przyjętego w czerwcu 2008 roku „Small 

Business Act for Europe”, 

odzwierciedlającego wolę polityczną 

Komisji Europejskiej do uznania kluczowej 

roli małych oraz średnich przedsiębiorstw 

(przedsiębiorstwa niezależne zatrudniające 

poniżej 250 pracowników stanowią około 

99 % wszystkich europejskich 

przedsiębiorstw3) w gospodarce Unii 

Europejskiej i po raz pierwszy 

wprowadzającego wszechstronne ramy do 

polityki wobec MŚP w państwach 

członkowskich. Akt ów stanowi odpowiedź 

na potrzeby małych i średnich 

przedsiębiorstw, w związku z czym – aby 

umożliwić takowym jak najszybszy 

i najbardziej dynamiczny rozwój – 

wprowadza rozwiązania minimalizujące 

obciążenia regulacyjne ciążące na nich.  

 
Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych 

Jedną z najważniejszych i najbardziej 

kontrowersyjnych, mających przyczynić się 

do efektywnego rozwoju przedsiębiorczości, 

nowelizacji była zmiana ustawy z dnia 15 

września 2000 roku - Kodeks spółek 

handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze 

zm.)4, która weszła w życie 1 lipca 2011 

                                                 
2
Strona internetowa Ministerstwa Gospodarki, http://ww

w.mg.gov.pl/Tworzenie+lepszego+prawa/Dzialania+legi

slacyjne/Pierwsza+ustawa+deregulacyjna.  
3
Patrz: Strona internetowa Komisji Europejskiej, 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-

business-act/.  
4
Dalej jako k.s.h. 

http://bip.mg.gov.pl/files/upload/11735/Uzasadnienie_dereglamentacja_KRM-13.10.10-ost.pdf
http://bip.mg.gov.pl/files/upload/11735/Uzasadnienie_dereglamentacja_KRM-13.10.10-ost.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0394:FIN:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0394:FIN:en:PDF
http://www.mg.gov.pl/Tworzenie+lepszego+prawa/Dzialania+legislacyjne/Pierwsza+ustawa+deregulacyjna
http://www.mg.gov.pl/Tworzenie+lepszego+prawa/Dzialania+legislacyjne/Pierwsza+ustawa+deregulacyjna
http://www.mg.gov.pl/Tworzenie+lepszego+prawa/Dzialania+legislacyjne/Pierwsza+ustawa+deregulacyjna
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/
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roku. W dziale III tytułu IV dodany został 

nowy rozdział – Rozdział VI, zatytułowany 

„Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę 

kapitałową”. Stan prawny istniejący do 

końca czerwca 2011 roku nie przewidywał 

jednolitej, bezpośredniej procedury 

przekształcenia działalności gospodarczej w 

spółkę kapitałową – spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością bądź spółkę akcyjną. 

Podstawowa regulacja prawna 

ustanawiająca możliwość przekształcenia 

przedsiębiorcy w spółkę kapitałową 

umieszczona została w kodeksie spółek 

handlowych, jednak w celu zapewnienia 

jednolitości nowego rozwiązania 

legislacyjnego wystąpiła konieczność 

nowelizacji 3 innych ustaw (nowelizacja 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku 

o swobodzie działalności gospodarczej [Dz. 

U. z 2004 Nr 173 Poz. 1807 ze zm.],  ustawy 

z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku 

dochodowym od osób prawnych [Dz. U.  

z 1992 Nr 21 Poz. 86 ze zm.] oraz ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 roku  – Ordynacja 

podatkowa [Dz. U.  z 1997 Nr 137 Poz. 926 

ze zm.]). Wcześniejszy brak regulacji w 

zakresie omawianej procedury nie oznaczał 

całkowitej niemożności przekształcenia 

prowadzonej działalności gospodarczej w 

formę spółki kapitałowej. Przedsiębiorstwo 

prowadzone przez osobę fizyczną mogło 

podlegać sprzedaży na rzecz nowo 

powstałej lub też istniejącej spółki 

handlowej bądź też stanowić wkład 

niepieniężny, wnoszony do tejże. 

 
Przedsiębiorca przekształcany 

Zgodnie z definicją zawartą w art. 551  

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – 

Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze 

zm.)5: „Przedsiębiorstwo jest 

zorganizowanym zespołem składników 

materialnych i niematerialnych 

przeznaczonym do prowadzenia 

działalności gospodarczej”. Przedmiotem 

sprzedaży lub też aportu wnoszonego do 

spółki jest więc przedsiębiorstwo, nie zaś 

działalność gospodarcza prowadzona przez 

przedsiębiorcę. Jakkolwiek prowadzona 

przez osobę fizyczną działalność 

gospodarcza jest nierozerwalnie związana 

z owym „zorganizowanym zespołem 

składników materialnych 

i niematerialnych”, regulacja wprowadzona 

w „pierwszej ustawie deregulacyjnej” 

zakłada przekształcenie prowadzonej 

działalności gospodarczej. Wraz z dniem 

przekształcenia osoba fizyczna przestaje być 

przedsiębiorcą, staje się zaś wspólnikiem (w 

spółce z o.o.) bądź akcjonariuszem (w 

spółce akcyjnej) spółki. Ta podstawowa 

różnica, stanowiąca wyłam w 

dotychczasowych pośrednich metodach 

przechodzenia od formy jednoosobowej 

działalności gospodarczej do formy spółki 

                                                 
5
Dalej jako k.c. 
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kapitałowej, rodzi zasadnicze odmienności 

w stosunku do stanu poprzedniego. Są to 

między innymi zmiany w kwestii stopnia 

skomplikowania procedury, obowiązków 

podatkowych, odpowiedzialności za 

zobowiązania. Reżim odpowiedzialności, 

stanowiący przedmiot regulacji art. 554 k.c. 

ujęty został ze strony nabywcy 

przedsiębiorstwa – jako że logicznym 

wydaje się, iż jest to odpowiedzialność 

niejako „dodatkowa” w stosunku do zbywcy, 

który jako osoba prowadząca działalność 

gospodarczą zaciągał zobowiązania 

i powinien za nie w pełni odpowiadać. Na 

mocy art. 554 k.c. nabywca 

przedsiębiorstwa: „jest odpowiedzialny 

solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania 

związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa 

(...), chyba że w chwili nabycia nie wiedział 

o tych zobowiązaniach, mimo zachowania 

należytej staranności.” Odpowiedzialność ta 

ograniczona została przez ustawodawcę do 

wartości nabytego przedsiębiorstwa według 

stanu z chwili jego nabycia, zaś według cen 

w chwili zaspokojenia wierzyciela. 

Dodatkową ochroną dla wierzyciela jest 

niemożność wyłączenia bądź ograniczenia 

odpowiedzialności nabywcy 

przedsiębiorstwa (w granicach określonych 

powyżej) bez jego zgody. Ochrona 

wierzycieli przedsiębiorcy 

„przekształcającego się” w ramach 

procedury przewidzianej nową regulacją 

Kodeksu spółek handlowych kształtuje się 

zgoła odmiennie. Przy tym rozwiązaniu 

postawiono nacisk na odpowiedzialność ze 

strony podmiotu wykonującego działalność 

gospodarczą przed dniem przekształcenia – 

to jest przedsiębiorcy przekształcanego. Jest 

to ważne z punktu widzenia wierzycieli – 

jako że przedsiębiorca przekształcający się, 

w celu uniknięcia egzekucji z majątku 

osobistego, mógłby nadużywać 

wprowadzanej instytucji, próbując 

ograniczyć swoją odpowiedzialność do 

majątku wniesionego do spółki w zamian za 

udziały. Art. 151 k.s.h. w paragrafach 3 i 4 

stanowi, że: „wspólnicy są zobowiązani 

jedynie do świadczeń określonych w 

umowie spółki” oraz (z pewnymi 

wyjątkami) „nie odpowiadają za 

zobowiązania spółki”, jako że spółka 

kapitałowa, jako osoba prawna, 

odpowiada za swoje zobowiązania całym 

swoim majątkiem, którego jest jedynym 

właścicielem.  Wobec niezastosowania w 

opisywanej sytuacji (w sytuacji 

przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę 

kapitałową na mocy nowej regulacji 

kodeksowej)  instytucji zbycia 

przedsiębiorstwa na rzecz spółki 

kapitałowej, nie będzie miało miejsca 

zastosowanie regulacji kodeksu cywilnego, 

ustanawiającej reżim odpowiedzialności 

nabywcy przedsiębiorstwa solidarnie wraz 

ze zbywcą.  
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Szczególne zasady odpowiedzialności 

przedsiębiorcy przekształcanego  

W toku przekształcenia 

przedsiębiorstwo, prowadzone uprzednio 

przez osobę fizyczną, staje się własnością 

spółki kapitałowej. Z dniem przekształcenia 

osoba fizyczna (przedsiębiorca 

przekształcany) przestaje być właścicielem 

owego „zespołu składników majątkowych 

i niemajątkowych”, które uprzednio służyły 

mu do prowadzenia działalności 

gospodarczej. Przedsiębiorca nie traci wraz 

z przekształceniem bytu prawnego – staje 

się wspólnikiem (akcjonariuszem) spółki – 

przestaje mu jedynie przysługiwać przymiot 

„przedsiębiorcy”. W związku z powyższym 

ustawodawca zdecydował się na szczególne 

zasady odpowiedzialności przedsiębiorcy 

przekształcanego za zobowiązania związane 

z prowadzoną uprzednio działalnością 

gospodarczą (a powstałe przed dniem 

przekształcenia – wpisu spółki 

przekształcanej do KRS). Szczegółowa 

regulacja przewidziana została w art. 58413 

k.s.h., który  statuuje następujący zakres 

odpowiedzialności: „osoba fizyczna (...) 

