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Katarzyna Solarz 

O dopuszczalności downstream mergers w świetle regulacji  
Kodeksu spółek handlowych 

 

Prawo holdingowe jest ostatnio przedmiotem szczególnego zainteresowania zarówno polskiego 
ustawodawcy, jak i doktryny. Uwagę przykuwają zwłaszcza zagadnienia dotyczące relacji 
pomiędzy interesem grupy spółek a interesem spółek ją współtworzących czy problematyka 
dopuszczalnych schematów restrukturyzacji holdingu. W piśmiennictwie prawniczym co raz 
częściej można się spotkać z określeniami upstream mergers i downstream mergers. Są to 
zapożyczenia językowe, stosowane dla opisania mechanizmów fuzji dokonywanych w ramach 
struktury grupy kapitałowej. Poprzez sformułowanie upstream merger rozumie się transakcję, w 
której spółka dominująca przejmuje spółkę zależną, podczas gdy mianem downstream merger 
określa się sytuację odwrotną, gdy to spółka zależna wciela się w rolę podmiotu przejmującego, 
zaś spółka dominująca jest przejmowana. Motywem dla połączeń tego typu mogą być zwłaszcza 
względy optymalizacji podatkowej, chęć przeniesienia siedziby statutowej do innego państwa (w 
przypadku fuzji trans- granicznej), a także tzw. back door listing, obecny zwłaszcza w praktyce 
anglosaskiej. 

I. Uwagi wprowadzające  

Dopuszczalność transakcji typu upstream mergers nie budzi wątpliwości, Kodeks spółek 

handlowych zastrzega jedynie, iż spółka dominująca nie może objąć, w zależności od przypadku, 

udziałów albo akcji własnych za udziały lub akcje, które posiadała w przejętej spółce zależnej
1
. 

Odmiennie, możliwość skutecznego przeprowadzania połączenia typu downstream merger w pewnych 

przypadkach może budzić obiekcje. Co więcej, także realizacja poszczególnych aspektów takiej 

transakcji jest źródłem wątpliwości i rozbieżności poglądów wśród przedstawicieli polskiej doktryny 

prawa
2
. 

Przyjmuje się, że stan dominacji – zależności może opierać się na czterech rodzajach 

powiązań:  kapitałowych, ustrojowych, personalnych oraz umownych
3
. Zgodnie z art. 4 pkt 4) Ksh, 

poprzez spółkę dominującą rozumieć możemy między innymi spółkę handlową, która ze względu na 

zaangażowanie kapitałowe dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na 

zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu akcjonariuszy danej spółki. Jest to najczęstszy 

w praktyce i najbardziej efektywny z punktu widzenia możliwości oddziaływania na spółkę zależną 

                                                           
1  Zakaz ten został wyrażony w art. 514 Ksh. 
2 Szczególne wątpliwości budzi kwestia podwyższenia kapitału zakładowego przy połączeniach typu 

downstream merger, patrz J. Jerzmanowski Podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej w toku tzw. 

Połączenia odwrotnego, GLOSA 2012 nr 12. 
3 Na wątpliwości związane z ukształtowaniem kryteriów decydujących o stwierdzeniu relacji dominacji – 

zależności wskazuje A. Opalski  Pojęcie spółki dominującej i spółki zależnej – wybrane zagadnienia, MPH 2012 

nr 3. 
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typ powiązań4
. W przypadkach, gdy stosunek dominacji opiera się na powiązaniach kapitałowych, 

przejmująca spółka zależna nabywa w dniu połączenia, w drodze sukcesji generalnej, cały majątek 

przejmowanej spółki dominującej, zatem także udziały lub akcje, jakie miała ona w kapitale 

zakładowym spółki przejmującej. Tym samym, w konsekwencji połączenia dochodzi do nabycia 

udziałów lub akcji własnych przez spółkę, poddanego regulacji wyrażonej odpowiednio w art. 200 §1 

Ksh w odniesieniu do udziałów i art. 362 §2 Ksh w odniesieniu do akcji. W literaturze przedmiotu 

zwraca się uwagę, iż przepisy ograniczające obejmowanie i nabywanie przez spółki kapitałowe 

udziałów i akcji własnych, są potrzebnym następstwem istnienia stosunku dominacji/ zależności
5
. 

Dalsze uwagi odnosić się będą jedynie do tej postaci downstream merger, w przypadku której 

stosunek dominacji opiera się na zaangażowaniu kapitałowym w spółce zależnej.  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest kwestia dopuszczalności restrukturyzacji holdingu 

poprzez połączenia typu downstream merger (zwane także połączeniami odwrotnymi), w świetle 

zakazu nabywania udziałów i akcji własnych
6
. 

II. Zakaz nabywania udziałów i akcji własnych 

Przywołane powyżej art. 200 §1 i 362 §1 Ksh statuują generalny zakaz nabywania przez 

spółki jednostek uczestnictwa we własnym kapitale zakładowym. W doktrynie przyjmuje się, iż zakaz 

ten limituje swobodę umów, ogranicza zbywalność udziałów i lub stanowi ograniczenie zakresu 

przedmiotowego zdolności prawnej spółki
7
. Zasadniczym celem omawianego zakazu jest ochrona 

realnego pokrycia kapitału zakładowego poprzez zapobieżenie sytuacjom, w których dochodziłoby do 

zwrotu wkładu z tytułu odpłatnego nabycia udziałów. Podnosi się także, że sytuacja, w której spółka 

posiada własne udziały (a uprawnienia z tych udziałów wykonuje w jej imieniu zarząd), pozostaje w 

sprzeczności z zasadą rozdziału kompetencji właścicielskich i zarządczych w spółkach kapitałowych i 

w pewnych przypadkach może prowadzić do zjawiska autonomizacji zarządu, stanowiącego jeden z 

przejawów tak zwanego Principal - Agent problem8. Mimo, że normy rekonstruowane na podstawie 

obu przywołanych powyżej regulacji mają charakter kogentywny, to ustanowiony przez nie zakaz nie 

ma charakteru absolutnego. Przeciwnie, ustawa przewiduje określone wyjątki, przy czym ich zakres 

jest zróżnicowany w zależności do tego, czy mamy do czynienia ze spółką z o.o., czy ze spółką 

akcyjną. Katalog wyjątków od zakazu nabywania akcji własnych jest stosunkowo szeroki i obejmuje 

między innymi nabycie akcji w celu zapobieżenia bezpośrednio zagrażającej spółce poważnej 

szkodzie, nabycie akcji w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z instrumentów dłużnych 

zamiennych na akcje, a także, co jest najistotniejsze, dla analizy stanowiącego przedmiot niniejszego 

artykułu zagadnienia, nabywanie akcji własnych w drodze sukcesji generalnej. Tym samym, 

                                                           
4 J. Golonka, Fuzja spółek per incorporationem w ramach dominacji krzyżowej, PiP 2009 nr 5, s. 83 – 94, A. 

Opalski Pojęcie spółki… 
5 A. Opalski, Pojęcie spółki… 
6 Z uwagi na ograniczenia objętości pracy, zagadnienia powiązane z instytucją połączeń odwrotnych, jak 

konieczność podwyższenia kapitału zakładowego, ochrona wierzycieli uczestniczących w połączeniu spółek, czy 

dopuszczalność przeprowadzenia połączenia wieloszczeblowego pozostają poza zakresem przedmiotowym 

niniejszego opracowania. 
7 Tak na przykład M. Olczyk, Komentarz do art. 200 Ksh, LEX nr b. 2276 
8 Mianem tym określa się szereg problemów towarzyszących relacji mocodawcy – agenta, związanych między 

innymi z asymetrią informacyjną czy oportunistycznymi zachowaniami agenta. 
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posiadając wyraźne uprawnienie do nabycia akcji własnych, wskutek sukcesji uniwersalnej, spółka 

akcyjna może skutecznie nabyć własne akcje w drodze dziedziczenia
9
 czy w drodze połączenia ze 

spółką posiadającą akcje w jej kapitale zakładowym
10

. Dopuszczalność przejęcia spółki dominującej 

przez jej zależną spółkę akcyjną nie budzi więc wątpliwości.   

W odniesieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zakres przypadków, w których 

nabywanie udziałów własnych staje się dopuszczalne, jest znacząco węższy. Art. 200 §1 Ksh 

dopuszcza nabycie udziałów własnych w drodze egzekucji oraz nabycie ich w celu umorzenia, a 

ponadto odsyła do innych przypadków określonych w ustawie. Przypadkiem takim jest art. 515 § 2 

Ksh, który stanowi, że dla umożliwienia objęcia udziałów wspólnikom spółki przejmowanej, spółka 

przejmująca może nabyć własne udziały o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej 10% 

kapitału zakładowego
11

. Katalog ustawowych wyłączeń nie obejmuje natomiast nabywania udziałów 

własnych w drodze sukcesji uniwersalnej. Wydaje się, że przypadku nabycia udziałów własnych w 

związku z połączeniem nie da się włączyć do zakresu normowania art. 515 §2 Ksh, chociażby dlatego, 

że w analizowanej sytuacji nabycie udziałów następuje raczej wskutek połączenia, niż dla połączenia, 

tymczasem  przywołany przepis zakłada wyraźnie, że nabycie udziałów ma nastąpić w celu realizacji 

jednego z etapów (czy warunków) fuzji, jakim jest wydanie udziałów wspólnikom spółki przejętej, 

zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) Ksh. 

Obecny kształt ustawowej regulacji zakazu nabywania jednostek uczestnictwa we własnym 

kapitale zakładowym przez spółkę z o.o. stał się przyczyną licznych kontrowersji w odniesieniu do 

możliwości skutecznego przeprowadzenia połączenia odwrotnego, w którym podmiotem 

przejmującym byłby właśnie ten typ spółki kapitałowej. W doktrynie pojawiło się wiele rozbieżnych 

opinii, począwszy od poglądu opierającego się na założeniu, że nabycie udziałów własnych w drodze 

połączenia przez przejęcie znajduje się poza zakresem przedmiotowym zakazu wyrażonego w art. 200 

§1 Ksh, poprzez koncepcję, iż w analizowanym przypadku mamy do czynienia z tak zwaną 

konstrukcyjną luką w prawie, uzasadniającą stosowanie normy wyrażonej w art. 362 § 1 pkt 3) Ksh 

per analogiam, aż do założenia, iż de lege lata fuzja typu downstream mereger, w którym podmiotem 

przejmującym byłaby spółka z o.o., jest niedopuszczalna, a sąd rejestrowy powinien w oparciu o art. 

23 ustawy o krajowym rejestrze sądowym odmówić rejestracji takiego połączenia. 

III. Zakres zastosowania art. 200 § 1 Ksh 

W pierwszej kolejności, analizie należy poddać pogląd reprezentowany w doktrynie przez A. 

Szumańskiego i M. Mazgaja
12

, zakładający dopuszczalność i skuteczność połączeń odwrotnych. 

Według przywołanej koncepcji nabywanie udziałów własnych w drodze połączenia, w tym 
transakcji typu downstream merger, nie jest w ogóle objęte zakresem normowania dyspozycji 

                                                           
9  Zdolność osób prawnych do bycia spadkobiercą wynika pośrednio z art. 927 § 1 Kc. 
10 Powszechnie przyjmuje się, że skutkiem i istotą zarówno dziedziczenia jak i połączenia jest  sukcesja 

generalna praw i obowiązków. 
11 Wyraźnie wyrażonym wyjątkiem jest także art. 541 § 5 Ksh. Ponadto, interpretacja art. 183 §1 Ksh prowadzi 

do wniosku, iż wyraża on kolejny przypadek ustawowego dozwolenia nabywania udziałów własnych. Wnioski 

takie wynikają z wykładni "z celu na środki”. 
12 A. Szumański [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, Tom 
IV, Komentarz do art. 459 – 633, Warszawa 2004, s. 199. M. Mazgaj, Przejęcie spółki dominującej przez zależną 
spółkę z o. o., PPH 2011 nr 10, str. 43 – 53. 
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norm wynikających art. 200 § 1 Ksh. Zasadniczym argumentem dla poparcia tej koncepcji jest 

twierdzenie, iż przedmiotowy przepis mówi o nabywaniu, natomiast: „przy łączeniu się spółek nie 

następuje nabycie majątku spółki przejmowanej, ale jego przeniesienie w drodze sukcesji 

uniwersalnej”. Tym samym, w dniu połączenia nie mamy do czynienia z nabyciem udziałów 

własnych, stanowiącym czynność zakazaną w świetle regulacji art. 200 § 1 Ksh, ale z wstąpieniem w 

prawa, czyli  przeniesieniem (sukcesją uniwersalną) tych udziałów na spółkę przejmującą. Innymi 

słowy, zdaniem proponentów tej koncepcji, użyte w art. 494 § 1 Ksh określenie wstępuje w prawa, 

tożsame z pojęciem przeniesienia praw, pozostaje poza zakresem znaczeniowym wyrażenia nabycie 

praw. Dla uzasadnienia postawionej tezy podnosi się, iż nie jest to nabycie, bo spółka przejmująca nie 

ma wpływu na zakres przedmiotowy majątku spółki przejmowanej, ponieważ do istoty sukcesji 

uniwersalnej należy to, ze prowadzi ona do przeniesienia całości praw i obowiązków majątkowych
13

 

wskutek jednego zdarzenia prawnego. Wydaje się, iż analizowany pogląd opiera się na próbie 

ograniczenia konotacji nazwy nabycie do sytuacji, w której wola podmiotu nabywającego 

nakierowana jest na uzyskanie tytułu prawnego (posiadania) do oznaczonego przedmiotu, a tym 

samym, uznaniu iż pojęcie nabycia odnosi się wyłącznie do sukcesji syngularnej. 

Dodatkowym uzasadnieniem tego stanowiska jest uznanie, iż  przyjęcie wykładni wedle której 

art. 200 § 1 Ksh znajdowałby zastosowanie do nabywania udziałów własnych przez spółkę w drodze 

połączenia, prowadziłoby do wniosków w istocie absurdalnych. Otóż w zastosowaniu takiej 
wykładni należałoby uznać, że nie jest możliwe przejęcie jakiejkolwiek spółki przez spółkę z o. 
o., jeżeli w majątku takiej spółki znajdowałby się chociaż jeden udział w kapitale zakładowym 
przejmującej spółki z o.o. Przyjęcie takiego rozwiązania stanowiłoby bardzo daleko idące 

ograniczenie tak zwanej zdolności łączeniowej spółek z o.o., oraz wolności działalności 

gospodarczej
14

. 

Już prima facie akceptacja poglądu o wyłączeniu połączeń spod zakresu zastosowania art. 200 

Ksh wydaje się niemożliwa. 

Mimo że uzasadnienie prezentowanego stanowiska wydaje się być oparte na analizie stricte 

językowej (ustaleniu zakresów znaczeniowych pojęć użytych w art. 200 i 494§1 Ksh), wydaje się, że 

metodą wykładni zastosowaną w kontekście odkrycia, była (wbrew pozorom) jednak wykładnia 

celowościowa
15

. Innymi słowy, uważna lektura argumentacji używanej przez zwolenników tego 

stanowiska wskazuje, że to argumenty słusznościowe, takie jak fakt, że spółka przejmująca nie ma 

wpływu na „skład” majątku przejmowanego wskutek połączenia, w istocie prowadzą do konkluzji o 

dopuszczalności połączeń downstream merger na gruncie prawa polskiego. W istocie więc, wykładnia 

celowościowa uzyskuje bezwzględny prymat nad interpretacją gramatyczną, ponieważ osiągnięty 

                                                           
13 Od tej reguły znane są wyjątki, jak instytucja zapisu windykacyjnego, dzięki której spadkodawca może 

wyłączyć określone przedmioty majątkowe z zakresu przedmiotowego spadku; znane są także przypadki 

ustawowych wyłączeń aktywów majątkowych ze spadku oraz uprawnienia i obowiązki osobiste, w ogóle nie 

podlegające dziedziczeniu, co tym samym podważa tezę, ze sukcesja generalna musi oznaczać wstąpienie w 

całość praw i obowiązków. 
14 Przyjmuje się, że jednym z elementów swobody działalności gospodarczej jest swoboda wyboru formy 

organizacyjno prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym oznacza to także decyzje następcze, 

wiodące do połączeń i przekształceń podmiotów gospodarczych. 
15 W odwołaniu do koncepcji rozróżnienia dwóch kontekstów działalności naukowej: kontekstu odkrycia i 

kontekstu poznania. 
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rezultat w istocie odrywa się od wyników analizy językowej przedmiotowych przepisów. Należy więc 

zastanowić się nad dopuszczalnością dokonania takiej operacji.  