odpowiada solidarnie ze spółką 

przekształconą za zobowiązania 

przedsiębiorcy przekształcanego związane 

z prowadzoną działalnością gospodarczą 

powstałe przed dniem przekształcenia przez 

okres trzech lat, licząc od dnia 

przekształcenia.” Odpowiedzialność 

przedsiębiorcy przekształcanego jest więc 

osobista oraz solidarna wraz ze spółką 

nowo utworzoną. Ustawodawca ustanowił 

3- letni okres ochronny, w stosunku do 

wierzycieli, których wierzytelności powstały 

w związku z działalnością przedsiębiorcy 

przekształcanego. W okresie tym wspólnik 

(były przedsiębiorca) odpowiada więc 

zarówno z majątku będącego niegdyś jego 

własnością, a służącego mu do prowadzenia 

działalności gospodarczej, który z dniem 

przekształcenia stał się własnością spółki, 

jak i majątku osobistego. 

 

Podmiot przekształcany 

Możliwość przekształcenia 

prowadzonej działalności gospodarczej w 

formę spółki kapitałowej, na mocy art. art. 

551 § 5 k.s.h., posiada każda osoba fizyczna 

będąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy 

z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 Nr 

173 Poz. 1807 ze zm.), czyli każda osoba 

fizyczna prowadząca we własnym imieniu 

działalność gospodarczą.  

 

Procedura przekształcenia 

Przedsiębiorca przekształcany 

zobligowany jest przeprowadzić pełną 

procedurę przewidzianą w art. 5844 – 5849 

k.s.h. Do przekształcenia przedsiębiorcy w 

spółkę kapitałową wymagane jest więc:  
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 sporządzenie w formie aktu 

notarialnego planu przekształcenia 

przedsiębiorcy (którego minimalną 

treścią jest ustalenie wartości 

bilansowej majątku przedsiębiorcy 

przekształcanego na określony dzień 

w miesiącu poprzedzającym 

sporządzenie planu przekształcenia 

przedsiębiorcy) wraz z załącznikami 

oraz opinią biegłego rewidenta; 

 złożenie w formie aktu notarialnego 

oświadczenia o przekształceniu 

przedsiębiorcy, które powinno 

określać co najmniej: typ spółki, w 

którą zostaje przekształcony 

przedsiębiorca; wysokość kapitału 

zakładowego; zakres praw 

przyznanych osobiście 

przedsiębiorcy przekształcanemu 

jako wspólnikowi albo 

akcjonariuszowi spółki 

przekształconej, jeżeli przyznanie 

takich praw jest przewidziane oraz 

nazwiska i imiona członków zarządu 

spółki przekształconej; 

 powołanie członków organów spółki 

przekształconej (zgodnie z regulacją 

dotyczącą odpowiedniej spółki 

kapitałowej); 

 zawarcie umowy spółki albo 

podpisanie statutu spółki 

przekształconej; 

 dokonanie w rejestrze wpisu spółki 

przekształconej i wykreślenie 

przedsiębiorcy przekształconego 

z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej.  

 

Za dzień przekształcenia przyjmuje 

się dzień wpisu spółki do Krajowego 

Rejestru Sądowego. Wpis ma charakter 

konstytutywny- wraz z dniem 

przekształcenia powstaje spółka 

przekształcona, nabywając jednocześnie 

osobowość prawną. Właściwy organ 

ewidencyjny prowadzący rejestr, w którym 

zarejestrowany jest przedsiębiorca, 

zobowiązany jest niezwłocznie po 

otrzymaniu z sądu rejestrowego odpisu 

postanowienia o wpisie spółki 

przekształconej do rejestru, z urzędu 

wykreślić przedsiębiorcę przekształcanego 

z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej. Obowiązek ten 

skorelowany został, zgodnie z art. 5841 § 2 

k.s.h., z obowiązkiem niezwłocznego 

przesłania powyższego odpisu 

postanowienia sądu do właściwego organu 

rejestrowego.  

Plan przekształcenia przedsiębiorcy 

zostaje złożony wraz z opinią biegłego 

rewidenta. Jest on badany pod względem 

poprawności oraz rzetelności. Specjalistę, 

mającego poddać plan przekształcenia 

badaniu, wyznacza na wniosek 
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przedsiębiorcy właściwy sąd rejestrowy. 

Tenże, w terminie określonym przez sąd, 

jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od 

jego wyznaczenia, powinien sporządzić na 

piśmie szczegółową opinię i złożyć ją wraz 

z planem przekształcenia sądowi 

rejestrowemu oraz przedsiębiorcy 

przekształcanemu. W zależności od formy, 

w którą przedsiębiorca chce przekształcić 

swoją działalność gospodarczą, do 

przekształcenia będą stosowane 

odpowiednio przepisy dotyczące powstania 

spółki przekształconej- będą więc miały 

zastosowanie wszelkie wymagania, 

charakterystyczne dla danego typu spółki 

kapitałowej, czyli m.in. wymóg minimalnego 

kapitału zakładowego, minimalna wartość 

nominalna akcji (udziału), itp.  

 

Firma 

Osoba fizyczna prowadząca we 

własnym imieniu zarobkową działalność 

gospodarczą zgodnie z unormowaniem 

kodeksowym dotyczącym firmy 

przedsiębiorcy, posługuje się imieniem 

i nazwiskiem w celu oznaczenia siebie w 

obrocie gospodarczym. Wraz z przejściem w 

formę spółki kapitałowej nastąpi 

obligatoryjna zmiana firmy spółki 

przekształconej, przewidziana w art. 435 k.c. 

– mianowicie - do nazwy jako dodatek 

obligatoryjny zostanie dodana forma 

prawna spółki kapitałowej. Zgodnie 

z prawem, firma przekształconej spółki 

musi zawierać sformułowanie „spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością”/ „spółka 

akcyjna”, które można także zastępować 

skrótem, „sp. z o.o.” lub „spółka z o.o.” / 

„S.A.” Ustawodawca, kierując się zasadą 

prawdziwości i wyłączności prawa 

firmowego, zobligował spółkę 

przekształconą, która w jakikolwiek sposób  

inny niż tylko i wyłącznie poprzez dodanie 

formy prawnej spółki, modyfikuje swoje 

uprzednie oznaczenie, do używania przez co 

najmniej rok od dnia przekształcenia nowej 

firmy obok firmy nieaktualnej z dodatkiem 

wyrazu "dawniej". Spółka nie ma podobnego 

obowiązku, jeżeli przeobrażenie w zakresie 

oznaczenia nastąpiło tylko poprzez dodatek 

w postaci określenia charakteru prawnego 

spółki. Zasada powyższa ma na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa obrotu w 

kontaktach z podmiotem przekształconym, 

który w momencie wpisania do Krajowego 

Rejestru Sądowego zaczyna funkcjonować w 

„innej szacie prawnej6”. 

 

Ciągłość praw i obowiązków 

W obliczu powyższego nasuwa się 

pytanie – na jakiej zasadzie dochodzi tutaj 

do ciągłości praw i obowiązków. Artykuł  

5842 k.s.h. zakłada, że spółce 

przekształconej przysługują wszystkie 

                                                 
6
 A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do 584

2
 Kodeksu 

spółek handlowych, LEX. 
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prawa i obowiązki przedsiębiorcy 

przekształcanego. Spółka przekształcona 

pozostaje podmiotem w szczególności 

zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały 

przyznane przedsiębiorcy przed jego 

przekształceniem, chyba że ustawa lub 

decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji 

albo ulgi stanowi inaczej.  Zapoznając się 

z treścią uzasadnienia rządowego projektu 

„pierwszej ustawy deregulacyjnej” 

odnajdujemy stwierdzenie, jakoby 

„omawiana procedura transformacyjna 

została oparta nie na zasadzie kontynuacji, 

lecz na zasadzie sukcesji”7. Sukcesja 

uniwersalna, czyli sukcesja pod tytułem 

ogólnym występuje wtedy, gdy nabywca 

wstępuje w ogół praw i obowiązków 

majątkowych poprzednika. Jednak czy w 

tym przypadku dojdzie do sukcesji 

uniwersalnej? Istnieją poglądy, zakładające 

zasadę odmienną od zasady sukcesji 

uniwersalnej – zasadę kontynuacji lub 

kontynuacji ograniczonej. Podnoszone jest 

także, że w przypadku „przekształcenia 

jednoosobowego przedsiębiorcy nie mamy 

do czynienia z pełną ani ograniczoną zasadą 

kontynuacji. Możemy raczej mówić 

o ciągłości praw i obowiązków”8.  Wydaje 

się, iż przyjęcie którejkolwiek z teorii może 

rodzić pewne wątpliwości. Zasada sukcesji 

uniwersalnej nie jest w pełnym zakresie 

                                                 
7
 Ibidem. 

8
 Ibidem. 

odzwierciedlona  w omawianej instytucji – 

nie ustaje byt prawny przedsiębiorcy – traci 

on jedynie swoją „podmiotowość 

gospodarczą”9. Zasada kontynuacji jest tu 

także w pewnym zakresie ograniczona – 

spółka przekształcona wszak jest 

podmiotem, któremu co do zasady będą 

przysługiwać wszystkie prawa i obowiązki 

przedsiębiorcy przekształcanego. Z tej 

ogólnej regulacji wyłączone zostały jednak 

prawa oraz obowiązki na gruncie prawa 

podatkowego, jak i zezwolenia, koncesje 

oraz ulgi na gruncie prawa 

administracyjnego, co do których ustawa lub 

decyzja o ich przyznaniu tak stanowi. 