W orzecznictwie SN, odnoszącym się do metodyki interpretacji przepisów prawa prywatnego, 

zarysowuje się pewna rozbieżność w zakresie priorytetowości wykładni językowej. Oprócz poglądu, 

zgodnie z którym odstąpienie od interpretacji gramatycznej na rzecz wykładni celowościowej 

(funkcjonalnej) jest możliwe dopiero: „gdy prowadzi ona do rezultatów absurdalnych i niemożliwych 

do przyjęcia”, pojawiają się także stwierdzenia, iż: „rezultat wykładni językowej jest rozstrzygający 

jedynie wtedy, gdy nie podważają go wyniki uzyskane w drodze innych metod wykładni”. Wydaje się 

jednak, że odstąpienie w analizowanym przypadku od wykładni językowej i tradycyjnego rozumienia 

terminów nabycie, wstąpienie w prawa, sukcesja generalna nie jest zabiegiem właściwym. 

Po pierwsze, do wniosku takiego skłania to, iż sposób, w jaki ustawodawca posługuje się 

powyższymi wyrażeniami sugeruje, iż są one pojęciami zastanymi, o utrwalonym znaczeniu.  

Konotacja użytego w art. 200 § 1 Ksh wyrażenia nabycie nie budzi w doktrynie większych 

wątpliwości, obejmując zarówno nabycie w drodze sukcesji syngularnej, jak i nabycie w drodze 

sukcesji uniwersalnej
16

. Podobnie pojęcie wstąpienie w prawa, którym posługuje się art.494 § 1 Ksh, 

jest tożsame z pojęciem nabycia i bez wątpienia odnosi się także do sukcesji generalnej17
. 

Po drugie, co z resztą zauważa sam autor, teza zgodnie z którą wstąpienie spółki przejmującej 

w ogół praw spółki przejmowanej znajduje się poza zakresem znaczeniowym terminu nabycie, nie 

wytrzymuje konfrontacji z faktem, iż art. 362 § 1 pkt 3 Ksh wyraźnie posługuje się określeniem 

sukcesja generalna wyliczając wyjątki od zakazu nabywania, tym samym włączając sukcesję 

generalną do zakresu desygnatów pojęcia nabycie. Tym samym, analizowana koncepcja pozostaje w 

oczywistej niespójności z językowym brzmieniem regulacji dotyczących nabywania jednostek 

uczestnictwa we własnym kapitale zakładowym przez spółkę akcyjną. Zwolennicy omawianego 

stanowiska zauważają tę sprzeczność argumentując przy tym, że w istocie akceptacja jednej 

niespójności dokonuje się tutaj na rzecz eliminacji innej – mianowicie nieuzasadnionego różnicowania 

pozycji prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej w zakresie możliwości 

nabywania akcji i udziałów własnych, co tylko wskazuje na pewną pozorność oparcia się na wykładni 

językowej i faktyczne zastosowanie wykładni celowościowej
18

. 

Mimo że uznanie, iż pojęcie nabycia nie odnosi się do sukcesji generalnej nie wydaje się w 

świetle powyższych uwag uzasadnione, to należy przyznać słuszność spostrzeżeniom, iż aktualny stan 

prawny nie odpowiada potrzebom obrotu. Dlatego też należy zastanowić się, czy owo zróżnicowanie 

uprawnień spółki z o.o. i spółki akcyjnej w zakresie nabywania własnych jednostek uczestnictwa w 

kapitale zakładowym w istocie jest nieusprawiedliwione. W tym celu niezbędne jest odwołanie się do 

celów, jakim służy zakaz nabywania własnych jednostek uczestnictwa, a także charakteru wyjątków, 

w których spółka może uzyskać własne udziały lub akcje. 

                                                           
16 Z. Radwański definiuje pojęcie nabycia w następujący sposób: „uzyskanie własności lub innego prawa 

majątkowego w każdy przewidziany prawem sposób.” Tak w Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, 

Warszawa 2007. 
17 A. Witosz, Łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych, Warszawa 2010, str. 104. 
18 Tak M. Mazgaj, Przejęcie spółki… 
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Niewątpliwie ryzyka wiążące się z nabywaniem akcji czy udziałów własnych (wskazane w 

części II niniejszego opracowania) są aktualne zarówno w odniesieniu do spółki z o.o., jak i spółki 

akcyjnej. Tym samym, przesłanki ustanowienia zakazu nabywania jednostek uczestnictwa we 
własnym kapitale zakładowym są takie same w odniesieniu do obu typów spółek kapitałowych. 
Czy jednak w konsekwencji należy uznać, że także zakres wyjątków od analizowanego zakazu 

powinien być taki sam? Wydaje się, że odpowiedź w tym przypadku powinna być negatywna. Istnieją 

wyjątki właściwe tylko naturze spółki akcyjnej.  

Spółka ta w aktualnym stanie prawnym jest jedyną spółką handlową, która może uzyskać 

status spółki publicznej. Tym samym, tylko wobec spółki akcyjnej może znaleźć zastosowanie 

wyjątek od zakazu nabywania własnych jednostek uczestnictwa w postaci dopuszczalności zawarcia 

umowy o stabilizowanie kursu giełdowego akcji, której wykonanie polega na kontrolowanym 

nabywaniu akcji na rachunek spółki
19

. To samo dotyczy sytuacji, w której spółka może legalnie 

nabywać akcje w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z instrumentów dłużnych zamiennych 

na akcje. Aktualnie wyróżnia się obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa, 

warranty subskrypcyjne czy opcje na akcje. W odniesieniu do trzech pierwszych typów papierów 

wartościowych, powiązanie z akcją wynika z ich kształtu normatywnego, zaś w przypadku opcji, 

uczynienie udziału instrumentem bazowym jest niezasadne chociażby z praktycznego punktu 

widzenia, ponieważ prawa udziałowe nie mogą być inkorporowane w papierze wartościowym, a tym 

samym nie są notowane w obrocie zorganizowanym. Wyjątki te są zatem właściwe tylko spółce 

akcyjnej. Czy to samo tyczy się wyjątku w postaci nabywania akcji własnych w drodze sukcesji 

uniwersalnej? Dokonując analizy natury spółki akcyjnej
20

 nie można znaleźć takiego jej elementu, 

który powodowałby, że tylko ten typ spółki kapitałowej miałby być upoważniony do dziedziczenia 

akcji własnych albo nabywania ich wraz z całym majątkiem spółki przejmowanej wskutek połączenia. 

Z drugiej strony, nie ma żadnych racjonalnych argumentów przeciw temu, by taka sama możliwość 

stała się udziałem spółki z o o. Wręcz przeciwnie, skoro w nauce prawa handlowego powszechnie 

przyjmuje się, że to spółka z o.o. jest tą „bardziej osobową spółką kapitałową”, to można sobie 

wyobrazić, że z uwagi na silniejsze wyeksponowanie elementów osobowych, ściślejsze powiązanie 

wspólników ze spółką, zasadnym jest stworzenie i spółkom z o.o. możliwości dziedziczenia po 

jednym z jej wspólników. W aktualnym stanie prawnym, z uwagi na fakt, iż majątek wspólnika 

zawsze obejmuje udziały w kapitale zakładowym danej spółki, testament rozporządzający majątkiem 

na rzecz spółki byłby sprzeczny z art. 200 § 1 Ksh, gdyż prowadziłby do nabywania udziałów 

własnych. Podobnie, niezrozumiałym jest pozbawienie spółki z o.o. możliwości połączenia z 

jakąkolwiek spółką, która posiada udziały w jej kapitale zakładowym – a w istocie nawet jeden udział. 

Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać, że wprowadzone przez Kodeks spółek 

handlowych zróżnicowanie pozycji prawnej spółki z o.o. i spółki akcyjnej w kontekście nabywania 

akcji i udziałów własnych jest uzasadnione, ale tylko w pewnym zakresie. Część wyjątków jest 

wspólna naturze obu spółek kapitałowych, w tym zwłaszcza nabywanie własnych jednostek 

uczestnictwa w drodze sukcesji generalnej. Wnioski tego rodzaju nie powinny jednak moim zdaniem 

prowadzić do konstatacji, że skoro  zaprezentowanie zróżnicowanie jest nieusprawiedliwione, to 

                                                           
19 O wyjątku tym stanowi art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. 
20 Natura stosunku spółki akcyjnej rozumiana jest zgodnie z zapatrywaniem przedstawionym w publikacji J. 

Okolskiego, J. Modrzejewskiego i Ł. Gasińskiego Natura stosunku korporacyjnego spółki akcyjnej, PPH 2000 nr 

8, str. 2 -14. 
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można uznać, że w przypadku połączenia spółek nie mamy do czynienia z nabywaniem, lecz 

przeniesieniem i wykluczyć zastosowanie art. 200  Ksh do takiego stanu faktycznego „usuwając w ten 

sposób jedną niespójność kosztem wykreowania nowej.” Ze względu na ugruntowane znaczenie 

pojęcia ‘nabycie’ uznać należy, że art. 200 Ksh normuje także wstąpienie w prawa czy przeniesienie 

praw w drodze fuzji. Nie sposób jednak nie zauważyć, że zróżnicowanie pozycji prawnej spółki z o.o. 

i spółki akcyjnej w kontekście nabywania udziałów lub akcji własnych w drodze sukcesji uniwersalnej 

jest nieuzasadnione i stanowi arbitralne ograniczenie autonomii podmiotów prawa handlowego.   

IV. Konstrukcyjna luka w prawie? 

Tymczasem cechą prawa prywatnego jest to, że czyniąc ze swobody zachowań podmiotów 

zasadę, wytycza też granicę ingerencji czynnika władczego w sferę tej swobody
21

. Pamiętać należy, iż: 

„Wszelki wyjątek (od swobody) jest usprawiedliwiony wtedy, gdy opiera się na wyraźnej motywacji 

ochrony interesu ogólnego lub ochrony praw i interesów innych uczestników obrotu. Ingerencja ta nie 

może być dowolna (arbitralna), lecz wymaga racjonalnego uzasadnienia”. Zakaz nabywania udziałów 

własnych w drodze sukcesji uniwersalnej, będąc istotnym ograniczeniem tej swobody, nie znajduje 

racjonalnego uzasadnienia, tym samym nie zdaje testu proporcjonalności. Dlatego też, wbrew 
stanowisku SN wedle którego wyjątki są wyliczone w ustawie w sposób wyczerpujący, a do ich 
interpretacji znajduje zastosowanie reguła exceptiones non sunt extendendae, twierdzenie o 
istnieniu konstrukcyjnej luki w prawie w zakresie braku odpowiednika art. 363 ust. 1 pkt 3) dla 
spółki z o.o. wydaje się uzasadnione22

. Po pierwsze przemawia za tym tożsamość celów i założeń na 

jakich opiera się zakaz nabywania udziałów własnych i zakaz nabywania akcji własnych, przy 

jednoczesnym braku takich aspektów natury spółki akcyjnej, które uzasadniałyby zawłaszczenie 

możliwości nabywania akcji własnych w drodze sukcesji generalnej przez spółkę akcyjną. Po drugie, 

rozwiązanie takie pozwoli rozstrzygnąć kolizję zakazu nabywania udziałów własnych i zasady 

swobody łączenia się podmiotów prawa handlowego W doktrynie istnieje pogląd, że art. 491 §3 Ksh 

określa ograniczenia tak zwanej zdolności łączeniowej spółek w sposób wyczerpujący
23

, wskazując na 

spółkę w upadłości oraz spółkę w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku. Wśród wyjątków nie 

wymienia się przejęcia przez spółkę z o.o. jakiejkolwiek innej spółki posiadającej chociażby jeden 

udział w kapitale zakładowym sp. z o.o., prowadzącego do nabycia udziałów własnych (ani tym 

bardziej przejęcia przez zależną spółkę z o.o. spółki dominującej). Zauważyć należy, iż wyjątki od obu 

zasad, to jest zakazu nabywania udziałów własnych i swobody łączenia się podmiotów prawa 

handlowego, rządzone są reguła exceptiones non sunt extendendae. Kolizja tych zasad stanowi drugi 

(obok braku racjonalnego uzasadnienia dla zróżnicowania pozycji spółki akcyjnej i spółki z o.o. w 

zaresie nabywania jednostek uczestnictwa w drodze sukcesji uniwersalnej) argument przemawiający 

za uznaniem istnienia konstrukcyjnej luki w prawie. Założenie o racjonalności ustawodawcy wymusza 

stwierdzenie, że nie tworzy on prawa wewnętrznie sprzecznego. Odrzucenie poglądu o istnieniu 

konstrukcyjnej luki w prawie, prowadziłoby w linii prostej do stwierdzenia wewnętrznej sprzeczności 

prawa właśnie, dlatego rozwiązaniem słusznym jest dostrzeżenie luki, a w dalszej kolejności ustalenie 

                                                           
21 M. Romanowski, Jeszcze w sprawie skutków naruszenia norm względnie wiążących, PPH 2011 nr 8. 
22 Wyrok SN z 28 maja 1991 r. I CR 410/90.  
23 J. Golonka, Fuzja spółek… 
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instrumentu, który pozwoli tę sprzeczność usunąć. Instrumentem takim zdaje się być instytucja 

wnioskowania per analogiam. 

Mimo że wnioskowanie przez analogię zdaje się być w analizowanym przypadku w pełni 

uzasadnione, to wobec kategoryczności przytoczonego stanowiska Sądu Najwyższego w zakresie 

zakazu nabywania udziałów własnych oraz rozbieżności poglądów w doktrynie, de lege lata 

dopuszczalność nabywania udziałów własnych w drodze sukcesji uniwersalnej, w tym połączenia typu 

downstream merger, może w praktyce być podważana. Dlatego też w dalszej kolejności należy 

zastanowić się nad ewentualną sankcją z tytułu przeprowadzenia takiej transakcji wbrew dyspozycji 

art. 200 §1 Ksh. 

V. Ustalenie sankcji za nabycie udziałów własnych wbrew zakazowi z art. 200 § 1 Ksh 

Art. 200 Ksh milczy na temat sankcji dla czynności dokonanych wbrew ustanowionemu w 

nim zakazowi. W tej sytuacji, wyobrazić sobie można w zasadzie trzy rozwiązania. Po pierwsze, dla 

ustalenia sankcji konieczne jest odwołanie się poprzez art. 2 Ksh do generalnej zasady wyrażonej w 

art. 58 Kc, zgodnie z którą czynności prawne, których treść jest sprzeczna z ustawą, są bezwzględnie 

nieważne. Na etapie subsumcji mogłyby jednak pojawić się pewne wątpliwości. Przytoczony przepis 

wyraźnie posługuje się pojęciem czynność prawna; tymczasem czy można uznać, że analizowany w 

niniejszym artykule przypadek połączenia odwrotnego jest czynnością prawną? Głosy w tym zakresie 

są podzielone. W doktrynie niegdyś pojawiły się poglądy zakładające, że połączenie jest w istocie 

umową, zawieraną pomiędzy łączącymi się spółkami, uchwały połączeniowe stanowią zaś zgodne 

oświadczenia woli. Niemniej jednak pogląd ten znajduje się dziś w mniejszości; aktualnie przyjmuje 

się, że połączenie jest złożonym zdarzeniem prawnym, obejmującym oświadczenia woli łączących się 

spółek. Tym samym to, czy połączenie odwrotne jako zdarzenie prawne znajduje się w zakresie 

normowania art. 58 Kc i czy w konsekwencji zagrożone jest wynikającą z niego sankcją bezwzględnej 

nieważności, może budzić pewne kontrowersje. Z drugiej strony, być może zdarzeniem przykładanym 

do wzorca zachowania wynikającego z art. 200 §1 Ksh nie powinno być połączenie jako całość 

zdarzenia prawnego, ale uchwały połączeniowe. Wówczas, nawet mimo przyjęcia, że uchwały 

połączeniowe mają charakter czynności prawnej, co w doktrynie także budzi kontrowersje, 

zastosowanie art. 58 Kc w celu określenia sankcji dla nabycia udziałów własnych wbrew zakazowi 

będzie wyłączone, ze względu na fakt objęcia uchwał zgromadzeń wspólników sp. z o.o. odrębnym 

reżimem zaskarżania, unormowanym całościowo w Kodeksie spółek handlowych
24

. 

Zgodnie z powyższymi ustaleniami, przyjąć można drugie rozwiązanie, zgodnie z którym 

ustalenie sankcji następuje na podstawie art. 252 Ksh, znajdującego zastosowanie także do uchwał 

połączeniowych. Stwierdzenie nieważności chociażby jednej z uchwał połączeniowych z uwagi na 

sprzeczność z art. 200 Ksh, ubezskuteczni całą procedurę połączenia typu downstrem merger.  

Przy przyjęciu tego trybu ustalenia sankcji naruszenia art. 200 Ksh, należy jednak rozważyć 

kilka dalszych kwestii. Po pierwsze, charakter sankcji prawnej przewidzianej w art. 252 ksh, a także 

wyroku stwierdzającego nieważność uchwały, są przedmiotem sporu, którego dokładne 

przedstawienie pozostaje poza zakresem niniejszego opracowania. Z orzecznictwa wynika, że jest to 

                                                           
24 Zgodnie z art. 2 Ksh, odwołanie do Kodeksu Cywilnego jest możliwe tylko wówczas, gdy Kodeks spółek 

handlowych nie reguluje danej materii. 
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sankcja zbliżona do sankcji nieważności względnej, w przypominającą w  swym kształcie sankcję 

przewidzianą w art. 422 § 1 Ksh
25

. Tym samym, uznać należy, że uchwała taka wywołuje skutki aż do 

momentu stwierdzenia jej nieważności prawomocnym wyrokiem sądu, które to stwierdzenie wywiera 

skutki ex tunc. Pewne wątpliwości może budzić to, czy do stwierdzenia nieważności może dojść tylko 

w konsekwencji wytoczenia powództwa w trybie, w zależności od przypadku, art. 252 lub art. 425 

Ksh, czy też możliwe jest orzeczenie nieważności przez sąd rejestrowy w oparciu o art. 23 ust. 1 

ustawy z 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, na przykład w toku postępowania w 

sprawie rejestracji połączenia. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego sąd rejestrowy: „powinien 

załączone dokumenty zbadać i na użytek prowadzonego postępowania stwierdzić, że konkretna 

uchwała została podjęta w okolicznościach, zgodnych z prawem albo z prawem niezgodnych, 

powodujących jej nieważność26
”. Uznawszy kompetencję sądu rejestrowego do dokonania 

stwierdzenia nieważności uchwały, należy się zastanowić, jakie konsekwencje wywoła dokonanie 

wpisu połączenia, to jest czy wobec powyższych konkluzji fakt dokonania rejestracji będzie 

równoznaczny z potwierdzeniem, że uchwały połączeniowe były zgodne z prawem. Założenie takie 

opierałoby się na twierdzeniu, że skoro do kompetencji sądu rejestrowego należy badanie ważności 

uchwał, to fakt dokonania rejestracji opartego na nich połączenia oznacza, że uchwały te były zgodne 

z prawem. Wydaje się, że rozstrzygnięcie kwestii ważności uchwały jest zagadnieniem 

prejudycjalnym, tym samym, nie jest objęte zakresem prawomocności materialnej wyroku sądu 

rejestrowego. Poprzez odpowiednie zastosowanie art. 366 Kpc
27

 do postępowania rejestrowego, 

należy uznać, że ostateczne postanowienie ma powagę rzeczy osądzonej tylko co do tego, co w 

związku z podstawą sporu stanowiło przedmiot rozstrzygnięcia. W analizowanym przypadku 

przedmiotem rozstrzygnięcia jest dokonanie rejestracji i  tylko w tym zakresie powstaje stan res 

iudicata. Tym samym, nawet jeżeli sąd zarejestruje połączenie typu downstream merger, to nadal 

możliwe będzie zaskarżenie uchwał połączeniowych w trybie art. 252 Ksh.  

Zgodnie z uwagami poczynionymi powyżej, istnieje także trzecia koncepcja dotycząca 

analizowanego problemu, która zakłada, że także w zakresie sankcji za naruszenie dyspozycji art. 
200 § 1 Ksh mamy do czynienia z konstrukcyjną luką w prawie i dopuszcza sięgnięcie, ponownie 
drogą wnioskowania per analogiam, do art. 364 § 1 Ksh. Przywołany przepis stanowi, że czynności 

prawne dokonane wbrew art. 362 § 1 Ksh (zakazowi nabywania akcji własnych) są ważne oraz art. 

363 § 4 Ksh, który określa dalsze konsekwencje takiego nabycia.  

Zgodnie z uwagami poczynionymi powyżej, wydaje się, że w analizowanym stanie 

faktycznym ocena ważności dotyczyłaby właśnie uchwał połączeniowych. Art. 364 § 1 Ksh stanowi w 

tym zakresie lex specialis wobec art. 425 Ksh, oraz, przy założeniu że wskutek wnioskowania per 

                                                           
25 Patrz SN w uchwale z 1 marca 2007 roku III CZP 94/06,  wyrok z dnia 13 lutego 2004 roku II CK 438/02, 

wyrok z dnia 9 września 2010 roku I CSK 530/09, przede wszystkim wyrok z dnia 24 lutego 2011 roku III CSK 

150/10. 
26 Zdaniem Sądu Najwyższego, wyrażonego w uchwale z dnia 20 stycznia 2010 roku III CZP 122/09, 

poprawność wniosku o kompetencji sądu rejestrowego do badania ważności/ nieważności uchwał, opiera się: 
„na podkreśleniu wagi zasad towarzyszących rejestrowi przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, a 

zwłaszcza jego jawność i prawdziwość”. Ponadto, podkreśla się, że sąd ma obowiązek czuwać, aby w rejestrze 

umieszczane były tylko dane prawdziwe. W razie stwierdzenia nieważności uchwał, sąd musi odmówić wpisania 

do rejestru danych na nich opartych. 
27 Art. 366 Kpc stanowi, iż wyrok prawomocny ma powagę rzeczy osądzonej tylko co do  tego co w związku  z 

podstawą sporu stanowiło przedmiot rozstrzygnięcia, a ponadto tylko między tymi samymi stronami. 
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analogiam znajduje zastosowanie do spółki z o.o., jest normą specjalną także wobec art. 252 Ksh. 

Tym samym, nawet jeżeli uznamy, iż połączenia typu downstream merger są w świetle dyspozycji 
art. 200 Ksh zakazane, to ich przeprowadzenie, przy założeniu analogicznego stosowania art. 
364 § 1 Ksh, będzie w pełni skuteczne. Zgodnie z przywoływaną regulacją,  spółka z o.o. nie będzie 

mogła wykonywać praw udziałowych z własnych udziałów, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub 

wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw. Ponadto, ta część nabytych 

udziałów własnych, która przekracza 10% kapitału zakładowego spółki przejmującej, powinna zostać 

zbyta w terminie dwóch lat od dnia połączenia, w przeciwnym razie podlegać będzie przymusowemu 

umorzeniu, dokonywanemu na podstawie uchwały zarządu spółki. Nie należy jednak zapominać o 

negatywnych konsekwencjach natury prawno karnej, jakie mogą dotknąć członków zarządu spółki 

przejmującej, zgodnie z art. 588 Ksh.  

VI. Podsumowanie 

Mając powyższe na względzie, wydaje się, iż należy opowiedzieć się za dopuszczalnością i 

skutecznością połączeń typu down steram merger (także w konfiguracji w której spółką przejmującą 

jest zależna spółka z o.o.) na gruncie Kodeksu spółek handlowych. Podstawą dla przyjęcia takiego 

poglądu jest stwierdzenie istnienia konstrukcyjnej luki w prawie i możliwości stosowania analogii 

legis z art. 363 § 1 Ksh do spółek z o.o. Mimo że rozwiązanie takie wydaje się słuszne, zauważa się, 

że de lege lata wciąż mogą pojawiać się poglądy zakładające niedopuszczalność połączeń odwrotnych 

w przywołanej konfiguracji. Wydaje się jednak, że nawet w takim przypadku, z uwagi na zasadność 

analogicznego zastosowania art. 364 §1 Ksh dla ustalenia ewentualnej sankcji, ostatecznie można 

wyprowadzić wniosek o skuteczności przeprowadzenia połączeń typu downstream merger, nawet 

wbrew art. 200 §1 Ksh. Wciąż jednak argumentem dużej wagi jest odpowiedzialność karna na 

podstawie art. 588 Ksh. 

De lege ferenda postulować należy wyraźne uregulowania analizowanych w niniejszym 

opracowaniu kwestii. Być może pozytywnym wzorem mogą okazać się odpowiednie regulacje 

niemieckie, zakładające bezpośrednie przejście udziałów, które do momentu połączenia znajdowały 

się w majątku dominującej spółki przejmowanej, na jej dotychczasowych wspólników. Rozwiązanie 

takie pomaga uniknąć problemu nabywana udziałów czy akcji własnych, gdyż spółka przejmująca nie 

nabywa ich wraz z całością majątku, a dodatkowo wyłącza, przynajmniej w pewnym zakresie, 

konieczność podwyższenia kapitału zakładowego w toku przeprowadzania fuzji typu downstream 

merger. Alternatywnym rozwiązaniem, jak się wydaje prostszym koncepcyjnie, może być wpisanie 

odpowiednika art. 363 §1 Ksh do art. 200 §1 Ksh
28

. 

 

                                                           
28 Zauważyć należy, iż takie rozwiązanie nie uchyli jednak problemu w zakresie konieczności podwyższania 

kapitału zakładowego przez spółkę przejmującą. 
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Piotr Witkowski 

Rozliczenie strat podatkowych przy łączeniu się spółek kapitałowych 
 

Proces połączenia się spółek kapitałowych co do zasady jest neutralny podatkowo i to zarówno 
dla spółek uczestniczących w procesie, jak  i ich wspólników bądź akcjonariuszy. Jednakże  
niekorzystną konsekwencją połączenia może okazać się utrata możliwości rozliczenia po 
połączeniu strat podatkowych przez spółkę przejmowaną. Powyższej sytuacji można zapobiec, 
ale wiąże się to także z pewnym ryzykiem. 

I. Wprowadzenie 

W współczesnym obrocie gospodarczym coraz częściej możemy zaobserwować procesy 

łączenia się spółek kapitałowych. Zjawisko to w doktrynie prawa handlowego nazywane jest fuzją. 

Głównym celem łączenia się spółek kapitałowych jest koncentracja kapitałowa, która ma za zadanie 

spowodować wzmocnienie pozycji spółki połączonej w stosunku do innych spółek działających na 

danym rynku. Konsekwencją tego jest podniesienie jej poziomu konkurencyjności głównie na rynku 

krajowym, choć również zagranicznym. 

Nieodłączną kwestią związaną z procesem fuzji spółek kapitałowych są związane z nim 

zagadnienia podatkowe. Ich znaczenie jest bardzo istotne, bowiem mogą one sprzyjać procesom 

rozwojowym lub hamować restrukturyzację łączonych spółek. Obowiązek zapłaty podatku 

dochodowego, czy utrata innych praw nabytych przez spółkę kapitałową kończącą byt prawny jako 

podatnik, powoduje, że koszty podatkowe fuzji stają się istotną przeszkodą w jej przeprowadzeniu. 

Dlatego też, aby spółki mogły podjąć racjonalną decyzję o połączeniu, niezbędne jest m.in. 

jednoznaczne określenie w przepisach obowiązków podatkowych obciążających zarówno łączące się 

spółki, jak i ich akcjonariuszy lub wspólników. 

Przez pojęcie fuzji należy rozumieć połączenie, zjednoczenie się stronnictw, przedsiębiorstw 

lub spółek. Zatem fuzja spółek kapitałowych polega na zawiązaniu nowej spółki kapitałowej, na którą 

przenoszone są majątki wszystkich łączących się spółek, zapewniając wspólnikom dotychczasowym 

akcje lub udziały w nowej spółce
1
. 

Kodeks spółek handlowych
2
 wyróżnia dwa rodzaje fuzji spółek kapitałowych: 

• fuzje przez inkorporację oraz 

• fuzje przez związek. 

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 491 §1 k.s.h. łączenie spółek kapitałowych może być 

dokonywane tylko pomiędzy spółkami o tożsamej formie prawnej. 

                                                           
1 A. Kowalska, A. Kowalski, A. Firecka, B. Danel, M. Pacholska, W. Kucypera, A. Połeć  Łączenie, podział, 
przekształcenia spółek kapitałowych ASPEKTY PRAWNE I PODATKOWE Warszawa 2011. s.17. 
2 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) dalej „k.s.h.” 
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Fuzja przez inkorporację (per incorporationem) polega na przeniesieniu całego majątku spółki 

przejmowanej na inną spółkę (przejmującą) w zamian za udziały lub akcje, które spółka przejmująca 

wydaje wspólnikom spółki przejmowanej
3
. 

Fuzja przez związek (per unionem) polega na zawiązaniu nowej spółki kapitałowej, na którą 

przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek. Akcjonariusze łączących się spółek otrzymują w 

zamian udziały lub akcje  nowo powstałej spółki. Spółka przejmowana i spółki podlegające połączeniu 

zostają rozwiązane bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia ich z 

rejestru
4
. 

II. Inkorporacja bez podwyższenia kapitału 

Połączenie spółek poprzez inkorporację bez podwyższenia kapitału zakładowego lub  akcyjnego 

może wystąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach, które wymienia art. 515 § 1 k.s.h tj: 

• gdy spółka przejmująca ma w swym posiadaniu udziały lub akcje spółki przejmowanej, 

• gdy spółka przejmująca ma swoje udziały lub akcje nabyte zgodnie z przepisami kodeksu 

spółek handlowych (tj. art. 200 lub art. 362 oraz w przypadkach, o których mowa w art. 360). 

Należy zwrócić uwagę, iż ustawodawca nie precyzuje, ile udziałów lub akcji spółki przejmowanej, 

czy też ile udziałów lub akcji własnych ma posiadać spółka przejmująca
5
. 

Przy inkorporacji spółek kapitałowych jedną z przyjętych zasad jest, iż decydującym momentem 

jest moment zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w spółce przejmującej o wartość 

majątku wniesionego do spółki przez spółki inkorporowane. Wyjątek od tej zasady polega na tym, że 

połączenie takie może być przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego, jeśli spółka 

przejmująca posiada udziały bądź akcje spółki przejmowanej albo udziały lub akcje własne. W 

przypadku, gdy spółka przejmująca ma udziały w spółce przejmowanej, nie dochodzi do 

podwyższenia kapitału zakładowego, ponieważ przedmiotem wkładu nie mogą być prawa już 

przysługujące spółce
6
. 