 

Omawiana regulacja prawna, 

pomimo wielu rodzących się pytań oraz 

wątpliwości w zakresie jej stosowania, jawi 

się pozytywnie na gruncie poprzedniego 

stanu prawnego. Proces przekształcenia, po 

lekturze art. 5841-58413 k.s.h., może 

wydawać się trudny do przeprowadzenia, 

jednak ustawodawca otworzył 

przedsiębiorcom drogę do bezpośredniego 

przekształcania prowadzonej przez nich 

działalności gospodarczej w spółkę 

z ograniczoną odpowiedzialnością bądź 

spółkę akcyjną. Z  upływem czasu okaże się, 

jak w praktyce funkcjonuje nowa regulacja 

i ewentualnie, jak rodzące się niejasności 

zostaną rozwiązane przez praktyków oraz 

                                                 
9
 Ibidem. 
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podmioty stosujące prawo. Przekształcenie 

przedsiębiorcy w spółkę kapitałową może w 

przyszłości posłużyć do poszerzenia grona 

wspólników, pozyskania nowych źródeł 

finansowania prowadzonej działalności 

bądź też jej rozszerzenia na 

niewykorzystywane dotąd obszary. 
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Marcin Dąbrowski 

 

Przesłanki i tryb wypłaty zaliczki na poczet dywidendy  

w sp.  z o.o. Czy konieczny jest zysk w roku bieżącym? 

 

Novum wprowadzonym przez kodeks spółek handlowych1 jest zaliczka na poczet 

dywidendy w spółkach kapitałowych. Przepisy kodeksu handlowego2 nie dopuszczały 

wypłaty zaliczki dywidendowej ani w spółce z o.o., ani w spółce akcyjnej. Czynność taka 

stanowiła nieuprawnioną wypłatę na rzecz udziałowców. Zarówno w doktrynie, jak 

i orzecznictwie  lansowano pogląd, że „wypłata należy się za okres przyszły, a nie za okres 

przeszły”3. Dlatego też twierdzono, iż brak jest możliwości wypłaty zaliczki na poczet 

dywidendy w sytuacji, w której wypłaty zysku dokonuje się na podstawie rocznego 

sprawozdania finansowego. Tezę tę potwierdził Sąd Najwyższy orzekając, że: „W myśl art. 

191 § 1 k.h. wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma prawo do czystego 

zysku wynikającego z rocznego bilansu. Oznacza to, że brak jest podstawy do wypłacenia 

zaliczek  na poczet należności wynikającej z tego prawa przed zatwierdzeniem rocznego 

bilansu”4. Instytucja zaliczki dywidendowej stanowi jednak standard prawa spółek 

krajów Unii Europejskiej. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego zastosowała niektóre 

zasady wyrażone w art. 15 ust. 2 Drugiej Dyrektywy Rady Europejskiej z 13.12.1976 r.5 

także do spółki z o.o. Obecnie w nowym kodeksie  możliwość dokonania takich wypłat 

przewidują artykuły 194 i 195 k.s.h. 

                                                 
1
 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz.1037 ze zm.). 

2
 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. nr 57, poz. 502 ze 

zm.).  
3
 R. Pabis, Prawa i obowiązki wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków 1999, s. 144. 

4
 Wyrok NSA w Krakowie z 11 września 1996 r.; SA/Kr 552/96. 

5
 Druga Dyrektywa Rady z dnia 13 grudnia 1976 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w Państwach 

Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony 

interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian 

jej kapitału (77/91/EWG), (Dz.Urz. WE z 31.1.1977 r., nr L 26/1). 
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Zaliczka dywidendowa podlega 

wypłacie, jeżeli są łącznie spełnione 

przesłanki  wymienione we właściwych 

przepisach k.s.h. Z art. 194 k.s.h. wynikają 

trzy reguły związane z zaliczkowaniem 

dywidendy. Po pierwsze, tylko umowa 

spółki może upoważnić do wypłaty zaliczek 

na poczet dywidendy. Po drugie, organem 

upoważnionym do wypłaty zaliczek jest 

zarząd. Po trzecie, spółka musi posiadać 

środki wystarczające na dokonanie 

wypłaty. O wypłacie zaliczki decyduje więc 

zarząd, który w tej sprawie powinien podjąć 

stosowną uchwałę. Odmiennie niż 

w wypadku spółki akcyjnej, nie jest tu 

potrzebna zgoda  rady nadzorczej, chociaż 

warunek ten może być wprowadzony na 

podstawie art. 220 k.s.h.  

Artykuł 194 k.s.h. należy zawsze 

rozpatrywać łącznie z art. 195 k.s.h., 

będącym rozwinięciem wymienionych już 

przesłanek. Artykuł 195 § 1 k.s.h. stanowi, iż 

zaliczka na poczet zysku może być 

wypłacona jedynie po sporządzeniu 

sprawozdania finansowego za poprzedni 

„zamknięty” rok obrotowy, pod warunkiem, 

że wykazuje on zysk i że sprawozdanie jest 

zatwierdzone. Zgodnie z art. 231 § 2 k.s.h. 

zatwierdzenia sprawozdania dokonuje 

zwyczajne zgromadzenie wspólników. Tak 

więc wypłata zaliczek może się odbyć 

między zatwierdzeniem sprawozdania 

finansowego wykazującego zysk a dniem 

wypłaty dywidendy1. Należy pamiętać, że 

dzień ten nie jest pojęciem tożsamym 

z dniem dywidendy, który to, zgodnie z art. 

193 k.s.h., jest jedynie dniem ustalenia 

prawa do dywidendy.  

Omawiany przepis określa także 

górną granicę wartości dopuszczalnych 

zaliczek dywidendowych. Zaliczka może 

stanowić maksymalnie połowę wysokości 

zysku osiągniętego od końca poprzedniego 

roku obrotowego. Wartość ta ulega 

zwiększeniu o kapitały rezerwowe 

utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty 

zaliczek może dysponować zarząd oraz 

pomniejszeniu o niepokryte straty i udziały 

własne. Zysk w spółce z o.o. powstaje 

wówczas, gdy w okresie sprawozdawczym 

następuje zwiększenie kapitałów własnych 

spółki, w sposób inny niż poprzez 

wniesienie dodatkowych wkładów przez 

wspólników2. Zysk za bieżący rok obrotowy 

oznacza zysk netto w rozumieniu ustawy 

o rachunkowości3. Dlatego też z pojęciem 

czystego zysku, o którym mowa w tym 

przepisie, będziemy mieli do czynienia po 

odjęciu od dochodu w spółce naliczonych 

podatków. Takie rozumienie wysokości 

kwoty wypłaty zaliczek na poczet 

wynagrodzenia jest zgodne z Drugą 

Dyrektywą Rady Europejskiej odnoszącą się 

                                                 
1
 A. Kidyba, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2009,  s. 415. 
2
 Ibidem, s. 392. 

3
 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591). 
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do spółek akcyjnych. Zgodnie z art. 15 ust. 2 

dyrektywy zaliczki nie mogą przekraczać 

czystego zysku z ostatniego roku 

obrotowego, powiększonego o czysty zysk 

z bieżącego roku i rezerw przeznaczonych 

na ten cel. Należy jednak pamiętać, że art. 

195 k.s.h. jest przepisem 

semiimperatywnym. Dlatego też umowa 

spółki może przewidywać surowsze reguły 

wypłaty zaliczek. 

Zaliczkę wypłaca się z tytułu 

dywidendy za bieżący rok obrotowy4. 

Pogląd ten budzi jednak spore wątpliwości 

w doktrynie, gdyż wielu komentatorów 

uważa, że zaliczka może być również 

wypłacona za rok poprzedni5. Osobiście 

przychylam się do poglądu, iż zaliczkę 

wypłacić można jedynie na poczet zysku 

wypracowanego w roku trwającym. Za taką 

interpretacją przemawia treść art. 194 k.s.h., 

w którym mowa jest o „zaliczce na poczet 

przewidywanej dywidendy za rok 

obrotowy” – a więc ten, który aktualnie 

trwa. Gdyby ustawodawca miał na myśli rok 

poprzedni, w art. 194 k.s.h. użyłby innego 

sformułowania, a skoro tego nie zrobił 

                                                 
4
 R. Pabis, Spółka z o.o. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 

2004, s. 193 oraz J.P. Naworski, Komentarz do kodeksu 

spółek handlowych: spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, Warszawa 2001, s. 321. 
5
 S. Sołtysiński, Kodeks spółek handlowych. Komentarz 

do artykułów 151-300, t. II, wyd. 2, Warszawa 2005, s. 