Drugie zagadnienie doskonale wyjaśnia prof. A. Kidyba w swoim komentarzu do art. 515 k.s.h.: 

„Przepisy te regulują nabycie udziałów i akcji w określonym celu, przede wszystkim w celu 

umorzenia lub zbycia. Nie mogą one stanowić podstawy do podwyższenia w oparciu o nie kapitału 

zakładowego. Jednakże aby umożliwić wspólnikom spółki przejmowanej objęcie udziałów (akcji), 

spółka przejmująca może nabyć własne udziały lub akcje o łącznej wartości nieprzekraczającej 10% 

kapitału zakładowego. Dopuszczalność taka rozszerza katalog możliwych powodów nabycia udziałów 

własnych określonych w art. 200 i 362 k.s.h. 

                                                           
3 J. Okolski, M. Safjan, M. Modrzejewska, J. Modrzejewski, M. Litwińska-Werner, Ł. Gasiński, D. Opalska, K. 

Zaradkiewicz, W. Opalski, J. Krauss, C. Wiśniewski redakcja naukowa J. Okolski, M. Modrzejewska Prawo 
Handlowe wyd. 3 Warszawa 2012 s. 343. 
4 Ibidem. 
5 M. Rodzynkiewicz Łączenie się spółek Komentarz wyd.2, Warszawa 2003 s. 260 i następne. 
6 A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 301-633 Kodeksu spółek handlowych LEX/el. 2012 LEX nr 8685. 
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Logiczno-językowa wykładnia treści regulacji zawartej w art. 515 § 1 k.s.h. pozwala na przyjęcie, 

że akcje mogą być nabyte zgodnie z normą art. 362 k.s.h., dopuszczającą takie czynności w 

odniesieniu do akcji własnych, oraz objęte w innych przypadkach (o tym jest mowa w art. 366 k.s.h.). 

Prowadzi to do wniosku, że możliwość pominięcia podwyższenia kapitału zakładowego przez spółkę 

przejmującą, która wydaje nabyte lub objęte uprzednio akcje własne wspólnikom (akcjonariuszom) 

spółki przejmowanej, dotyczy przypadków, gdy nabycie akcji jest zgodne z prawem (w przypadkach 

stanowiących wyjątki od zakazu nabycia akcji własnych – art. 362 k.s.h.). Jednakże w przypadku 

objęcia akcji dopuszczalny jest każdy przypadek objęcia (zarówno dozwolony, jak i niedozwolony – 

art.. 366 k.s.h.). 

Komentowana regulacja zawarta w art. 515 k.s.h. z oczywistych względów stanowi jeden  

z wyjątków, o którym mowa w art. 362 § 1 pkt 9 k.s.h. oraz wyjątek od ogólnego zakazu obejmowania 

akcji własnych (art. 366 k.s.h.). Przepis art. 515 k.s.h. pełni więc szczególną funkcję. Nie jest to 

jednak regulacja, która łączy się bezpośrednio z ustaleniem procedury łączenia (nie wskazuje 

czynności niezbędnych do dokonania), a wręcz odwrotnie, stwarza wyjątki – o czym była mowa – od 

klasycznego trybu łączenia poprzez jego uproszczenie. W związku z takim, a nie innym celem 

komentowanego unormowania przyjąć należy, że efekt w postaci dopuszczenia łączenia w trybie 

inkorporacji bez konieczności podwyższenia kapitału zakładowego może mieć miejsce, gdy spółka 

przejmująca ma akcje własne. Wykładnia językowa art. 515 § 1 k.s.h. nie pozostawia tu wątpliwości. 

Gdyby bowiem przyjąć, że nabycie (objęcie) akcji możliwe byłoby tylko w samym postępowaniu 

łączeniowym, to okazałoby się, że wykorzystanie art. 515 k.s.h. w tym trybie byłoby właściwie 

niewykonalne ze względu na procedurę łączeniową. Treść art. 515 § 1 k.s.h. zawiera wyraźne 

stwierdzenie, że połączenie może być przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego, gdy 

spółka przejmująca ma akcje własne. Przywołane rozwiązanie jest oczywiste z punktu widzenia 

planowanych przejęć i udziału w procesach transformacyjnych. Jeżeli więc spółka podejmie decyzję o 

nabyciu akcji własnych w celu objęcia udziałów lub akcji wspólników spółki przejmowanej, to będzie 

kolejny przypadek dozwolonego nabycia udziałów własnych oraz nawet niedozwolonego objęcia akcji 

własnych bez wywoływania negatywnych konsekwencji dla objęcia. Okoliczność, że nabycie 

(objęcie) akcji własnych może odbyć się wcześniej przed rozpoczęciem postępowania łączeniowego, 

wynika zarówno z wykładni językowej, celowościowej, jak i systemowej.  

Omówione działania nie mogą być jednak dokonywane zupełnie swobodnie. Po pierwsze przy 

podjęciu uchwały o nabyciu (objęciu) akcji własnych należy wyraźnie wskazać cel tych działań. Aby 

mogło dojść do uznania za legalne "wykorzystanie" akcji własnych w procesie łączenia, wyraźnie 

należy określić cel takiego nabycia (objęcia). Wskazuje go art. 515 § 2 zd. 1, a jest nim umożliwienie 

objęcia akcji wspólnikom spółki przejmującej. W związku z powyższym podjęcie uchwały przez 

zarząd spółki powinno odnosić się do celu określonego w art. 515 § 2 k.s.h. Powołany cel nie musi 

być sformułowany w sposób bardzo konkretny, gdyż brak jest jeszcze podmiotów, które będą 

przejmowane, ale moim zdaniem powinno mieć miejsce odniesienie do art. 515 k.s.h. 

Kolejne ograniczenie wiąże się z dopuszczalnym poziomem nabycia (objęcia) akcji własnych. 

Przepisy kodeksu spółek handlowych ustalają tu limity nabywania (obejmowania) na poziomie 10% 

kapitału zakładowego spółki przejmującej. Wycena wartości dopuszczalnych i nabywanych akcji 

następuje według wartości nominalnej. W przypadku następującym po nabyciu (objęciu) akcji 

własnych i podwyższeniu kapitału zakładowego limit dopuszczalnego nabycia (objęcia) akcji 
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własnych zwiększa się i możliwe są dodatkowe czynności nabycia (objęcia) akcji własnych, jednakże 

tylko do limitu ustalonego w stosunku do zarejestrowanej wysokości podwyższonego kapitału 

zakładowego. Limit ten pozostaje ciągle na poziomie 10% kapitału. Akcje własne należy umieścić w 

bilansie w osobnej pozycji kapitału własnego w wartości ujemnej
7
”. 

Dokonując analizy skutków podatkowych inkorporacji bez podwyższenia kapitału, myślę iż 

należy zastanowić się, czy ma tu zastosowanie art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych
8
. Stanowi on, iż w przypadku łączenia się spółek kapitałowych, nadwyżka pomiędzy 

wartością przejmowanego majątku, a wartością udziałów lub akcji wydawanych przez spółkę 

przejmującą nie będzie stanowiła przychodu. Jednocześnie jako przychód określany jest majątek 

przejęty w wyniku umorzenia posiadanych przez spółkę przejmującą udziałów lub akcji spółki 

przejmowanej. 

Po analizie powyższego przepisu możemy stwierdzić, iż nie ma w nim uwzględnionego zdarzenia, 

jakim jest połączenie spółek bez podwyższenia kapitału zakładowego lub akcyjnego albo z 

częściowym podwyższeniem kapitału. Ustawodawca nie przewiduje również okoliczności poniesienia 

wydatków na nabycie udziałów lub akcji spółki przejmowanej lub na nabycie własnych udziałów czy 

akcji. 

Umorzenie udziałów lub akcji spółki kapitałowej jest instytucją kodeksu spółek handlowych 

oznacza prawne unicestwienie praw udziałowych związanych z udziałem bądź akcją, które może 

nastąpić jedynie przy zachowaniu przepisów k.s.h. Wówczas należy przyjąć, że udziały bądź akcje 

spółki przejmowanej ulegają unicestwieniu, a związane z nimi prawa wygasają z dniem wykreślenia 

spółki przejmowanej z rejestru. Umorzenie jest więc odmienną instytucją od procesu łączenia się 

spółek kapitałowych.  

III. Rozliczenie straty po połączeniu spółek 

Problemy związane z możliwością rozliczania strat po procesie połączenia spółek są dosyć 

jasne. Kwestie te są uregulowane przez przepisy ustawowe. 

Istnieje generalna zasada, iż spółka powstająca w wyniku fuzji (przez inkorporację, jak i przez 

związek) wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej (jak i spółek łączących się). 

Mimo to, zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 4 PDOPrU, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę 

opodatkowania nie uwzględnia się strat przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych 

lub dzielonych – w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału przedsiębiorców, z 

wyjątkiem przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową. 

Ponadto, stosownie do art. 7 ust. 4 PDOPrU, przy ustalaniu straty nie uwzględnia się 

przychodów i kosztów uzyskania przychodów, o których jest mowa w ust. 3, a w razie przekształcenia 

formy prawnej, łączenia lub podziału przedsiębiorców, także straty przedsiębiorców przekształcanych, 

łączonych, przejmowanych lub dzielonych, z wyjątkiem przekształconych spółek kapitałowych w inne 

spółki kapitałowe. 

                                                           
7 A. Kidyba Komentarz aktualizowany do art. 301-633 Kodeksu spółek handlowych LEX/el. 2012 LEX nr 8685. 
8 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr. 21, poz. 86 ze zm.) 

(dalej: „PDOPrU”). 
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Prawo odliczenia strat nie przechodzi zatem ani na podmioty powstałe w wyniku podziału, ani 

na podmioty, które przejęły majątek dzielonej spółki. Jednak w przypadku podziału przez wydzielenie, 

w którym następuje przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejąca spółkę lub na spółkę 

nowo zawiązaną – podmiot dzielony zachowuje swój byt prawny, a w związku z tym także prawo do 

odliczenia straty. Prawo to jednak nie przechodzi na podmiot przejmujący wydzieloną część majątku
9
. 

Rozwiązanie takie jest niekorzystne dla podatników. Można je jednak uzasadniać w ten sposób, że 

gdyby nie było tego zakazu, mogłoby dochodzić do sytuacji polegających na przejmowaniu przez 

spółki “bogate” spółek osiągających stratę, co pozwalałoby spółce przejmującej skutecznie obniżać 

swój dochód do opodatkowania przez pokrywanie jej strat. 

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyraźnie wskazują podmioty i 

sytuacje, w których nie jest możliwe rozliczenie straty przy połączeniu spółek. W przypadku fuzji 

spółek poprzez inkorporację spółka przejmująca nie ma prawa rozliczać straty spółki przejmowanej. 

Przy połączeniu poprzez zawiązanie nowego podmiotu nowo powstała spółka nie może rozliczyć strat 

spółek łączonych. 

Wyżej wymieniona ustawa wskazuje sytuacje, kiedy może dojść do rozliczenia straty po 

procesie fuzji. Stanowią o tym przepisy ogólne dotyczące definicji dochodu i straty podatkowej oraz 

zasady rozliczania strat przez kolejne lata podatkowe. Prawo rozliczania straty po fuzji przysługuje 

jedynie spółkom zachowującym swój byt prawny przed i po połączeniu. Dotyczy to jedynie strat 

własnych. Natomiast spółkami, które zachowują swój byt, są tylko spółki przejmujące, z tym że taki 

status mają tylko przy połączeniu przez inkorporację10
.  

Mimo wszystko przepis dotyczący rozliczania strat po połączeniu spółek kapitałowych daje 

pewne możliwości do jego nadinterpretacji. Wynika to z jego brzmienia, którego treść stanowi, że 

przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się straty 

przedsiębiorstw przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych - w razie przekształcania 

formy prawnej, łączenia lub podziału przedsiębiorców. Pojawiają się pewne wątpliwości w jego 

interpretacji, które dotyczą precyzyjnego określenia zdarzeń gospodarczych, których wystąpienie 

powoduje utratę możliwości rozliczenia straty podatkowej. Trzeba się zastanowić, czy wymienione 

tam zdarzenia zostały świadomie zapisane w celu poddania ich ograniczeniu podatkowemu. Wydaje 

się, że tak - co racjonalnością i kompetencją uzasadnia ustawodawca.  

Zatem nie mogą rozliczać straty, w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału, 

przedsiębiorcy łączeni, przejmowani lub dzieleni. Istotne jest, że nie zostały tutaj wymienione 

podmioty (spółki) przejmujące. Jest to równoznaczne z tym, że intencją  ustawodawcy było 

wyłączenie z ograniczeń dotyczących zaliczania straty spółek kapitałowych, które w procesie fuzji są 

podmiotami przejmującymi, czego potwierdzeniem jest fragment komentarza do Ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych: „W pkt  4 i 5 ust. 3 komentowanego artykułu ustawodawca 

przewidział, iż straty nie uwzględnia się przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę 

opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub 

                                                           
9 A. Kowalska, A. Kowalski, A. Firecka, B. Danel, M. Pacholska, W. Kucypera, A. Połeć Łączenie, podział, 
przekształcenia spółek kapitałowych ASPEKTY PRAWNE I PODATKOWE Warszawa 2011 s. 145. 
10 Art. 7  pkt. 3 ust. 4 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. – O podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr. 

21, poz. 86 ze zm.). 
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dzielonych w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału przedsiębiorców (z 

wyjątkiem przekształcenia spółek kapitałowych w inne spółki kapitałowe). Straty takiej nie 

uwzględnia się również w odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych przejmowanych lub 

nabywanych na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji oraz strat instytucji kredytowej 

związanych z działalnością oddziału tej instytucji, którego składniki majątkowe zostały wniesione do 

spółki tytułem wkładu niepieniężnego na utworzenie banku na podstawie przepisów ustawy – Prawo 

bankowe (art. 7 ust. 4a ustawy o CIT). Jedyny wyjątek od zasady niedopuszczalności uwzględnienia 

straty dotyczy sytuacji, w której jedna ze spółek kapitałowych przekształca się w inną spółkę 

kapitałową”11
. 

Omawiany przepis dotyczący rozliczania strat jest więc mało precyzyjny, bowiem wymieniana 

w nim jest zarówno spółka przejmowana, jak i podmioty łączone. Trzeba pamiętać, że każda spółka 

przejmująca jest spółką łączoną, z drugiej zaś strony nie ulega wątpliwości fakt, że nie każdy 

przedsiębiorca łączony jest przedsiębiorcą przejmowanym. W związku z tym może zaistnieć sytuacja, 

w której przepis ten będzie odczytany w ten sposób, że wszystkie spółki podlegające procesowi fuzji: 

spółki przejmujące, jak i przejmowane, będą traciły prawo do rozliczenia straty. Moim zdaniem, taką 

interpretację trzeba uznać za błędną, ponieważ przepis pośrednio wymienia spółki przejmujące jako 

traktowane odrębnie.  

IV. Amortyzacja 

W przypadku połączenia się spółek zarówno poprzez inkorporację, jak i przez związek - zgodnie 

z art. 16g ust.9 PDOPrU – wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych ustalana jest w wysokości wartości początkowej określanej w ewidencji, czy w wykazie 

podmiotu łączonego. Dlatego też spółka przejmująca czy spółka nowo powstała musi ustalić wartość 

początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które powiększyły jej 

majątek, w wysokości wartości początkowej określanej w ewidencji spółki przejmowanej lub spółek 

łączących się. 

Natomiast przy obu rodzajach fuzji powstała w ich rezultacie spółka dokonuje odpisów 

amortyzacyjnych, uwzględniając dotychczasową ich wysokość oraz kontynuując stosowanie zasad i 

stawek przyjętych przez spółki łączone czy też spółkę  przejętą. Konsekwencją tego jest fakt, że 

spółka przejmująca (nowo powstała) musi ustalić wartość początkową środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, które powiększyły jej majątek, w wysokości wartości początkowej 

określanej w ewidencji spółki przejmowanej (spółek łączących się). 

V. Zakończenie 

Problematyka łączenia się spółek jest tematyką ważną. Do 1999 roku w polskim systemie 

prawnym kwestie te były bardzo lakonicznie uregulowane pod względem podatkowym. Sytuacja ta 

                                                           
11 A. Mariański, D. Strzelec, M. Wilk Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz wyd. II, Warszawa 

2012 s. 49. 
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uległa zmianie wraz z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
12

. Jednak mimo 

zmian uregulowania podatkowe w dalszym ciągu nie zachęcają do tego rodzaju konsolidacji kapitału. 

Równie istotna przy połączeniach spółek jest także problematyka tzw. cichych rezerw zysku - 

nadwyżek wartości majątku ujawniających się przy połączeniu. 

Istnieje wielu przeciwników procesów fuzji, którzy argumentują, iż są one nadmiernie 

obłożone obowiązkami podatkowymi. Ponadto wyjaśniają, że zamiast procesu połączenia można 

dokonać procesu wniesienia aportu, co powodowałoby uniknięcie zapłacenia podatku przez spółkę 

przejmującą w procesie fuzji. Gdyby wniesiono aport, spółka przejmująca przejęłaby majątek według 

wartości rynkowej, a nie bilansowej. Nie byłoby więc różnicy między wartością przejmowanego 

majątku a wartością udziałów i wówczas podatek byłby pobierany tylko raz – od udziałowców, gdy 

będą sprzedawali swoje udziały. 

Należy jednak powiedzieć, że nie zawsze da się zastąpić fuzję aportem – chociażby dlatego, że 

spółka, której majątek jest wnoszony do innej spółki, nie traci swojego bytu prawnego -  przy fuzjach 

często właśnie o to chodzi. 

Zagadnienie łączenia się spółek kapitałowych ma również znaczenie w stosunku do rynku 

gospodarczego Unii Europejskiej. Aby polskie podmioty mogły przeciwstawić się tak silnej 

konkurencji, muszą ulegać procesom łączenia się. 

Należy stwierdzić, że rozwiązania podatkowe w naszym systemie prawnym nie sprzyjają 

łączeniu się spółek kapitałowych, ponieważ w dużym stopniu są niekorzystne dla podatnika i w 

efekcie może przynieść niekorzystne konsekwencje finansowe, jednak trzeba nadmienić, iż istnieje 

alternatywa fuzji w postaci wniesienia aportu przez spółkę przejmującą. 

Reasumując, ja i tak jestem zdania, że procesy łączenia się spółek mają wiele pozytywnych 

aspektów dla przedsiębiorców i dają duże możliwości rozwoju na rynku krajowym oraz zagranicznym. 

 

 

                                                           
12 Ustawa z 20.11.1998 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 144, poz. 

931). 
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Wiktor Krzymowski*  

Reklama produktu leczniczego (profitowa, przypominająca, kierowana do 
dzieci) oraz reklama aptek 

 

I. Pojęcie reklamy produktu leczniczego 

Zgodnie z art. 52 ust. 1 pr. farm reklamą produktu leczniczego jest taka działalność, która 
polega na informowaniu o nim lub zachęcaniu do jego stosowania. Musi ona mieć również na 
celu zwiększenie liczby przepisywanych recept, dostarczanie, sprzedaż lub konsumpcję 
produktów leczniczych. Natomiast według dyrektywy 2001/83/WE (zwana dalej dyrektywą)1, 
jest to dowolna forma obwoźnej informacji, działalności agitacyjnej lub motywowania 
ukierunkowanego na zachęcanie do przepisywania, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji 
produktów leczniczych (art. 86). 

Reklama może przybierać najróżniejsze formy, wśród których ustawodawca przykładowo 

wymienia reklamę: publiczną (skierowaną do wiadomości nieokreślonych adresatów), zamkniętą 

(skierowaną do wiadomości osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót 

produktami leczniczymi), wizytacyjną (wizyty przedstawicieli handlowych lub medycznych u osób 

uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi), 

próbkową (dostarczenie próbek produktów leczniczych).  

Do reklamy produktu leczniczego zaliczono również pewne rodzaje sponsoringu (art. 52 ust. 2 

pkt 5-6 pr. farm.), takie jak organizacja konferencji, zjazdów lub kongresów. Zabieg ten jest 

podyktowany zamiarem objęcia takich spotkań surowym reżimem prawnym, aby ograniczyć ich 

wpływ na powstanie u osób uprawnionych do wystawiania recept, skłonności do wystawiania ich 

znaczącej ilości na produkty danego koncernu farmaceutycznego. Przyświecającą temu idee oceniam 

pozytywnie. Z punktu widzenia legislacyjnego, wydaje się jednak, że wprowadza to zamieszanie 

terminologiczne. Istnieją bowiem istotne różnice pomiędzy sponsoringiem a reklamą2
. Trafniejszym 

rozwiązaniem byłoby wyłączenie sponsoringu z definicji reklamy, a zamiast tego wprowadzenie 

przepisu odsyłającego, który nakazywałby stosować odpowiednio przepisy o reklamie w stosunku do 

niektórych form sponsoringu. 

Ustawa zawiera również zamknięty katalog wszystkiego tego, czego nie uznaje za reklamą 

produktu leczniczego (np. informacje umieszczone na opakowaniach produktów leczniczych). 

Prawo farmaceutyczne zawiera szereg ograniczeń i zakazów odnośnie reklam produktów 

leczniczych. Przedmiotem niniejszej pracy są wybrane trzy z nich: reklama profitowa, reklama 

                                                           

*Autor jest studentem V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego  

oraz członkiem zarządu Koła Naukowego Prawa Cywilnego "Lege Artis" WPiA UW.  
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego 

się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. U. UE L 311 z 28.11.2001, s. 67—128  ze zm.). 
2 Celem sponsoringu jest wykreowanie wartościowego wizerunku i budowania określonych skojarzeń w 

przestrzeni konsumenckiej, natomiast celem reklamy jest zachęcenie do nabycia określonych produktów. 
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kierowana do dzieci oraz reklama przypominająca. Spośród wyżej wymienionych tylko ta ostatnia 

stanowi ograniczenie, pozostałe zaś są zakazami. 

W obecnych kształcie pojawiły się w polskim prawie na mocy ustawy z dnia 30 marca 2007 r. o 

zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 75, poz. 

492.), która stanowi implementację dyrektywy 2004/27/WE
3
. Uprzednio w art. 53 pr. farm 

regulowano jedynie reklamę przypominającą i to tylko w odniesieniu do zamkniętego kręgu 

odbiorców
4
. 

II.  Reklama profitowa 

Ustawodawca uznał, że jedynym celem jakim powinien kierować się konsument chcący dokonać 

zakupu produktu leczniczego, powinna być ochrona zdrowia. Dlatego na mocy art. 53 ust. 2 pr. farm. 

wprowadził zakaz reklamy produktu leczniczego polegającej na oferowaniu lub obiecywaniu 

jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni w zamian za nabycie produktu leczniczego 

lub dostarczenie dowodów jego nabycia (np. paragonu, opakowania). Konstruując w ten sposób 

przepis chciano objąć maksymalnie dużą liczbę sytuacji. 

1. Pojęcie korzyści 

Kluczowym dla funkcjonowania tego przepisu wydaje się pojęcie „korzyści”. Należy je 

interpretować zarówno jako korzyści materialne, jak i niematerialne. Przykładowo, mogą być to: 

obsługa poza kolejnością, punkty w ramach programu lojalnościowego, dowóz do domu, pieniądze, 

udział w losowaniu nagród, sprezentowanie wyrobu medycznego (termometru, ciśnieniomierza, 

glukometru), nieoprocentowana sprzedaż ratalna, rabat na inne produkty lecznicze, możliwość 

negocjacji wysokości cen najczęściej używanych przez daną osobę leków.  

Co więcej, korzyść taka musi pozostawać w związku przyczynowym (stanowić następstwo) 

nabycia produktu leczniczego (lub dostarczenia dowodu jego nabycia). Następstwo to musi mieć 

charakter pośredni (np. korzyść, której uzyskanie zależy od losu) albo bezpośredni. 

Należy pamiętać, że nie każde działanie związane z uzyskaniem korzyści związanej z nabyciem 

produktu leczniczego jest jego reklamą. Jak słusznie zauważył M. Kondrat, udzielenie rabatu na etapie 

umowy sprzedaży pomiędzy podmiotem odpowiedzialnym a hurtownią farmaceutyczną nie sposób 

zakwalifikować w ogóle jako działania reklamowego
5
. 

 

 

                                                           
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2004/27/WE zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE w sprawie 

wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.U. UE L 136/34 z 

30.4.2004, s. 262 i n.). 
4 Brzmienie art. 53 pr. farm. przed wejściem w życie nowelizacji: „§ 1. Reklama kierowana do osób 

uprawnionych do wystawiania recept będąca przypomnieniem pełnej reklamy, może być ograniczona wyłącznie 

do pełnej nazwy własnej i nazwy powszechnie stosowanej produktu leczniczego. § 2 Jeżeli w treści reklamy 

kierowanej do osób, o których mowa w ust. 1, znajduje się informacja o objęciu produktu leczniczego 

refundacją, to musi być w niej zamieszczona maksymalna kwota dopłaty ponoszonej przez pacjenta”. 
5  M. Kondrat, [w:] M. Kondrat (red.), Prawo farmaceutyczne. Komentarz, Warszawa 2009, s. 660. 
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2. Stosunek do innych przepisów 

Artykuł 53 ust. 2 pr. farm. w stosunku do art. 17a ust. 1 u.z.n.k. pełni, bez wątpienia, rolę przepisu 

szczególnego. W przeciwieństwie do sprzedaży premiowej nie znajduje on żadnych wyjątków. 

Natomiast stosunek tego przepisu do art. 58 pr. farm. wydaje się o wiele bardziej skomplikowany. 

Przepis ten bowiem reguluje również zakaz reklamy profitowej, ale w przeciwieństwie do art. 53 ust. 2 

pr.farm.: 

• jego adresatem są osoby uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót 

produktami leczniczymi, 

• dotyczy korzyści materialnych, prezentów, różnych ułatwień, nagród, wycieczek oraz 

organizowaniu i finansowaniu spotkań promocyjnych produktów leczniczych (podczas 

których przejawy gościnności wykraczają poza główny cel tego spotkania) 

• zakazuje zarówno ich dawania jak i przyjmowania, 

• zna dwa wyjątki pod postacią: 

◦ organizowania i finansowania spotkań promocyjnych produktów leczniczych, na których 

przejawy gościnności nie wykraczają poza główny cel spotkania (a contratio art. 58 ust. 1 

in fine pr. farm.), 

◦ wartość prezentów nie przekraczają 100 zł i jednocześnie są one związane z praktyką 

medyczną (lub farmaceutyczną) oraz są opatrzone znakiem reklamującym (firmę lub 

produkt leczniczy). 

 

adresat reklamy rodzaj korzyści 
przepis prawa farm. 

któremu podlega 

konsument 

korzyść materialna 

lub niematerialna 

 

art. 53 ust. 2 

osoba uprawniona do 

wystawiania recept 

(lub osoba prowadząca 

obrót produktami 

leczniczymi) 

art. 58 ust. 1 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Powyższe przepisy różnią się również pod względem sankcji prawnokarnych. Reklama 

profitowa z art. 58 pr. farm. jest kryminalizowana na gruncie art. 128 pr. farm
6
. Natomiast sama 

reklama profitowa obrażająca art. 53 ust. 2 pr. farm. nie jest jeszcze czynem zabronionym. Staje się 

nim dopiero w razie niewykonania decyzji o rygorze natychmiastowej wykonalności (nadanym mocą 

                                                           
6 Art. 128 pr. farm.: „Kto wbrew przepisom art. 58 w ramach reklamy produktu leczniczego daje lub obiecuje 

osobom uprawnionym do wystawiania recept lub osobom prowadzącym obrót produktami leczniczymi korzyści 

materialne lub przyjmuje takie korzyści, podlega grzywnie”. 
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ustawy – art. 62 ust. 3 pr. farm.) wydanej przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (art. 129 ust. 

2 pkt 5 lit. a pr.f arm.)
7
. 

Dużo kontrowersji wzbudzało do niedawna praktyczne rozdzielenie profitowej reklamy 

produktu  leczniczego od reklamy apteki, która w pewien sposób odnosi się do produktów 

leczniczych (np. tylko u nas najniższa w Warszawie cena leku XYZ). Apteki mając na celu 

zwiększenie swoich zysków, musiały liczyć się z ryzykiem zakwalifikowania działalności reklamowej 

ich samych jako niedozwolonej reklamy produktu leczniczego. Dziś ten problem stracił na znaczeniu, 

z uwagi na wprowadzenie ogólnego zakazu reklamy aptek, dlatego w niniejszej pracy nie poświęcę 

mu większej uwagi. 

III. Reklama apteki 

Jak zauważył R. Szczęsny: „W aptekach coraz częściej poza standardowymi formami reklamy 

w postaci ulotek, materiałów informacyjnych, prasowych wykorzystywane są coraz to nowsze formy 

reklamy od dość powszechnych już standardów reklamowych – różnych rozmiarów, poprzez 

reklamówki foliowe aż po nowoczesne formy wizualne przedstawiające reklamę leków. Nawet tacki 

do wydawania reszty pieniędzy zawierają reklamy leków”
8
.  

Pomimo powyższego oraz pomimo zdumiewającej ewolucji poglądów polskiego ustawodawcy 

w kwestii dopuszczalności reklamy apteki – nie znał on nigdy jej definicji (czym de facto powoduje 

konieczność sięgania po jej znaczenie potoczne). 

Ewolucja poglądów jest rozciągnięta pomiędzy dwoma skrajnymi stanowiskami. Można ją 

przedstawić w trzech głównych etapach. 

Etap pierwszy – trwał do dnia 30 kwietnia 2007 r., ponieważ wówczas prawodawca w ogóle 

nie regulował reklamowej działalności aptek. Przekładało się to na brak jakichkolwiek ograniczeń 

(oczywiście oprócz tych ogólnych wynikających z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). 

Istniejący stan prawny spowodował jednak negatywną praktykę „obchodzenia przepisów 

wprowadzających zakaz reklamy leków refundowanych”
9
. Nie umknęło to uwadze ustawodawcy, 

który przygotował nowe surowsze przepisy. 

Etap drugi – miał swój początek dnia 1 maja 2007 r.10 i był związany z wejściem w życie 

artykułu 94a pr.f arm., który zakazywał publicznej reklamy apteki odnoszącej się bezpośrednio do 

produktów leczniczych (lub wyrobów medycznych) refundowanych albo o identycznej nazwie do 

refundowanych. Nie oznaczało to wobec tego zupełnego zakazu reklamy apteki. Prawodawca jednak 

nie był zadowolony z brzmienia tegoż artykułu i przygotował jego kolejną nowelizację, którego 

wynikiem był kolejny etap trzeci. 

                                                           
7 Art. 129 ust. 2 pkt 5 lit. a pr.farm.: „kto nie wykonuje niezwłocznie decyzji nakazujących zaprzestania 

ukazywania się lub prowadzenia reklamy produktów leczniczych sprzecznej z obowiązującymi przepisami, 

podlega grzywnie”. 
8 R. Szczęsny, Reklama farmaceutyczna i pokrewna, Warszawa 2010, s. 309. 
9 M. Koremba, [w:] M.Kondrat (red.), Prawo…, s. 898. 
10 Ustawa z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw (Dz.U. Nr 75, poz. 492.). 
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Rozpoczął się on dnia 1 stycznia 2012 r. i sprowadził się do absolutnego zakazu reklamowania 

aptek oraz prowadzonej przez nich jakiejkolwiek działalności
11

. Jednocześnie ustawodawca w celu 

„uszczelnienia systemu” zabronił takowej działalności również placówkom obrotu pozaaptecznego
12

.  