318 oraz A. Kidyba, Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 

2009,  s. 415. 

oznacza to, że zaliczkę należy wypłacać na 

poczet zysku z bieżącego roku obrotowego6. 

 W razie podjęcia uchwały o podziale 

zysku przez  zgromadzenie wspólników, 

zaliczka ulega potrąceniu z ostatecznej 

należności dywidendowej za rok obrotowy, 

którego dotyczy dana wypłata. Sytuacja ta, 

w wypadku osiągnięcia zysku przez spółkę, 

nie budzi wątpliwości. Kontrowersje 

pojawiają się dopiero, gdy okaże się, że na 

zakończenie roku obrotowego, za który 

została już wypłacona zaliczka, spółka nie 

osiągnęła zysku lub poniosła stratę. 

Artykuł 194 k.s.h. mówi o wypłaceniu 

zaliczki na poczet przewidywanej 

dywidendy. Sformułowanie tego przepisu 

wprowadza pewien element niepewności. 

Zarząd decyduje się na wypłatę zaliczek 

w sytuacji, w której przewiduje osiągniecie 

zysku za dany rok. Mimo że opiera on swoją 

wiedzę na sprawozdaniu finansowym za 

poprzedni rok obrotowy, nie zmienia to 

faktu, że jest to tylko przypuszczenie, 

dlatego też ryzyko błędu istnieje. W związku 

z tym należałoby stwierdzić, że możliwa jest 

sytuacja, w której zostanie dokonana 

wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 

bieżący rok, mimo że spółka w ostatecznym 

rozrachunku nie osiągnie w tym roku zysku. 

W tego typu sytuacji, zdaniem prof. 

Sołtysińskiego, wspólnicy są zobowiązani do 

                                                 
6
 J. Bauta, Zaliczka na poczet dywidendy, Monitor 

Prawniczy 2002, nr 19, s. 909. 
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jej zwrotu na warunkach określony w art. 

198 k.s.h.7 Wspólnik w tym wypadku nie jest 

chroniony dobrą wiarą. Odpowiedzialność 

ta jest surowsza niż w spółce akcyjnej. 

Kapitałowo-osobowy charakter spółki z o.o. 

zadecydował o jej zaostrzeniu 

w porównaniu z odpowiedzialnością 

akcjonariusza. Obok wspólnika 

odpowiedzialność solidarną ponoszą także 

członkowie zarządu, którzy zadecydowali 

o wypłacie. Jednakże omawiany przepis 

mówi jedynie o zwrocie w wypadku 

otrzymania wypłaty wbrew przepisom 

ustawy lub umowy spółki. Dlatego też, jeżeli 

wypłata zaliczki spełnia przesłanki 

określone w artykułach 194 i 195 k.s.h., 

ponadto nie narusza postanowień 

umownych, art. 198 k.s.h. nie będzie miał 

zastosowania, a wypłatę należy będzie 

uznać za legalną, nawet jeżeli w wyniku tego 

spółka poniesie stratę. Zaliczka taka 

pozostaje zaliczką na poczet zysków 

z kolejnych lat obrotowych, aż do jej 

całkowitego wyczerpania8. Należy także 

zgodzić się z poglądem, iż wspólnicy mogą tę 

kwestię uregulować umownie. Mianowicie 

umowa spółki może przewidywać 

zastrzeżenie o obowiązku zwrotu 

pobranych zaliczek lub wniesienia 

odpowiednich dopłat na wypadek 

                                                 
7
 S. Sołtysiński, Kodeks…,s. 318. 

8
 J.P. Naworski, Komentarz…,s. 322. 

nieosiągnięcia zysku na koniec roku, na 

poczet którego zaliczka została pobrana9.  

                                                 
9
 Ibidem, s. 322. 
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Summary 

Prerequisites and procedure of advance payment on dividend in the limited liability 

company. Is profit in the actual year necessary?  

One of the innovations introduced by the new code of commercial companies was an 

advance payment on the dividend. Articles 194 and 195 list the conditions that must be fulfilled 

by the advance payment in order to be lawful. Those conditions are: only the articles of 

association may authorize the board to pay in advance on dividends; the only authority 

authorized to conduct the payment of advances is the board; the company must have sufficient 

funds to make payments, the financial statements for the previous financial year must show 

a profit and it has to be approved; the advances cannot be higher than half the amount  of profit 

earned from the end of the previous financial year plus the value of the reserve capitals and 

minus unpaid losses and own shares. Despite the absence of profit in the current year, advances 

on dividend are considered to be admissible. In that situation, the shareholders will not be 

obligated to refund the advances if the payment does not  breach the law and articles of 

association. 
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Natalia Sitarek 

 

Czy możliwy jest podział majątku po zakończeniu 

likwidacji spółki kapitałowej w postaci niepieniężnej? 

Przesłanki, harmonogram. 

 

Do spółek kapitałowych zalicza się tradycyjnie spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością i spółkę akcyjną. Posiadają one szereg elementów, które stanowią 

o odmienności ich konstrukcji prawnej w odniesieniu do spółek osobowych. Jednym 

z takich elementów jest samodzielna i wyłączna odpowiedzialność spółki kapitałowej za 

jej zobowiązania, zaś instrumentem służącym ochronie interesów wierzycieli jest 

niewątpliwie konieczność przeprowadzenia likwidacji spółki w przypadku wystąpienia 

przyczyny jej rozwiązania. Aktualne jest zatem orzeczenie SN, który powołując się na 

zasadę pewności i bezpieczeństwa obrotu uznał, że spółka z o.o., która nie rozpoczęła 

prowadzenia swego przedsiębiorstwa ani nie zaciągnęła zobowiązań, może być 

wykreślona z rejestru tylko po przeprowadzeniu likwidacji. 

 

 

Przyjmując powszechnie uznany, 

dychotomiczny podział przyczyn 

rozwiązania spółki należy wskazać umowne, 

statutowe  przyczyny rozwiązania spółki 

oraz przyczyny ustawowe1. Tym samym 

wystąpienie jednej z ustawowych albo 

umownych przyczyn rozwiązania spółki 

kapitałowej narzuca konieczność wdrożenia 

postępowania likwidacyjnego2. Wspólny cel 

leżący u podstaw zawarcia spółki zanika, 

następują zmiany w strukturze 

                                                 
1
 Odmiennie: W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo 

Spółek, wyd.2., Bydgoszcz-Kraków 2005. 
2
 M. Michalski, w: System Prawa Prywatnego, t. 17 A, 

Warszawa 2010. 

organizacyjnej spółki (miejsce zarządu 

zajmują likwidatorzy), zaś sama spółka 

funkcjonuje w związku z zakończeniem 

bieżących spraw i w celu dokonania 

rozliczeń dotyczących jej działalności.  

Likwidacja to sformalizowane 

postępowanie, którego celem jest 

zakończenie działalności spółki kapitałowej, 

ściągniecie wierzytelności, zaspokojenie 

wierzycieli spółki oraz podzielenie 

pozostałego majątku spółki, tzw. kwoty 

likwidacyjnej pomiędzy wspólników. 

W ramach ogólnych czynności 
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likwidacyjnych można, opierając się na 

poglądzie doktryny prawa, dokonać 

trójpodziału czynności na: czynności 

przygotowawcze (tu nie mniej ważnym 

zadaniem jest sporządzenie bilansu 

otwarcia likwidacji, którego celem jest 

przygotowanie podziału rzeczywistego 

majątku spółki pomiędzy wierzycieli, a po 

ich zaspokojeniu lub zabezpieczeniu, 

pozostałości tego majątku pomiędzy 

wspólników, akcjonariuszy)3, czynności 

likwidacyjne sensu stricte oraz czynności 

kończące likwidację. 

Za właściwe czynności likwidacyjne 

należy uznać te, które koncentrują się na 

upłynnieniu majątku likwidowanej spółki 

poprzez jego spieniężenie, uregulowanie 

należności wobec osób trzecich, a w dalszej 

kolejności na podziale pozostałego majątku 

spółki między jej wspólników 

(akcjonariuszy). Przy czym nie chodzi 

o natychmiastowe zbycie mienia spółki, ale 

o zachowanie właściwe dla tzw. dobrego 

zarządcy. Może to się wiązać 

z przeprowadzeniem dodatkowych 

czynności, jak dokonywanie ogłoszeń, 

podjęcie negocjacji4. 

Jeżeli celem likwidacji jest 

doprowadzenie do definitywnego ustania 

bytu spółki i wyeliminowania jej z obrotu, 

spółka jest zobligowana do uregulowania jej 

                                                 
3
 W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo Spółek… 

4
 M. Michalski, w: System Prawa Prywatnego, t. 17 A, 

Warszawa 2010. 

zobowiązań. W pierwszej kolejności 

powinna zaspokoić wierzytelności 

wymagalne, zaś w przypadku wierzytelności 

niewymagalnych albo spornych, znanych 

spółce, środki na ich zaspokojenie lub 

zabezpieczenie powinny być złożone do 

depozytu sądowego. 

Kluczowym zagadnieniem zaś jest 

majątek pozostały po zaspokojeniu lub 

zabezpieczeniu wierzycieli, który podlega 

dalszemu podziałowi między wspólników 

(akcjonariuszy). Podstawą uczestnictwa 

w podziale majątku jest przysługujący 

każdemu wspólnikowi (akcjonariuszowi) 

udział (akcja) realizujący się w uprawnieniu 

do udziału w masie likwidacyjnej. Na jego 

treść składa się: uprawnienie do zwrotu 

wartości nominalnej przypadającej na udział 

(akcje) oraz uprawnienie do podziału 

nadwyżki majątku ponad wartość 

nominalną udziału (akcji)5. 

Podział majątku może nastąpić po 

upływie określonego ustawą czasu (6  

miesięcy dla spółki z o.o., 1 rok dla spółki 

akcyjnej) oraz po spłacie lub zabezpieczeniu 

wierzytelności. Dopiero po kumulatywnym 

spełnieniu tych przesłanek, 

wspólnicy(akcjonariusze) stają się 

wierzycielami spółki z tytułu kwoty 

likwidacyjnej. Zasady podziału majątku 

między wspólników (akcjonariuszy) mogą 

być określone w umowie (statucie) spółki. 

                                                 
5
 Ibidem. 
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Wydaje się, że odmienna interpretacja art. 

287 § 3 i art. 474 § 4 byłaby sprzeczna 

z wolą ustawodawcy. Można więc sięgać 

bądź do regulacji kodeksowych, bądź 

umownych (statutowych). 

Podział majątku między wspólników 

następuje proporcjonalnie do ich udziałów. 

I chodzi tu o ilość udziałów posiadanych 

przez wspólników, wpisaną do księgi 

udziałów. W przypadku spółki akcyjnej, 

jeżeli statut nie przewiduje odmienności 

w tej materii, majątek spółki dzieli się 

w stosunku do wpłat dokonanych przez 

każdego z akcjonariuszy na poczet kapitału 

zakładowego.  I chodzi tu o wkłady 

faktycznie wniesione na kapitał zakładowy, 

pomijając m.in. tak zwane agio. Ponadto, 

jeżeli są akcje wyposażone w przywilej 

pierwszeństwa w podziale majątku, 

podlegają one spłacie w pierwszej 

kolejności, w granicach sum wpłaconych na 

każdą z nich, natomiast później dokonuje 

się, w oparciu o te same reguły, spłaty akcji 

zwykłych. Jeżeli zaś po dokonaniu tych spłat 

pozostanie nadwyżka majątku, dzieli się ją 

między wszystkie akcje już na zasadach 

ogólnych. 

Należy zaznaczyć, że zasady podziału 

majątku spółki między wspólników 

(akcjonariuszy) podlegają względnie 

obowiązującym przepisom kodeksowym, 

chyba że kwestia ta została uregulowana 

w umowie (statucie) spółki6. Reguły 

podziału majątku nie powinny jednak 

naruszać zasady równego traktowania 

w tych samych okolicznościach. Jakkolwiek 

zasadą jest, że podział majątku powinien 

następować w pieniądzu, ale możliwe jest 

przyjęcie odmiennego stanowiska, które 

pozwala na określenie zwrotu wkładów 

w naturze. W szczególności zaś, jeżeli 

majątek nie jest spieniężony, należy 

dokonać podziału majątku w takiej właśnie 

formie7.  

Jednakże nie zawsze będzie możliwe 

określenie jakimi przedmiotami zastąpić 

wypłatę gotówki, gdyż nie wiadomo jakie 

przedmioty w procesie likwidacji mogą 

zostać łatwiej zbyte8. Możliwe jest natomiast 

przekazanie części majątku w naturze, 

a części w gotówce lub sytuacja, gdzie 

niektórzy wspólnicy (akcjonariusze) 

otrzymają część majątku w gotówce, a inni  

w pieniądzu. 

Należy także przychylić się do 

poglądu, który zezwala na przejęcie 

składników majątku przez wspólników 

(akcjonariuszy) wtedy, gdy jego 

spieniężenie mogłoby okazać się zbyt 

kosztowne lub nieuzasadnione 

ekonomicznie. Przy czym wspólnik 

                                                 
6
 J.A. Strzępka, w: Kodeks spółek handlowych. 

Komentarz, wyd.4., Warszawa 2009. 
7
 A. Kidyba, w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, 

t. II, Kraków 2006. 
8
 A. Kidyba, w: Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Komentarz, wyd.4., Warszawa 

2005. 
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(akcjonariusz) nie ma obowiązku przyjęcia 

takiego składnika majątku, którego wartość 

jest niższa niż wyrażona w pieniądzu 

wartość netto majątku przypadającego na 

akcje. Jednocześnie brak jest podstaw do 

tego, by likwidatorzy, w ramach podziału 

majątku, dokonywali zwrotu składnika 

majątkowego, którego wartość przewyższa 

wartość przysługującego udziału (akcji) 

w masie likwidacyjnej. Trzeba jednak 

podkreślić, że bez względu na przyjęte 

zasady podziału majątku, rozdysponowanie 

jego składnikami pomiędzy wspólników 

(akcjonariuszy) in natura zawsze 

wyczerpywać będzie ich roszczenie z tytułu 

podziału majątku.  

W związku z zakończeniem 

likwidacji, co następuje wraz 

z rozdysponowaniem wszystkich 

składników majątku przeznaczonego do 

podziału na rzecz wspólników 

(akcjonariuszy)9, likwidatorzy zobowiązani 

są dokonać ostatnich czynności 

zmierzających do zakończenia bytu 

prawnego spółki w postaci wykreślenia jej 

z rejestru.  

                                                 
9
 W. Pyzioł, w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, 

wyd.1., Warszawa 2008. 
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Summary 

The main issue tackled in the work is the attempt to answer the question whether 

division of property after finishing the winding-up of a capital company is possible in non-

monetary form. Capital companies are such forms organizational and legal, where in case of 

certain events happening it is necessary to perform winding-up proceedings.  

Winding up proceedings usually consist of three stages: preparatory activities, 

decommissioning activities in the strict sense and closing of the decommissioning activities. 

The problem regards one of the elements of the winding-up proceedings, specifically 

decommissioning activities. Can the assets be split in monetary form, or is it also possible to do 

so in natura?  
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Anna Laszczyk 

 

Przesłanki i tryb wypłaty zaliczki na poczet dywidendy 

w sp. z o.o. Czy konieczny jest zysk w roku bieżącym? 

 

Zaliczka w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych jest świadczeniem 

na poczet przyszłego świadczenia głównego jakim jest dywidenda. W odniesieniu do 

spółki  z ograniczoną odpowiedzialnością zagadnienie to regulowane jest w art. 194 

(wypłacanie zaliczek) oraz  art. 195 (wysokość zaliczki) k.s.h. Celem niniejszej pracy jest 

przybliżenie tej stosunkowo nowej w polskim prawie handlowym instytucji, wskazanie 

jej ewolucji w wyniku nowelizacji oraz ocena funkcjonowania przepisów jej dotyczących. 

 

Po nowelizacji k.s.h.1 nie ma już 

żadnych wątpliwości co do tego, że zaliczka 

wypłacana jest na poczet dywidendy za 

bieżący rok obrotowy, nie zaś za ostatni rok 

obrotowy2. Powyższe potwierdza uznanie 

dywidendy za świadczenie na „poczet 

przewidywanej dywidendy“ jak 

i konieczność zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za poprzedni rok obrotowy, co 

eliminuje możliwość uznania, jakoby 

zaliczka była wypłacana na podstawie 

wstępnego, niezatwierdzonego bilansu 

spółki na poczet zysku za ostatni rok 

obrotowy3.  

                                                 
1
 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy – 

Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. nr 229, poz. 2276). 
2
 Tak: A. Opalski, Kapitał…; porównaj: A.Kidyba, 

Komentarz do kodeksu spółek  

handlowych, LEX 2011. 
3
 Ibidem. 

Przesłanki wypłaty zaliczki na poczet 

dywidendy, wynikające z art. 194 k.s.h., są 

następujące: stosowne postanowienie 

w umowie spółki upoważniające zarząd (i 

tylko zarząd może być do tego uprawniony) 

do wypłaty zaliczki oraz posiadanie 

środków wystarczających na ich wypłatę. 

Artykuł 195 k.s.h. doprecyzowuje 

i uzupełnia treść uprzednio wskazanego 

artykułu, niemniej jednak szczególnie 

istotne jest tutaj zagadnienie posiadania 

środków wystarczających na wypłatę 

zaliczki. Podstawę tego rozwiązania stanowi 

najprawdopodobniej przepis II Dyrektywy4. 