Ustawodawca uznał jednak za słuszne wyłączenie spod pojęcia reklamy (i tym samym zezwolił na jej 

podawanie)  informacji o jej lokalizacji i godzinach jej otwarcia. 

W praktyce oznacza to chociażby zakaz programów lojalnościowych za dokonanie dowolnych 

zakupów w określonej aptece (lub sieci aptek), nawet gdyby ich przedmiotem były tylko kosmetyki 

lub suplementy diety. Za taką reklamę apteki może być poczytana również popularyzacja gazety 
zdrowotnej (w której znajduje się oferta produktów leczniczych), a nawet swego czasu szczególnie 

popularne, stworzenie w aptece możliwości dokonania samodzielnego pomiaru ciśnienia tętniczego (a 

contratio – art. 86 ust. 3 pr. farm.). 

Nowelizacja ta sprawia wrażenie nieprzemyślanej i dokonanej pośpiesznie. Świadczy o tym 

chociażby fakt nieuchylenia jeszcze jednego z przepisów rozporządzenia, w myśl którego: „reklama 

produktu leczniczego prowadzona w aptekach i w zakładach opieki zdrowotnej nie może utrudniać 

prowadzonej tam działalności”
13

. Ponadto zakres tego zakazu nieuzasadnienie rozciąga się na 

produkty będące w ofercie apteki, a nie stanowiące produktu leczniczego. 

Ratio legis wprowadzenia takiego zakazu autor projektu uzasadnił tym, że „wymogom 

wynikającym z konieczności ochrony zdrowia pacjentów muszą być podporządkowane cele 

przedsiębiorców prowadzących apteki, w tym dążenie do maksymalizacji zysku. Uzasadnionym jest 

aby placówka chroniąca zdrowie nie reklamowała swojej działalności. Korzystanie z usług aptek i 

punktów aptecznych, podobnie jak z innych placówek ochrony zdrowia publicznego, wynika z 

konieczności życiowej i z pewnością nie powinno być wynikiem reklamy lub promocji”
14

.  

Nadzór nad reklamami aptek sprawuje jako organ I instancji Wojewódzki inspektor 

farmaceutyczny (art. 94a ust. 2 pr. farm.). W razie stwierdzenia naruszenia wydaje on decyzje 

nakazującą aptece zaprzestania takiej reklamy. Nie dostosowanie się do niej przez aptekę, uprawnia go 

z kolei do cofnięcia jej zezwolenia (art. 103 pr. farm.). 

IV. Reklama kierowana do dzieci 

Zgodnie z art. 53 ust. 3 pr.f arm. istnieje absolutny zakaz kierowania reklamy produktu 

leczniczego do dzieci – zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio (czyli nie może zawierać elementu 

                                                           
11 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 2011, Nr 122, poz. 696.). 
12 Placówka obrotu pozaaptecznego, to podmiot mogący prowadzić obrót detaliczny produktami leczniczymi 

wydawanymi bez przepisu lekarza (za wyjątkiem produktów leczniczych weterynaryjnych). Podmiotami taki są:  
sklepy zielarsko-medyczne, sklepy specjalistyczne zaopatrzenia medycznego, sklepy ogólnodostępne (art. 71 

ust. 1 pr.farm.). 
13 § 3 ust. 4 rozporządzenia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych (Dz.U. 2008 nr 

210 poz. 1327). 
14 http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/pustawy_farmacja_05112008.pdf. 
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kierowanego do dzieci). Przepis ten jest wynikiem implementacji art. 90 pkt e dyrektywy i stanowi 

wyjątek od ogólnej dopuszczalności w polskim prawie reklam dziecięcych
15

. 

Wydaje się, że wyjątkowo nietrafnie ustawodawca posłużył się określeniem „dziecko”, 

ponieważ jest to określenie niejasne, które nie ma ponadto definicji legalnej w polskim systemie 

prawnym. Co więcej, na gruncie prawa rodzinnego, regulującego najbliższą temu pojęciu materię, nie 

jest ono wcale jednoznaczne z osobą niepełnoletnią. Prawo rodzinne z chwilą osiągnięcia 

pełnoletniości nie wiąże bowiem ustania stosunku pokrewieństwa. Ustawodawca daje temu wyraz 

wielokrotnie – na przykład poprzez niezależny od wieku obowiązek dziecka do alimentacji swoich 

rodziców (art. 128 i n. k.r.o.) oraz posługiwaniu się terminem „dziecka pełnoletniego” (art. 133 § 3 

k.r.o.). 

Nie zasługuje w pełni na akceptację pogląd K. Grzybczyka, że „nie ma żadnego rozsądnego 

argumentu przemawiającego za umożliwieniem producentom leków dotarcia z reklamami u dzieci”
16

. 

Po pierwsze, osoba która ukończyła 13. rok życia posiada już ograniczoną zdolność do czynności 
prawnych. Może być ona wobec tego konsumentem i dokonywać nabycia produktów leczniczych 

Niekierowanie do niej informacji może być zakwalifikowane jako noszące znamiona dyskryminacji. 
Osoba taka, może nie mieć odpowiedniej ilości informacji potrzebnej do dokonania świadomego 

wyboru. Po drugie, osoba która ukończyła 13. rok życia i znajduje się w stanie rozeznania – posiada 

na już najczęściej na gruncie prawa medycznego naturalną zdolność do czynności prawnych17
. 

Może wobec tego ona współdecydować o kierunku swojego leczenia (zgoda małoletniego oraz jego 

przedstawiciela ustawowego tworzy bowiem „zgodę kumulatywną”) lub nawet się jemu sprzeciwić. 

Ograniczenie reklamy przedkłada się bezpośrednio na utrudnienie realizacji tego uprawnienia. Wobec 

tego uważam, że ustawodawca de lege ferenda, powinien dokonać zmiany tego przepisu, aby 

obejmował on jedynie osoby małoletnie do ich 13. roku życia. 

Wyżej cytowanemu autorowi nie sposób jednak odebrać trochę posiadania racji. Brak takiego 

zakazu w stosunku do nastolatków może spowodować: „niebezpieczeństwo samodzielnego i 

nieodpowiedzialnego sięgania po lekarstwa, które «uśmierzają ból» (…) «wspomagają 

koncentrację»”
18

. Powstaje na tym tle pytanie, jak ustawodawca powinien ustosunkować się do tych 

ryzyk i wartości? 

Wydaje się, że pełna implementacja idei naturalnej zdolności do czynności prawnych na grunt 

prawa farmaceutycznego jest skazana na niepowodzenie. Modelowo bowiem zakup leków dla osoby 

niepełnoletniej (która ukończyła już 13. rok życia) powinien być wyrazem obopólnej zgody jej samej 

oraz jej przedstawiciela ustawowego. Rozwiązanie takie miałoby o tyle istotne znaczenie, że 

                                                           
15 Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zabrania jedynie reklamy, która wykorzystywałaby 

łatwowierność dzieci (art. 16 ust. 1 pkt 3). 
16 K. Grzybczyk, [w:] L.Ogiegło (red.), Prawo farmaceutyczne. Komentarz., Warszawa 2010, s. 562. 
17 „Zgodnie z tą koncepcją w zakresie określonych przez ustawę czynności medycznych osoba fizyczna 

nieposiadająca w myśl Kodeksu cywilnego pełnej zdolności do czynności prawnych (tj. małoletni, który 

ukończył 13 rok życia, ubezwłasnowolniony częściowo lub całkowicie) posiada naturalną zdolność do czynności 

prawnych, o ile w chwili złożenia oświadczenia woli działała z należytym rozeznaniem. Jednakże oświadczenie 

woli takiej osoby jest skuteczne tylko wtedy, gdy współistnieje z oświadczeniem woli o tej samej treści 

złożonym przez przedstawiciela ustawowego (tworząc tzw. zgodę kumulatywną)” (W. Krzymowski, 

Eksperyment medyczny (część I), Przegląd Prawniczy UW, Warszawa 2012, Nr 1-2, s. 76). 
18 K. Grzybczyk, [w:] L.Ogiegło (red.), Prawo..., s. 562. 
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zwiększyłoby poczucie bezpieczeństwa u rodziców oraz kształtowałoby umiejętność współdziałania. 

Z drugiej strony, zrodziłoby to opory wśród nastolatków (chcącymi decydować w całości za siebie), 

zwiększyłoby formalizm oraz obciążyłoby sądy (zakładając, że brak którejkolwiek zgody 

powodowałby konieczność wydania orzeczenia ją zastępującego). 

Kolejnym problemem, jaki rysuje się na tle tego przepisu jest udział dzieci w reklamach. Z 

punktu widzenia formalnego, jest to dozwolone na gruncie art. 304
5
 k.p., o ile uprzednio zgodzi się na 

to przedstawiciel ustawowy lub opiekun dziecka, a właściwy inspektor pracy wyda stosowne 

zezwolenie. 

Udział dziecka w reklamie może jednak stanowić element kierowany do niego i tym samym 

spowodować, że reklama w świetle prawa będzie niedopuszczalna. Nie sposób wymienić wszystkich 

okoliczności, które mogą się ku temu przyczynić. Może to być bowiem czas emisji reklamy w bloku 

reklamowym poprzedzającym lub następującym po audycji telewizyjnej skierowanej do najmłodszych 

widzów. Sytuacja ta jest o tyle problematyczna, że przepis wyraźnie zabraniający takiego działania 

został uchylony na skutek wejścia w życie nowego rozporządzenia i nie znajduje on odpowiednika w 

nowym akcie prawnym
19

. Okolicznością taką może być ponadto miejsce reklamy (np. gabinet lekarski 

w szkołach) albo użycie języka dziecięcego (liczne zdrobnienia)
20

. Co do postaci fantazyjnych, to 

sytuacja wygląda również skomplikowanie, ponieważ  w obecnej kinematografii da się zaobserwować 

zjawisko kierowania kreskówek zarówno do osób pełnoletnich, jak i ich dzieci (np. Shrek)
21

. Wydaje 

się, że powyższy problem dotyka w szczególności reklam leków pediatrycznych (w których udział 

dzieci jest praktycznie regułą). Natomiast „udział dziecka w reklamie może (…) wywołać w dziecku-

odbiorcy (...) odczucie, że reklama jest kierowana właśnie do niego, skoro jego rówieśnik bierze w 

niej udział, a dodatkowo czuje się tak doskonale po zażyciu danego leku”
22

. 

Na koniec należy podkreślić, że zakazem reklamy nie jest objęty sponsoring przez koncerny 

farmaceutyczne różnorakich programów szkolnych (w szczególności dotyczących higieny osobistej). 

Nie mieści się on bowiem w definicji zawartej w art. 52 pr. farm. 

V. Reklama przypominająca 

Wedle art. 53 ust. 4 pr. farm. reklama przypominająca jest co do zasady dozwolona, a jedynie 

spotyka w polskim prawie pewne ograniczenia. Jej treść musi bowiem ograniczać się do: 

• nazwy własnej produktu leczniczego
23

, 

• nazwy powszechnie stosowanej produktu leczniczego
24

, 

                                                           
19 Istniał niegdyś przepis, który zabraniał emisji leku w telewizji i w radiu w odstępie 20 minut przed i po emisji 

programów dziecięcych – § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 16 grudnia 2002 r. w sprawie reklamy 

produktów leczniczych (Dz.U. Nr 230, poz. 1936.). Został on uchylony wraz całym rozporządzeniem w 2008 

roku. 
20 M.Kondrat, [W:] M.Kondrat (red.), Prawo..., s. 661. 
21 K. Grzybczyk, [w:] L.Ogiegło (red.), Prawo..., s. 562. 
22 R. Szczęsny, Reklama..., s. 239. 
23 Zgodnie z definicją ustawową (art. 2 pkt 14 pr.farm.) jest to nazwa nadana produktowi leczniczemu, która 

może być nazwą własną niestwarzającą możliwości pomyłki z nazwą powszechnie stosowaną albo nazwą 
powszechnie stosowaną lub naukową, opatrzoną znakiem towarowym lub nazwą podmiotu odpowiedzialnego. 
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• znaku towarowego (niezawierającego odniesień do wskazań leczniczych, postaci 

farmaceutycznej, dawki, haseł reklamowych lub innych treści reklamowych). 

 

W praktyce przepis ten jest omijany w ten sposób, że wszystkie elementy mające być umieszczone 

„dodatkowo” rejestruje się jako znaki towarowe
25

. Oczywiście, zwiększa to nikomu niepotrzebny 

formalizm. Ponadto ciekawym problemem jest, jaj zauważył M. Kondrat, „chęć zastosowania 

najpierw przypomnienia, a następnie pełnej reklamy”
26

. Ta odwrócona kolejność, choć z pozoru 

absurdalna, często może nieść za sobą realne korzyści ekonomiczne dla danego przedsiębiorcy. 

Obecnie już uchylone rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych z 2002 r.
27

 

regulowało w sposób bardziej szczegółowy zagadnienie reklamy przypominającej. Jako ogólną regułę 

przyjęto zasadę łączności, w myśl której reklama przypominająca może być prezentowana wyłącznie 

wraz z reklamą pełną. W zakresie reklamy audiowizualnej istniała możliwość umieszczenia obu 

reklam w jednym bloku reklamowym, natomiast w zakresie reklamy drukowanej istniała możliwość 

umieszczenia obu reklam w jednym numerze). Od tej zasady rozporządzenie znało wyjątki odnośnie 

reklamy: 

• na środkach komunikacji miejskiej, 

• na terenie obiektów sportowych, 

• na przedmiotach o znikomej wartości materialnej opatrzonych znakiem reklamującym daną 

firmę. 

 

Osobiście wydaje mi się, że regulacja reklamy przypominającej jest zbędna. Tym bardziej, że art. 

89 dyrektywy kwestię jej regulacji pozostawia Państwom Członkowskim jako otwartą, a regulacja 

zakazująca reklamy wprowadzającej w błąd (art. 53 ust. 1 pr.f arm.) jest zupełnie wystarczająca  dla 

ochrony interesów konsumentów. 

 

                                                                                                                                                                                       
24 Zgodnie z definicją ustawową (art. 2 pkt 15 pr.farm.) jest to  nazwa międzynarodowa zalecana przez Światową 
Organizację Zdrowia, a jeżeli takiej nie ma – nazwa potoczna produktu leczniczego. 
25 M.Kondrat, [w:] M.Kondrat (red.), Prawo..., s. 662. 
26 Ibidem. 
27 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych (Dz.U. 

2002, Nr 230, poz. 1936.). 
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Katarzyna Zych 

Zastosowanie art. 103 kodeksu cywilnego w przypadku naruszenia art. 379 
kodeksu spółek handlowych – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 

kwietnia 2010 roku – II CSK 526/091 
 

Komentowane orzeczenie stanowi przełomowe podejście do charakteru wadliwości czynności 
prawnej, dokonanej z naruszeniem art. 379 k.s.h.2, na gruncie którego przy zawieraniu umowy 
między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze spółki z członkiem zarządu, spółka musi być 
reprezentowana przez radę nadzorczą albo pełnomocnika powołanego uchwałą walnego 
zgromadzenia. Przeważające dotychczas w doktrynie i orzecznictwie3 stanowisko o bezwzględnej 
nieważności takiej umowy w wypadku nieprawidłowej reprezentacji zostało podważone poprzez 
powołanie się przez Sąd Najwyższy (dalej jako „SN”) na wydaną w składzie 7 sędziów uchwałę z 
dnia 14 września 2007 roku4. Rozwiązanie takie ma niezwykle doniosłe znaczenie dla praktyki 
korporacyjnej, jak również dotychczasowych poglądów doktryny i z tego względu wskazana jest 
bliższa analiza rozstrzygnięcia dokonanego przez SN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Wprowadzenie 

Na pełną aprobatę zasługuje teza SN, zgodnie z którą zawarcie umowy z naruszeniem art. 379 

k.s.h. skutkuje sankcją w postaci bezskuteczności zawieszonej, a tym samym dopuszczalne jest 

                                                           
1 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 2010 roku, sygn. akt II CSK 526/09, LEX nr 602232. 
2 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,( Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) 
3 M. Litwińska, Kodeks spółek handlowych- Komentarz, Warszawa 2005, wyd.2, s. 576; W. Popiołek (w:) 

Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2009, s. 438; K. Kruczalak (w:) Kodeks spółek handlowych. 