Ta przesłanka rozumiana jest jako wymóg 

dysponowania przez spółkę wolnymi 

środkami obrotowymi, tak aby wypłata 

zaliczki nie spowodowała utraty płynności 

                                                 
4
 II Dyrektywa Kapitałowa z 18.12.1962 r. 
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finansowej5. Należy zauważyć, iż podobna 

przesłanka nie występuje w przepisach 

dotyczących dywidendy oraz innych wypłat 

na rzecz udziałowców6. Z powyższego 

względu funkcja zapobiegania utraty 

zdolności finansowej jest niejasna 

i dyskusyjna. Tym bardziej, iż art. 194 k.s.h. 

wskazuje jedynie na posiadanie środków na 

wypłatę zaliczki, pomijając kwestię jej 

wpływu na wypełnianie przez spółkę 

zobowiązań. Należy również dodać, iż 

interpretacja przepisu nie daje 

jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy 

jeżeli sytuacja bilansowa spółki pozwala na 

przyznanie zaliczki, zarząd jest zobowiązany 

odstąpić od jej przyznania, gdy brakuje 

wolnych środków. Z powyższych względów 

należy uznać, iż ta przesłanka ma charakter 

deklaratywny7 i stanowiący składnik 

umownego upoważnienia zarządu do 

wypłaty zaliczki, a konkretyzacja tych 

wymogów następuje w art. 195 k.s.h.  

Przesłanki z art. 195 k.s.h. wskazują 

na wymóg osiągnięcia zysku przez spółkę 

w poprzednim roku obrotowym, który to 

zysk wykazywany jest zatwierdzonym 

sprawozdaniem finansowym. Ponadto 

ogranicza się wysokość zaliczki jedynie do 

połowy zysku osiągniętego od końca 

poprzedniego roku obrotowego, 

                                                 
5
 P. Pinior, Zaliczka na poczet dywidendy – wybrane 

zagadnienia, Prawo Spółek 2008, nr 1. 
6
 A. Opalski, Kapitał ... 

7
 Ibidem. 

powiększonego o kapitały utworzone 

z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek 

może dysponować zarząd oraz 

pomniejszonego o niepokryte straty 

i udziały własne. Zgodnie z pierwszą 

przesłanką, nawet gdyby w spółce byłyby 

środki wystarczające na wypłatę czy to na 

rachunku bankowym, w funduszach 

zapasowych, czy rezerwowych, 

a sprawozdanie finansowe za ubiegły okres 

sprawozdawczy nie wykazywałoby zysku, 

zaliczek wypłacać nie można8. Druga 

przesłanka, w przeciwieństwie do tego, co 

przewidywała pierwotna treść art. 195 

k.s.h., sprzeciwia się możliwości 

finansowania zaliczki kosztem zysków 

z poprzednich lat obrotowych i kapitału 

zapasowego. Zmiana art. 195 k.s.h. dotyczy 

również zastąpienia wyrażenia „strat lat 

poprzednich” sformułowaniem 

„niepokrytych strat”. Zmiana ta ma 

zasadnicze znaczenie w przypadku wypłaty 

zaliczki. Należy bowiem zauważyć, iż z treści 

przepisów nie wynika, jakoby wymogiem 

dla jej wypłaty było osiągnięcie zysku 

w roku w okresie od końca ostatniego roku 

obrotowego9. A zatem zaliczka może być 

wypłacana pomimo ponoszenia strat 

w bieżącym roku obrotowym, niemniej 

jednak strata ta powinna zmniejszać kwotę 

dopuszczalnej zaliczki. Dzięki obecnej 

                                                 
8
 A. Kidyba, Komentarz… 

9
 A. Opalski, Dywidenda po nowelizacji kodeksu spółek 

handlowych, Prawo Spółek 2004, nr 6. 
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redakcji przepisu stan taki nie musi być 

wyprowadzany z wykładni funkcjonalnej, 

a co za tym idzie- nie ma ryzyka naruszenia 

reguł dysponowania nadwyżką bilansową 

ani naruszenia zakazu zwrotu wkładów.  

Podsumowując, do przesłanek wypłaty 

zaliczki na poczet dywidendy w spółce 

z ograniczoną odpowiedzialnością należą: 

postanowienie umowne upoważniające 

zarząd do wypłaty zaliczki, posiadanie przez 

spółkę zysków na jej wypłatę, zatwierdzone 

sprawozdanie finansowe za poprzedni rok 

obrotowy wykazujące zysk oraz 

ograniczenie wysokości zaliczki dokładnie 

określone w art. 195 k.s.h.  

Jeżeli chodzi o tryb wypłaty 

dywidendy, to brak jest przepisów 

przewidujących odpowiednie stosowanie do 

zaliczki wypłacanej przez spółkę 

z ograniczoną odpowiedzialnością 

przepisów o prawie do udziału w zysku oraz 

w dywidendzie. Dyskusyjne jest również, czy 

można upoważnić zarząd w umowie spółki 

do określenia „dnia zaliczki” na zasadach 

wynikających z art. 193 k.s.h. Niemniej 

jednak po nowelizacji dopuszczona została 

możliwość wypłaty zaliczki 

uprzywilejowanej, nie znajdują natomiast 

zastosowania przepisy o dywidendzie 

kumulatywnej. Należy jednak uznać, iż art. 

193 k.s.h można przynajmniej w części 

odnieść do wypłaty zaliczki i stwierdzić, że 

uprawnionymi są wspólnicy, którym 

przysługiwały udziały w dniu podjęcia przez 

zarząd decyzji o jej wypłacie. Należy również 

zauważyć, iż w dwóch przypadkach można 

uznać, że zaliczka jest świadczeniem 

zwrotnym, pomimo iż nie wynika to 

bezpośrednio z przepisów. Po pierwsze 

w sytuacji, gdy zaliczka nie będzie miała 

pokrycia w nadwyżce bilansowej wykazanej 

na koniec roku obrotowego, za który 

wypłacano zaliczkę, po drugie, gdy mimo 

nadwyżki bilansowej zwyczajne 

zgromadzenie udziałowców podejmuje 

decyzję o przeznaczeniu całości wypłaconej 

kwoty na potrzeby spółki lub 

o przeznaczeniu na rzecz udziałowców 

dywidendy niższej aniżeli wypłacona 

zaliczka10. 

 Podsumowując, zaliczka na poczet 

dywidendy jest stosunkowo nową instytucją 

w polskim prawie handlowym i mimo to 

podlegała już nowelizacji. Trzeba jednak 

zauważyć, iż jej uregulowanie jest efektem 

połączenia dwóch różnych regulacji 

prawnych (II Dyrektywy oraz niemieckiej 

ustawy o spółce akcyjnej), w wyniku czego 

polskie przepisy nie są jasne i powodują 

pewne wątpliwości interpretacyjne. Należy 

jednak pozytywnie ocenić zabiegi 

nowelizacyjne, które usunęły kilka 

z dotychczasowych wątpliwości. 

                                                 
10

 A. Opalski, Kapitał… 
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Summary 

The aim of the paper is to analyze the institution of advance on dividends in a limited 

liability company.  

The author describes required premises and the procedure of making payments of such 

advances.  Among the premises there are: authorization for a management board to make such 

payments, having funds for making such payments and obtaining profit in the previous year 

which is stated in a accepted financial statement. The Commercial Code also limits the amount of 

the advance. The procedure of making payments is not explicitly regulated, nevertheless in 

a limited way article 193 of the Commercial Code, concerning the day of dividend, may be applied. 

After the amendment of the Commercial Code there is no doubt that such payments are for 

a current year, although profits in a current year are not required.  

Nevertheless, this institution is still controversial and ambiguous as for instance the 

requirement of having funds for the payment still arises many discussions. Those ambiguities 

result from the mixed character of this institution which combines in itself provisions of two 

different foreign regulations. 
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Marcin Kulaszka  

 

Czy pomysł Dyzmy jest możliwy do zrealizowania w dzisiejszych 

czasach? Przedstaw argumenty na poparcie tezy o dopuszczalności 

emisji obligacji spłacanych cukrem. 

 

Instytucja papierów wartościowych, jako dokumentów ucieleśniających 

inkorporowane w nich wierzytelności i zobowiązania, została w sposób ogólny 

zdefiniowana w art. 9216 i nast. kodeksu cywilnego, tym samym zobowiązując 

ustawodawcę do precyzyjnego uregulowania przedmiotowej materii w ustawach 

odrębnych. Obligacje, jako jedne z rodzajów papierów wartościowych, zostały 

szczegółowo unormowane w ustawie z dnia  29 czerwca 1995 r. o obligacjach (dalej: 

ustawa o obligacjach). 

 

Zgodnie z definicją z art. 4 ust. 1 

ustawy o obligacjach, obligacja jest 

„papierem wartościowym emitowanym 

w serii, w którym emitent stwierdza, że jest 

dłużnikiem właściciela obligacji 

(obligatariusza) i zobowiązuje się wobec 

niego do spełnienia określonego 

świadczenia”. Istotą obligacji jest uzyskanie 

przez emitenta środków pieniężnych 

z chwilą zapłaty ich wartości nominalnej 

oraz jednoczesne zobowiązanie się emitenta 

do spełnienia świadczenia (wykupu) na 

rzecz obligatariusza w określonym terminie. 

Jak wynika z art. 4 ust. 2 ustawy 

o obligacjach, świadczenie emitenta może 

mieć charakter pieniężny lub niepieniężny. 

Pomimo braku przykładowego katalogu 

świadczeń niepieniężnych, usuniętego 

z regulacji nowelizacją ustawy z czerwca 

2000 r., możliwe jest wykoncypowanie 

następujących rodzajów obligacji 

opiewających na świadczenia niepieniężne: 

partycypacyjne- uprawniające 

obligatariusza do udziału w zysku emitenta 

(art. 19), zamienne- uprawniające do objęcia 

akcji spółki będącej emitentem (art. 20) oraz 

obligacje z prawem pierwszeństwa- 

umożliwiające objęcie emitowanych 

w przyszłości akcji emitenta  przed jego 

akcjonariuszami (art. 22)1.  

Wyżej wskazane przepisy szczególne 

nie stoją na przeszkodzie w odmiennym 

kształtowaniu zobowiązania 

inkorporowanego w obligacji bowiem 

                                                 
1
 L. Lipiec- Warzecha, Ustawa o obligacjach. 

Komentarz, Warszawa 2010, s. 106 i 107. 
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prawo, zgodnie z cywilistyczną zasadą 

swobody umów, pozostawia stronom 

dowolność określenia rodzaju świadczeń. 

Art. 3531 kodeksu cywilnego zastrzega 

jedynie, aby wiążący strony stosunek 

prawny nie sprzeciwiał się właściwości 

(naturze) stosunku, ustawie oraz zasadom 

współżycia społecznego. W konsekwencji 

uzasadniony jest pogląd, że emitenci, 

w ramach swobody kontraktowania, 

zobowiązać się mogą w obligacjach, m.in. do 

zapewnienia dostaw towarów bądź usług 

powstałych wskutek finansowania produkcji 

lub przedsięwzięcia ze środków uzyskanych 

z emisji albo do udzielenia obligatariuszom 

odpowiednich bonifikat czy też upustów2. 

Na potwierdzenie tej tezy można zaznaczyć, 

że zgodnie z doktryną, generalnie papiery 

wartościowe dzielimy według kryterium 

świadczenia na: pieniężne, towarowe 

i   o charakterze mieszanym3. Należy zatem 

przyjąć, iż emisja obligacji spłacanych 

cukrem, zgodnie z obowiązującym stanem 

prawnym, jest możliwa.   

 Obligacje mogą emitować tylko 

podmioty wskazane w art. 2 ustawy 

o obligacjach, w tym m.in. podmioty 

prowadzące działalność gospodarczą, 

                                                 
2
 I. Weiss, Sposoby wykonania zobowiązań 

wynikających z obligacji, Prawo Spółek 2005, nr 3, s. 3 

i 4. 
3
 G. Bieniek, H. Ciepła, S. Dmowski, J. Gudowski, K. 

Kołakowski, M. Zychowicz, T. Wiśniewski, C.  

Żuławska Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga 

Trzecia. Zobowiązania, t. II, wyd. 10, Warszawa 2011, s. 

1056. 

posiadające osobowość prawną (wśród nich 

spółki kapitałowe), a także spółki 

komandytowo- akcyjne. Mając na uwadze 

powyższe, warto zauważyć, że spółki 

trudniące się produkcją cukru, emisję 

obligacji spłacanych tym produktem mogą 

traktować jako sposób na pozyskanie 

kapitału w formie quasi-kredytu. 

Jednocześnie emitent organizuje dla siebie 

rynek zbytu w długofalowej perspektywie, 

choć musi pamiętać o zachowaniu 

preferencyjnych warunków wykupu 

obligacji, aby zachować ich atrakcyjność bez 

względu na zmieniającą się koniunkturę.  

Według art. 3 ustawy o obligacjach, jej 

przepisy nie mają zastosowania do obligacji 

emitowanych przez Skarb Państwa 

i Narodowy Bank Polski. Instytucja obligacji 

skarbowych została uregulowana w art. 95 

i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

o finansach publicznych4. Ustawa ta 

przewiduje możliwość emisji obligacji 

opiewających na świadczenia niepieniężne, 

a szczegółowe zasady ich sprzedaży 

i wykupu określają rozporządzenia 

wykonawcze5. Zgodnie z ich brzmieniem, 

obligacje skarbowe mogą uprawniać do 

                                                 
4
 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach 

publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).  
5
 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 

2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji 

skarbowych uprawniających do określonych świadczeń 

niepieniężnych (Dz.U. nr 258, poz. 1756) oraz  

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 

2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji 

skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań 

Skarbu Państwa (Dz.U. nr 237, poz. 1574). 
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nabycia akcji lub udziałów Skarbu Państwa 

w spółkach prawa handlowego lub do 

zamiany wierzytelności posiadacza obligacji 

na poczet ceny zakupywanych przez niego 

obligacji kolejnych emisji. Ustawodawca nie 

przewidział innych sposobów wykupu 

obligacji skarbowych opiewających na 

świadczenia niepieniężne. 

Reasumując, pomysł zaczerpnięty 

z filmu „Kariera Nikosia Dyzmy” o emisji 

obligacji spłacanych cukrem jest możliwy do 

zrealizowania z zastrzeżeniem, że obligacje 

te będą emitowane przez podmioty 

uprawnione na podstawie ustawy 

o obligacjach (obligacje municypalne 

i korporacyjne). Jako że tytułowy bohater 

filmu piastował stanowisko kierownicze 

w agencji państwowej, można przypuszczać, 

że nie byłaby ona uprawniona do emisji 

przedmiotowych obligacji. Alternatywnym 

rozwiązaniem jest emisja obligacji 

spłacanych cukrem przez spółki prawa 

handlowego, w których większościowy 

udział posiada Skarb Państwa, 

a wspominając zaradność i rozległe 

koneksje naszego bohatera, potrafiłby on 

zorganizować taki proces bez większych 

problemów. 

 

Summary 

Bonds as a type of securities have been specified in detail in provisions of Act of Bonds of 

29th June 1995. Bonds are defined as securities issued in series in which issuer confirms being 

holder’s debtor and obliges himself to provide holder with a particular service.  

According to current legal status, both issuer and holder may freely create a legal 

obligation deriving from bond certificate. Act of Bonds of 29th June 1995 together with 

appropriate Civil Code provisions lead us to the conclusion that – so called- corporate and 

municipal bonds are governed by general freedom of contracts principle specified in art. 3531 of 

Civil Code. Generally, a bond may be repaid by issuer with pecuniary or non- pecuniary services. 

Therefore, issuer may oblige himself even to provide holder with a certain amount of 

commodities (e.g. sugar). It is worth noting that corporation may issue such bonds for the 

purpose of accumulation financial assets which may work just like a simple loan.  

Opposite legal regulation is applicable to treasury bonds which are specified in Act of 

Public Finances of 27th August 2009. Together with ministerial directives it allows the State 

Treasury to issue only two types of bonds repaid with non-pecuniary services, i.e.  convertible 

bonds and bonds allowing holder to pay his credit against future issuance. In result, treasury 

bonds repaid with commodities are currently impossible to issue. 
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Artur Rutkowski 

 

Przesłanki i tryb wypłaty zaliczki na poczet dywidendy 

w sp. z o.o. Czy konieczny jest zysk w roku bieżącym? 

 

Warunki formalne, które muszą zostać spełnione, aby wypłacić zaliczkę na poczet 

dywidendy są następujące: 

1. umowa spółki musi upoważniać zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki 

(art. 194 k.s.h.); 

2. zaliczkę wypłaca się za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające 

na zapłatę (art. 194 k.s.h.); 

3. zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk 

(art. 195 § 1 zd. 2 k.s.h.). 

 

Po pierwsze, zarząd jest jedynym 

organem upoważnionym do podjęcia 

uchwały o wypłacie zaliczki na poczet 

dywidendy. Nie jest dopuszczalne 

przeniesienie tego uprawnienia na inny 

organ w spółce. W szczególności walne 

zgromadzenie nie może zobowiązać zarządu 

do podjęcia uchwały dotyczącej wypłat 

zaliczek na poczet dywidend1. Nic nie stoi 

jednak na przeszkodzie, aby inny organ (np. 

rada nadzorcza lub komisja rewizyjna) były 

upoważnione do wydania dodatkowej zgody 

oprócz wydania uchwały przez zarząd w tej 

sprawie2. Należy zauważyć, iż 

                                                 
1
 P. Pinior, Zaliczka na poczet dywidendy – zagadnienia 

wybrane, Prawo Spółek 2008, nr 1, s. 18. 
2
 R. Zawłocki (red.), Kodeks spółek handlowych. 

Komentarz, wyd. 1., Warszawa 2011,( komentarz do art. 

195). 

przedmiotowa uchwała to czynność 

przekraczająca zakres zwykłych czynności3, 

a zatem, w przypadku zarządu 

wieloosobowego, jej podjęcie będzie 

wymagało bezwzględnej liczby głosów (art. 

208 § 5 k.s.h.), jeżeli umowa spółki nie 

stanowi inaczej (art. 208 § 1 k.s.h.). Nie ma 

przeszkód, aby takie uchwały podejmować 

wielokrotnie w trakcie jednego roku 

obrotowego, gdyż zaliczka jest w przyszłości 

odliczana od kwoty dywidendy, która będzie 

przysługiwać za ten właśnie rok obrotowy. 