Komentarz, Warszawa 2001, s. 373; A. Kidyba, Komentarz do ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek 

handlowych, Komentarz do art. 301-633 k.s.h., LEX 2010, wyd. VII, art. 379 k.s.h. oraz wyroki mn.in.: wyrok 

SN z 8.05.2003r., sygn. akt III RN 66/02, Monitor Podatkowy, 6/2003, s.2; uchwała NSA z 10.07.2000r., sygn. 

akt FPS 3/00, ONSA 2001/1/8. 
4 Sygn. akt III CZP 31/07, OSNC 2008/2/14. 

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 2010 roku (sygn. akt II CSK 526/09) 

1. Z art. 103 § 1 k.c. wynika, że ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w 
której imieniu umowa została zawarta. Przepis ten nie wprowadza wymogu co do reprezentacji 
osoby prawnej, a zatem zastosowanie znajdują przepisy regulujące zasady działania tej osoby. 
Art. 368 § 1 k.s.h. przewiduje bezwarunkową kompetencję zarządu spółki akcyjnej do 

prowadzenia spraw spółki i reprezentowania jej. Ograniczenia prawa do reprezentacji 
wprowadzone są ustawą (art. 379, 426, 486 k.s.h.) i dotyczą konkretnie wskazanych czynności, 
są to wyjątki od powołanej zasady, które nie mogą być rozszerzająco interpretowane. 

2. Potwierdzenie umowy zezwala na traktowanie jej jako ważnie wiążącej strony, nie 
uchyla natomiast wadliwości reprezentacji w czasie jej zawierania. 
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zastosowanie per analogiam art. 103 § 1 i 2 k.c.
5
 Natomiast stanowisko, że w zakresie potwierdzenia 

wadliwej umowy uprawniony jest zarząd, w związku z jego bezwarunkową kompetencją do 

prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji, gdyż art. 103 k.c. nie wprowadza wymogu co do 

reprezentacji osoby prawnej, jest wątpliwe i nie zasługuje na uznanie. Całościowo rozstrzygnięcie jest 

więc niewłaściwe oraz zaprzecza aksjologii i prakseologii art. 379 k.s.h. (odpowiednio 210 k.s.h.).  

Stan faktyczny – na tle którego został wydany glosowany wyrok – jest w dużej mierze 

skomplikowany. Ważna jest jego precyzyjna i skondensowana prezentacja, ponieważ dużą doniosłość 

mają daty. Orzeczenie dotyczyło umowy, która została zawarta dnia 22 listopada 2001 roku pomiędzy 

powodem K.W a spółką akcyjną reprezentowaną przez M.U – prezesa zarządu i W.S. – wiceprezesa 

zarządu. Umowa dotyczyła odnowienia zobowiązania, na mocy której powód miał nabyć 

nadobowiązkowe udziały spółki w korporacji spółdzielczej, w zamian za umorzenie jego 

wierzytelności względem spółki. Jednakże, w czasie zawarcia umowy, powód nadal był wpisany w 

rejestrze jako prezes zarządu. Uchwała, mająca na celu odwołanie go z tej funkcji, podjęta 8 września 

2001 roku, postanowieniem sądu rejestrowego została uznana za podjętą z naruszeniem kodeksu 

spółek handlowych w związku z postanowieniem statutu spółki, tym samym sąd rejestrowy odmówił 

wykreślenia z rejestru K.W. Ze względu na to, w dniu w dniu 7 lutego 2002 roku, kolejną uchwałą, 

rada nadzorcza ponownie – tym razem skutecznie – odwołała powoda z funkcji prezesa zarządu. 

Zdając sobie sprawę z wadliwości umowy odnowienia zobowiązania, 14 maja 2007 roku, zarząd 

spółki potwierdził tę umowę w trybie art. 103 k.c. 

W związku z tym, uznając umowę za skuteczną, powód K.W. wystąpił o zasądzenie od 

korporacji spółdzielczej kwoty ponad 2 mln zł tytułem zwrotu wpłat na nadobowiązkowe udziały. Sąd 

Okręgowy oddalił to powództwo, natomiast Sąd Apelacyjny po ponownym rozpoznaniu sprawy na 

skutek skargi kasacyjnej powoda, uwzględnił to powództwo, powołując się na uchwałę SN z dnia 14 

września 2007 roku (III CZP 31/07), którą uznał za właściwą w sprawie ze względu na wadliwą 

reprezentację. Wyrok ten został więc zaskarżony przez spółdzielnię, która zarzuciła m.in. błędną 

wykładnię art. 103 k.c. oraz 379 k.s.h. we względu na uznanie kompetencji zarządu – a nie rady 

nadzorczej lub pełnomocnika walnego zgromadzenia – w zakresie potwierdzenia umowy. 

Sąd Najwyższy podzielił pogląd Sądu Apelacyjnego, w związku z czym uznał za trafne 

zastosowanie w drodze analogii art. 103 k.c. oraz odwołanie się do uchwały z dnia 14 września 2007 

roku. W opinii SN doszło do skutecznego potwierdzenia umowy uchwałą zarządu. Nie zgodził się 

natomiast z zarzutem skarżącej, iż oświadczenie potwierdzające umowę powinno być dokonane przez 

podmioty wskazane w art. 379 k.s.h. SN stwierdził, że art. 103 § 1 k.c. nie zawiera wymogu co do 

reprezentacji osoby prawnej, więc należy odwołać się art. 368 § 1, który stanowi o bezwarunkowej 

kompetencji zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania. Wyjątki w ramach 

reprezentacji spółki (między innymi wyjątek zawarty w art. 379 k.s.h.) nie mogą być interpretowane 

rozszerzająco. W związku z tym SN stwierdził, że umowę należy potraktować jako prawnie wiążącą, 

co nie uchyla wadliwości, która istniała przy jej zawarciu. 

Omawiane orzeczenia podważa dominujący dotychczas w doktrynie i orzecznictwie pogląd o 

sankcji bezwzględnej nieważności w sytuacji naruszenia art. 379 k.s.h. (odpowiednio 210 k.s.h.)
6
. Bez 

                                                           
5 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z późn. zm.). 
6 Por. przypis 3. 
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wątpienia przepis ten nie stanowi o skutkach wadliwej reprezentacji, jednakże – odtwarzając tok 

rozumowania reprezentantów tego poglądu – jest to konsekwencją kogentywnego charakteru przepisu 

oraz jego aksjologii. Ratio legis normy odkodowanej z art. 379 § 1 k.s.h. jest ochrona interesu spółki
7
. 

Przepis ten wprowadza zmiany w zakresie zasad dokonywania czynności prawnych z członkami 

zarządu. Jest przeciwieństwem reguły wynikającej z art. 368 k.s.h., według której bezwarunkowa 

kompetencja w zakresie reprezentacji spółki akcyjnej należy do zarządu
8
. W przeważającej mierze 

przedstawiciele doktryny wywodzą nieważność umowy zawartej z naruszeniem art. 379 k.s.h. (210 

k.s.h.), opierając się na art. 58 § 1 k.c.
9
 Pojawiał się także stosunkowo odmienny pogląd, 

reprezentowany przez J. Naworskiego, który dopatruje się konsekwencji nieważności na podstawie 

art. 39 k.c., regulującym skutki zawarcia umowy jako organ, w sytuacji, gdy podmiot nie jest tym 

organem albo przekracza zakres umocowania takiego organu
10

. Powiązanie art. 39 k.c. z wyrażoną w 

art. 38 k.c. normą, stanowiącą dla doktryny źródło „teorii organu”, w myśl tego stanowiska jest 

wystarczającą i precyzyjną podstawą zakwalifikowania wadliwie zawartej umowy jako nieważnej. 

Linia orzecznicza i stanowisko SN w analizowanej sprawie, odwołujące się do uchwały z 14 września 

2007 roku potwierdza doniosłość art. 39 k.c. w kontekście art. 379 k.s.h., więc należy mieć ten pogląd 

na uwadze. 

Jako reprezentatywne stanowisko dotychczasowego orzecznictwa w zakresie uznawania za 

nieważne umów, przy których zawarciu nie respektowano bezwzględnego ograniczenia kompetencji 

zarządu można przywołać orzeczenie SN z 8 maja 2003 roku, w którym SN stwierdził, ze umowa o 

pracę zawarta między jednym członkiem zarządu a innym członkiem tego organu jest bezwzględnie 

nieważna, a ponadto umowy tej nie można potwierdzić na mocy art. 103 k.c., ponieważ nie można 

zastosować tego przepisu w sytuacji, o której stanowi art. 39 k.c.
11

 Odnosząc się do umów 

cywilnoprawnych warto przytoczyć wyrok SN z 18 sierpnia 2005 roku, w którym SN rozstrzygnął, iż 

„ umowa zawarta między osobami będącymi jednocześnie wspólnikami spółki cywilnej oraz spółki z 

o.o. i członkami jej zarządu jako tzw. czynność z samym sobą jest nieważna”
12

  

Odmienne zapatrywanie na sankcję w przypadku naruszenia art. 379 k.s.h. ( 210 k.s.h/ 

wcześniej 203 k.h.) wyraźnie zaprezentowali A. Opalski oraz J. Szwaja i I.B. Mika13. W przekonaniu 

tych autorów, umowa zawarta przez członków zarządu bez umocowania jest czynnością niezupełną i 

poprzez zastosowanie w drodze analogii art. 103 k.c. może zostać potwierdzona. 

Wyznaczając zakres rozważań odnieść należy się do kilku kwestii. Po pierwsze, odwołanie się 

przez SN do uchwały z dnia 14 września 2007 roku, której zakresem zainteresowań był de facto tylko 

wymóg zgody do dokonania i ważności czynności prawnej oraz brak bezpośredniej wykładni istoty 

                                                           
7 A. Szumański (w:) Kodeks spółek handlowych. Komentarz do artykułów 301-458, t. III, Warszawa 2003,s. 710. 
8 A. Kidyba, Komentarz do ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych, Komentarz do art. 
301-633 k.s.h., LEX 2010, wyd. VII, art. 379 k.s.h. 
9 m.in. A. Szumański ( w:) Kodeks…, s. 712, A. Kidyba, Komentarz…, A. Koniewicz, Konsekwencje prawne 

naruszenia art. 210 k.s.h. (art. 379 k.s.h.),PPH 7/2006, s. 16-20. 
10 J.P. Naworski (w:) Komentarz do kodeksu spółek handlowych. Spółka akcyjna i przepisy karne, Warszawa 

2003, s. 613. 
11 Sygn. akt III RN 66/02, „Monitor Podatkowy”, 6/2003, s.2.  
12 Sygn. akt 103/05, „Monitor Prawniczy” 18/2005, s. 875.  
13 A.Opalski, Rada nadzorcza w spółce akcyjnej, Warszawa 2006, s. 486; J. Szwaja, I.B. Mika, Naruszenie zasad 
reprezentacji spółki z o.o. w stosunkach z członkami zarządu, Państwo i Prawo Nr 3/1997, s. 66-67. 
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art. 379 k.s.h. wymaga analizy, dlaczego powołany wyrok znajduje zastosowanie w zaprezentowanym 

stanie faktycznym. Po drugie, w najszerszym zakresie celem niniejszej glosy jest ustosunkowanie się 

do zanegowania dominującego poglądu o sankcji bezwzględnej nieważności w przypadku naruszenia 

art. 379 k.s.h, odrzucenia użycie art. 58 k.c. i możliwości zastosowania per analogiam art. 103 k.c.. 

Implikuje to także rozważania o podważeniu przez SN „teorii organu”. Zasygnalizowana zostanie 

także problematyka zasady swobody umów w świetle art. 379 k.s.h. W związku z kontrowersyjną tezą 

o uprawnieniu zarządu do potwierdzenia umowy zawartej z naruszeniem ustawowych wymagań, 

celem analizy jest także przedstawienie wątpliwości w tym zakresie. 

II. Zasadność powołania się na uchwałę SN z dnia 14 września 2007 roku 

W komentowanym orzeczeniu zarówno Sąd Apelacyjny, jak i Sąd Najwyższy dopuścili 

zastosowanie art. 103 k.c. poprzez odwołanie się do stanowiska SN wyrażonego w uchwale SN z 14 

września 2007 roku, ze względu na podstawę wadliwej reprezentacji jaka miała miejsce w 

rozpoznawanym stanie faktycznym. Wymaga to jednak pewnej interpretacji, której celem jest 

wskazanie, że przywołane orzeczenie dotyczy każdego przypadku wadliwej reprezentacji i znajduje 

zastosowanie także do spółek kapitałowych. W przeciwnym razie brak tożsamości, a nawet 

podobieństwa stanów faktycznych może być istotnym argumentem przeciwko glosowanemu 

orzeczeniu
14

. Bez wątpienia teza SN, wyrażona w powoływanej uchwale, dotyczyła braku zgody 

wyrażonej w uchwale walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej na zawarcie umowy przez zarząd 

spółdzielni. O ile podobieństwo regulacji dotyczących spółdzielni i spółek kapitałowych wskazuje, że 

zakres podmiotowy jest bez znaczenia, to brak zgody na działanie kompetentnego do zawarcia umowy 

zarządu, a działanie przez w ogóle nieuprawniony organ powoduje pewne zastrzeżenia. Odpowiedzi 

dostarcza jednak uzasadnienie uchwały SN z 14 września 2007 roku, gdyż SN wielokrotnie posłużył 

się w niej sformułowaniem „osoby działające w imieniu osoby prawnej w charakterze jej organu bez 

kompetencji do tego” oraz w szerokim zakresie rozpatrywał niecelowość rozróżniania „działań przez 

organ osoby prawnej” a „działania przez pełnomocnika”, podważając tym doktrynalną „teorię 

organu”
15

.  

Przemawia to za stanowiskiem, że wyrok ten słusznie znajduje zastosowanie. Na korzyść 

glosowanego orzeczenia przemawia fakt, że w tym stanie faktycznym nie powstają wątpliwości 

związane z faktem, że zgoda na czynność organu należy do spraw wewnętrznych i istnieje możliwość 

argumentowania, ze w ogóle nie powinna wpływać na ocenę ważności czynności dokonywanej na 

zewnątrz, w sferze reprezentacji, a brak tej zgody miałby rodzić tylko odpowiedzialność organizacyjną 

lub odszkodowawczą16
. 

 

 

                                                           
14 Na tej m.in. podstawie oparta jest krytyczna glosa R. Uliasza, który zaprzecza stanowisku SN; Glosa do 

wyroku SN z 15 kwietnia 2010r., II CSK 526/09, LEX/el. 2011. 
15 Te ogólne poglądy zauważa także Maciej Gutowski, Sankcja wobec czynności prawnej dokonanej przez 

„fałszywy” organ osoby prawnej, PPH 3/2008, s. 51. 
16

 J. Grykiel uznał za przedmiotową uchwałę SN z dnia 14. 09. 2007 r., powołując się na tego rodzaju argument, 

J. Grykiel, Skutki wadliwej reprezentacji w ramach organu osoby prawnej, Prawo Spółek 11/2008, s. 47-48. 
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III. Odrzucenie sankcji nieważności z art. 58 k.c. 