Jeżeli zaliczka nie znajdzie odzwierciedlenia 

w przyszłości, w wypracowanym zysku za 

dany rok obrotowy, podlega ona zwrotowi 

przez wspólnika. 

                                                 
3
 Ibidem. 
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Po drugie, ogólny warunek 

posiadania przez spółkę środków 

wystarczających na zapłatę zaliczki na 

poczet dywidendy jest konsumowany przez 

warunek uszczegóławiający wynikający 

z art. 195 § 1 zd. 2 k.s.h., o którym mowa 

w następnym akapicie. Warunek ten jest na 

tyle ogólny, że w szczególności brak jest 

nawet podstaw do sformułowania zakazu 

wypłaty zaliczki w momencie, gdy spółka od 

początku roku obrotowego przynosi stratę4, 

ale posiada jakiekolwiek środki na zapłatę 

zaliczki. Wielu autorów pomija go w swoich 

rozważaniach.  

Po trzecie, przed nowelizacją k.s.h. 

z dnia 15.01.2004 r. sprawozdanie 

finansowe wykazujące zysk za poprzedni 

rok obrotowy nie musiało być zatwierdzone 

w celu wypłaty zaliczki na poczet 

dywidendy. Obecnie takie zatwierdzenie jest 

konieczne, a dokonywane jest poprzez 

powzięcie uchwały w ciągu sześciu miesięcy 

od zakończenia roku obrotowego przez 

zgromadzenie wspólników, zgodnie z art. 

231 § 2 pkt 1 k.s.h. W związku z tym zarząd 

nie może podjąć uchwały o wypłacie zaliczki 

na poczet dywidendy przed zatwierdzeniem 

przez zgromadzenie wspólników 

sprawozdania finansowego za miniony rok 

obrotowy. W konsekwencji podjęcie 

uchwały przez zarząd i faktyczna wypłata 

                                                 
4
 A. Opalski, Dywidenda po nowelizacji kodeksu spółek 

handlowych, Prawo Spółek 2004, nr 6, s. 2. 

zaliczki na poczet dywidendy może się 

odbyć wyłącznie pomiędzy dniem 

zatwierdzenia sprawozdania a dniem 

wypłaty dywidendy, który następuje już po 

dniu podjęcia uchwały przez zgromadzenie 

wspólników o podziale zysku oraz po dniu 

dywidendy, który legitymuje aktualnych 

wspólników do pobrania dywidendy.  

  Dodatkowym warunkiem (można by 

rzecz materialnym, technicznym) jest 

warunek, aby zaliczka stanowiła co najwyżej 

połowę zysku osiągniętego od końca 

poprzedniego roku obrotowego, 

powiększonego o kapitały rezerwowe 

utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty 

zaliczek może dysponować zarząd oraz 

pomniejszonego o niepokryte straty 

i udziały własne (art. 195 § 1 zd. 2 k.s.h.), 

oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub 

umową spółki, powinny być z zysku za 

ostatni rok obrotowy przekazane na 

kapitały zapasowy i rezerwowy5. Pomimo że 

przepis wspomina tylko o powiększaniu 

zaliczki dzięki kapitałom rezerwowym, to 

jednak należy zauważyć, że analogiczny 

mechanizm będzie dotyczył również 

kapitału zapasowego, pochodzącego z zysku 

oraz zysków z lat ubiegłych6. Dzięki swojej 

konstrukcji przepis bezpośrednio 

odpowiada na drugie pytanie przedstawione 

                                                 
5
 A. Kidyba, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Komentarz, wyd. 5., Warszawa 2009,( komentarz do art. 

195). 
6
 A. Nowacki, Zaliczka na poczet przewidywanej 

dywidendy,  PPH 2007, nr 11, s. 32. 



 

Biuletyn Koła Naukowego Prawa Społek nr 1/2012 70 

w temacie. Oznacza to, że dla wypłaty 

zaliczki na poczet dywidendy nie ma 

wyłącznego znaczenia zysk w bieżącym 

roku obrotowym. Wciąż generalnym 

warunkiem7 jest zysk w poprzednim roku 

obrotowym, zatwierdzony sprawozdaniem 

finansowym8. W związku z tym, nawet jeśli 

spółka będzie miała środki na wypłatę 

zaliczek na poczet dywidendy, ale 

sprawozdanie za poprzedni rok obrotowy 

nie wykaże zysku, to spółka nie może 

wypłacić zaliczek. Nie może jej wypłacić 

nawet wtedy, gdy spółka osiągała zyski 

w latach poprzednich, a w ostatnim roku 

odniosła stratę, mimo posiadania wysokich 

zysków skumulowanych, np. w kapitale 

rezerwowym. Część doktryny kwestionuje 

zakaz wypłacania zaliczki na poczet 

przyszłej dywidendy powiązanej 

obliczeniowo z latami poprzednimi, które 

wykazują zysk9. 

Natomiast dla ustalenia samej tylko 

wysokości zaliczki na poczet dywidendy 

punktem wyjścia będzie zysk osiągnięty 

w bieżącym roku obrotowym. Okres 

sprawozdawczy, ustalający wartość 

tymczasowego zysku w aktualnym roku 
                                                 
7
 M. Litwińska-Werner, Kodeks spółek handlowych. 

Komentarz, wyd. 3., Warszawa 2007, (komentarz do art. 

195). 
8
 Według dr Marty Litwińskiej-Werner zaliczka dotyczy 

bieżącego roku obrotowego i nie jest swoistym a’konto 

na poczet dywidendy za rok już zakończony. Zaliczka na 

poczet dywidendy ma umożliwiać szybkie korzystanie 

z wypracowanego zysku przez wspólników (M. 

Litwińska-Werner, KSH. Komentarz…). 
9
 A. Kidyba, Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością… 

obrotowym, trwa od końca poprzedniego 

roku obrotowego do tzw. dnia 

bilansowego10. Kodeks nie przewiduje, na 

jaki dzień (dzień bilansowy) powinno zostać 

sporządzone sprawozdanie finansowe dla 

potrzeb wypłaty zaliczki. Nie precyzuje 

również, jaki jest maksymalny okres 

pomiędzy dniem bilansowym, a dniem 

powzięcia uchwały o wypłacie zaliczki. W tej 

kwestii zarząd może swobodnie decydować. 

Jakkolwiek ustalenie przez zarząd zbyt 

odległych terminów powodowałoby 

nieużyteczność tej instytucji. Według A. 

Nowackiego nie należy również uznać, że 

sporządzenie kolejnego sprawozdania 

finansowego dezaktualizuje oparcie 

wniosku o zaliczkę na poprzednim 

sprawozdaniu11. Sporządzenie kolejnego 

sprawozdania może dodatkowo 

uprawdopodobnić zaistnienie pozytywnych 

przesłanek do wypłacenia zaliczki już 

w tamtym momencie, gdyż może 

potwierdzać dobrą sytuację finansową 

spółki oraz może ewentualnie wpłynąć na 

podwyższenie lub obniżenie proponowanej 

zaliczki, a nie na sam fakt jej uchwalenia.  

Jeżeli jednak brak jest zysku w spółce 

od końca ubiegłego roku obrotowego, to 

wówczas istnieje jeszcze możliwość wypłaty 

zaliczki na poczet dywidendy. Jeżeli 

w spółce istnieją kapitały rezerwowe, które 

                                                 
10

 Ibidem. 
11

 A. Nowacki, Zaliczka na poczet przewidywanej 

dywidendy,  PPH 2007, nr 11, s. 32. 
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zostały utworzone z zysku, a zarząd 

otrzymał umocowanie w umowie spółki do 

wykorzystania konkretnych kapitałów 

rezerwowych na wypłatę zaliczki na poczet 

dywidendy, to można wypłacić zaliczkę, o ile 

nie należy pomniejszyć jej o niepokryte 

straty w poprzednich latach obrotowych lub 

udziałów własnych, które są obecnie 

księgowane w wartościach ujemnych, 

w osobnej pozycji kapitału własnego. 

Konieczne będzie wskazanie konkretnych 

kapitałów rezerwowych w umowie spółki, 

które mogą być wykorzystane w tym celu 

przez zarząd12. Jakkolwiek  technicznie 

zaliczka nigdy nie zostanie wypłacona 

bezpośrednio przez zarząd z kapitału 

rezerwowego, który jest tylko dodatkowym 

elementem kalkulacji wpływającym na 

ewentualne podwyższenie zaliczki13, a nie 

upoważnieniem do dysponowania 

kapitałem rezerwowym. 

                                                 
12

 M. Litwińska-Werner, Kodeks spółek handlowych… 
13

 A. Nowacki, Zaliczka na poczet… 
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Summary 

Circumstances and procedure of paying an advance payment for dividend in limited 

liability companies. Is profit required in current fiscal year? 

There are two main conditions which allow a board to pay an advance payment for 

dividend. First, the authorization for the board to do so should be written in the articles of 

association. Second, the annual financial statement for the previous year accepted by general 

meeting of shareholders reveals the profit. This year profit is not compulsory. Instead, there 

might have been reserve capital which was created by previous-years profits and which can be 

used by the board to pay an advance payment