W związku z dotychczasowym, przeważającym stanowiskiem, iż naruszenie art. 379 k.s.h. 

prowadzi do nieważności umowy należy rozpatrzyć dlaczego art. 58 k.c. jest zbyt daleko idącą sankcją 

w przypadku zawarcia umowy przez niewłaściwy organ osoby prawnej. W pierwszej kolejności, 

właściwe jest sięgniecie do uzasadnienia uchwały SN z 14 września 2007r. SN słusznie odrzucił 

pogląd, iż art. 58 § 1 k.c. dotyczy każdego przypadku naruszenia bezwzględnie obowiązującej normy 

przy dokonywaniu czynności prawnej, ponieważ przepis ten dotyczy tylko zgodności z treścią i 
celem czynności prawnej. 

Warto także, jako dodatkowy argument, odwołać się do treści art. 58 k. c., który zgodnie z 

założeniem tej sankcji stanowi, iż czynność „jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje 

inny skutek
17

. Zgodnie z tym, należy więc zawsze podjąć starania, aby odszukać ten przepis, a w 

przedmiotowej sprawie jest nim właśnie art. 103 k.c. Nie jest to nadinterpretacja, gdyż wynika to z 

analizy tego unormowania. Zwrot „chyba że” na gruncie całego systemu prawa ma specyficzny 

charakter. Według Z. Radwańskiego sformułowanie takie można wyjaśniać w kontekście 
domniemania prawnego18

, co ma niebagatelne znaczenie, przemawiające za brakiem nieważności 

umowy w komentowanym wyroku. 

Ponadto uważam, że art. 379 k.s.h. nie dotyczy przesłanek ważności umowy zobowiązaniowej, 

ale wyraża normę, z której wynika wyłącznie kompetencja właściwego organu do zawarcia umowy, 

której ratio legis jest interes spółki i zapobieżenie konfliktowi interesów. Artykuł ten stosuje się do 

wszystkich umów, które spółka zawiera z członkami zarządu
19

. Zawieranie umów typowo 

cywilnoprawnych, nazwanych, wymaga więc przede wszystkim sięgnięcia do przepisów kodeksu 

cywilnego dotyczących essentialia negotii tych umów oraz oceny w ramach stosunku 

zobowiązaniowego, np. w zakresie ekwiwalentności świadczeń czy zgodności z zasadami współżycia 

społecznego. 

Ukazuje to szerszy problem, właściwie niedostrzegalny w doktrynie, na ile stosunek 

korporacyjny może wpływać na stosunek zobowiązaniowy i zasadę swobody umów. Uważam, że 

może mieć to miejsce w minimalnym zakresie i dlatego ustawodawca świadomie w art. 379 k.s.h. nie 

uregulował sankcji za naruszenie tego uregulowania. Za bezpodstawne należałoby uznać stwierdzenie, 

umowa odnowienia zobowiązania, której dotyczy orzeczenie jest sprzeczna z naturą stosunku 

zobowiązaniowego postrzeganego jako natura spółki akcyjnej, w którą wpisują się struktura 

organizacyjna i podział kompetencji między organami. 

Prowadzi to do wyrażenia przekonania, że niezbędne jest zastosowanie „życzliwej interpretacji” 

– benigna interpretatio – przy rozstrzyganiu jaką sankcją objąć umowy, które zostały zawarte z 

naruszeniem normy odnoszącej się de facto tylko do kompetencji w zakresie jej zawarcia.  

                                                           
17 Tak też J. Szwaja, I.B. Mika, Naruszenie zasad…, s.66. 
18 Z. Radwański, Prawo cywilne- cześć ogólna, wyd. 9, Warszawa 2007, s. 67-68. 
19 A. Kidyba, Komentarz… 
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Konkludując, należy zaprzeczyć dominującemu poglądowi, że naruszenie art. 379 k.s.h. wiąże 

się z sankcją nieważności na podstawie art. 58 k.c. Sankcję rozważać należy na gruncie konstrukcji 

działania „fałszywego” piastuna z art. 39 k.c. i analogicznego zastosowania art. 103 § 1 i 2 k.c. 

IV. Możliwość zastosowania art. 103 k.c. i podważenie „teorii organu” 

Do zaprezentowanego stanu faktycznego dopuszczalne było, w przekonaniu SN, zastosowanie 

art. 103 k.c. i wynikającego z niego potwierdzenia umowy zawartej przez nieuprawniony organ spółki. 

Jest to kolejna konsekwencja powołania się przez SN na uchwałę z 14 września 2007 roku. Właściwe 

są więc powołane tam argumenty.  

Po pierwsze, nie należy przeceniać różnic między „działaniem przez pełnomocnika” a 

„działaniem przez organ”, gdyż różnice odnoszą się do „techniki zaliczania skutków” tych działań, a 

są one i tak przypisywane osobie prawnej, co odpowiada poglądom A. Kleina i przedstawianej przez 

niego „teorii przedstawicielstwa”
20

. Po drugie, niemiecka doktryna i orzecznictwo, z których wywodzi 

się polska koncepcja „teorii organu”, dopuszczają możliwość regulowania nieunormowanych kwestii 

dotyczących działania osób prawnych poprzez użycie przepisów o przedstawicielstwie. Po trzecie, w 

art. 39 k.c. nie ma odpowiednika art. 103 § 1 i 2 k.c., więc sankcja naruszenia tego przepisu należy do 

sądów, a wykładnia przy użyciu analogii przemawia za stosowaniem art. 103 § 1 i 2 k.c. Dodatkowo 

służy to zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu.  

Zapatrywania te w dużej mierze odpowiadają stanowisku zaprezentowanemu przez 

S. Sołtysińskiego, więc można mieć na uwadze również inne argumenty tego autora
21

. Niebagatelne 

znaczenie ma fakt, iż art. 39 k.c. wiązać należy z preferencjami ustawodawcy historycznego, gdyż w 

okresie realnego socjalizmu, w aksjologię tego przepisu wpisano ograniczenie odpowiedzialności osób 

prawnych, którymi były głównie jednostki gospodarki uspołecznionej
22

. Tym samym współczesne 

dogmatyzowanie „teorii organu” budzi zastrzeżenia. Jest ona bardzo ważna jako ogólna zasada 

działania osób prawnych, ale nie powinna prowadzić do tak licznych negatywnych konsekwencji, 

gdyż wielokrotnie przeczy spójności prawa i praktyki oraz nie uwzględnia kontekstu pozaprawnego. 

Na gruncie przepisów są nieliczne, ale bardzo istotne, regulacje, które dystansują się do „teorii 

organu”
23

. W art. 422 § 2 pkt 1 k.s.h. (odpowiednio art. 250 k.s.h) ustawodawca przewidział 

możliwość zaskarżania uchwał przez zarząd i radę nadzorczą, które występują  w takiej sytuacji 

przeciwko spółce, a w świetle art. 65 k.p.c.
24

 organy te nie mają nawet zdolności do czynności 

                                                           
20 A. Klein, Charakter prawny organów osób prawnych (w:) Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa 

ku czci Witolda Czachórskiego, Warszawa 1985, s. 121- 137. 
21 S. Sołtysiński, Skutki działania piastunów wadliwego składu zarządu lub rady nadzorczej w spółkach 

kapitałowych oraz w spółdzielniach (w:) Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana 

Pazdana, Zakamycze 2005, s. 1367 oraz Glosa do uchwały SN a dnia 14 września 2007r., III CZP 31/07, OSP, 

2008/5/56. 
22 S. Sołtysiński, Glosa… 
23 S. Sołtysińki zauważa te ustawowe wyjątki, które określa mianem „ licznych ustawowych odstępstw od 

teoretycznego modelu organu”, wymienia je w przypisie, Skutki działania piastunów…s. 1386. 
24 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, ( Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 z późn. 

zm.). 
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procesowych. Kompetencja ta nie budzi jednak żadnych wątpliwości, w doktrynie nie znajduje się 

żadnych poglądów, które miałby podważać tę regulację na gruncie „teorii organu”. 

Warto zauważyć, że racjonalna definicja samego organu, której brakuje w przepisach prawa 

może złagodzić rygoryzm „teorii organu” i dodatkowo przemawiać za możliwością zastosowania art. 

103 k.c.. Z tego względu na uwagę zasługują poglądy A. Opalskiego, który definiuje organ jako: 

„wewnątrzorganizacyjnego adresata kompetencji powołanego do kształtowania woli osoby prawnej”, 

czy też „kompleks kompetencji w strukturze osoby prawnej”
25

. Dodatkowo autor ten podnosi, że 

polski ustawodawca w art. 38 k.c. nie zrównuje bezwzględnie osoby prawnej i organu, jest to 

niewłaściwa interpretacja zagranicznych poglądów dotyczących „teorii organu”
26

. Uważam, ze należy 

podzielić ten pogląd, gdyż nawet najprostsza literalna wykładnia art. 38 k.c. zaprzecza wykładni 

doktrynalnej. 

Odnośnie do braku uregulowania w art. 39 k.c. skutków działania organu, który przekracza 

zakres umocowania właściwe może być spostrzeżenie, że działanie falsus organu, tak samo jak 

działanie falsus procuratora jest zazwyczaj wynikiem nadużycia udzielonego zaufania i 

konsekwencje tego działania powinny być takie same, czyli musi istnieć jednakowa możliwość 

potwierdzenia umów zawartych przez te podmioty. W art. 39 k.c. możemy mówić więc o luce w 

prawie, którą należy w drodze analogii wypełnić. 

Komentowany wyrok uważam za słuszny wyraz przychylności wobec „teorii 

przedstawicielstwa”. Jednocześnie wykładni takiej nie należy uważać za zaprzeczenie „teorii organu” 

postrzeganej przez pryzmat uregulowań kodeksowych, choć dystansującej się do doktrynalnych 

interpretacji, gdyż SN w analizowanym orzeczeniu i związaną z nią uchwałą z 14 września 2007r. nie 

podważył sensu art. 38 k.c. i art. 39 k.c., a jedynie odkodował szerszą, elastyczną normę prawną 

poprzez uzupełniające analogiczne zastosowanie art. 103 §1 i 2 k.c.  

Z dużą ostrożnością można wskazać, że teoretycy prawa zauważają, że wykładnia obiektywna 

może być – w celu dostosowania regulacji prawnych – modyfikowana za pomocą teorii wykładni 

„aktualnego ustawodawcy”
27

. Wskazówką mogą być współczesne procesy legislacyjne
28

. Wypada 

więc zauważyć, że Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego w zakresie działania falsus organu 

opowiada się za dopuszczalnością potwierdzenia tej czynności przez odpowiedni organ
29

.  

V. Potwierdzenie umowy zawartej z naruszeniem art. 379 k.s.h. 

W komentowanym wyroku SN wyrażona została bardzo dyskusyjna teza, że potwierdzenia 

umowy (art. 103 § 1 k.c.) zawartej przez zarząd, działający poza ustawową kompetencją, może 

dokonać także zarząd. Dla SN wynika to z treści art. 368 k.s.h., który przyznaje zarządowi 

bezwarunkową kompetencję do prowadzenia spraw spółki, a wyjątków (m.in. 379 k.s.h.) nie można 

interpretować rozszerzajaco. 

                                                           
25 A. Opalski, Pojęcie organu osoby prawnej, Państwo i Prawo 1/2009, s. 20 i 23. 
26 Ibidem, s. 29. 
27 T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. 4, Warszawa 2003, s. 163. 
28 Ibidem. 
29

 Z. Radwański (red.),Zielona Księga. Optymalizacja wizji Kodeksu cywilnego w Rzeczpospolitej Polskiej, 

Warszawa 2006, s. 51.  
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Zastosowanie ogólnych reguł reprezentacji spółki wynika w przekonaniu SN z faktu, że art. 103 

§ 1 k.c. nie wprowadza wymagań dotyczących reprezentacji osób prawnych. Po pierwsze, 

stwierdzenie odnoszące się do treści przepisu jest oczywiście logiczne. Z założenia w kodeksie 

cywilnym nie znajdują się żadne normy dotyczące kompetencji organów osób prawnych i ich zakresu. 

Przejawia to nieadekwatność i niecelowość tego argumentu, ale dla SN jest podstawą uzasadnienia tej 

tezy. 

Po drugie, teza ta przeczy spójności stanowiska zajętego przez SN w uchwale z 14 września 

2007 roku. Jeśli zdystansowano się do teorii organu, przekreślający pogląd, że umowa nie mogłaby 

być potwierdzona, gdyż podmiot ją zawierający jest tożsamy z tym, który ma ją potwierdzić, 

konsekwentnie należy zauważyć różnicę między poszczególnymi organami i uznać, ze „osobą”, 

która ma potwierdzić umowę jest rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany przez walne 

zgromadzenie, gdyż wynika to z art. 379 k.s.h. Stwierdzenie to wymaga dalszego uzasadnienia. 

Mianowicie uznać należy, że zawarcie umowy na gruncie art. 379 k.s.h. w kontekście możliwości 

zastosowania art. 103 § 1 k.c. obejmuje cały proces, w ramach którego mieści się też potwierdzenie 

umowy. Wynika to z charakteru sankcji bezskuteczności zawieszonej, gdyż na gruncie art. 63 k.c. na 

skutek potwierdzenia, umowa ta będzie ważna od jej zawarcia. Ze względu na skutek ex tunc, SN nie 

powinien sugerować się stanem faktycznym, prowadzącym do wniosku, że w dacie potwierdzenia 

umowy, zarząd sam mógłby tę umowę zawrzeć, gdyż w międzyczasie skutecznie odwołano już 

członka zarządu, z którym umowa została wadliwie zawarta. Teza SN może w praktyce korporacyjnej 

mieć wydźwięk w postaci niemalże patologicznych sytuacji. Korzystne majątkowe umowy zawierane 

między sobą w ramach zarządu bez poszanowania interesu spółki mogą być tak lukratywne, że nawet 

rezygnacja z funkcji, w celu ich potwierdzenia przez zarząd, będzie opłacalna. 

Ze względu na wykładnię celowościową, powyższe ma na względzie aksjologię art. 379 k.s.h., 

którą jest ochrona interesu spółki. Nieuzasadnione jest założenie, że przy potwierdzaniu umowy 

zarząd staje się właściwym „strażnikiem” tego interesu. Potwierdzenie tych umów ma mieć 

charakter kontrolny. Prowadzi do zweryfikowania treści oświadczenia woli wyrażonego pierwotnie 

przez zarząd. Uprawnienie rady nadzorczej do zawarcia umowy lub jej potwierdzenia jest 

kompetencją, której znaczenia nie można umniejszać. Samo uprawnienie do potwierdzenia czynności 

określane jest uprawnieniem kształtującym
30

, co oddaje jego istotę. 

Odwołanie się przez SN na art. 368 k.s.h, ogólną kompetencję zarządu do reprezentowania 

spółki, jest kolejnym pozornie w pełni poprawnym stwierdzeniem, ale odseparowanym od kontekstu. 

Ponadto zawiera w sobie wewnętrzną sprzeczność, gdyż SN wymienia wyjątki od zasady 
domniemania uprawnień zarządu, w tym właśnie art. 379 k.s.h, którego dotyczy orzeczenie. 

Należy także odwołać się do poglądów autorów, którzy dopuścili stosowanie art. 103 k.c. 

wbrew dominującemu stanowisku doktryny. Zarówno A. Opalski, jak i J. Szwaja oraz I.B. Mika 

wyrażają przekonanie, że potwierdzenia ma dokonać podmiot kompetentny do zawarcia umowy w 
świetle art. 379 k.s.h.31 

 

                                                           
30 B. Gawlik (w:) System Prawa Cywilnego, t.I, 1985, s. 763 
31 A. Opalski, Rada…, s. 486; Szwaja, I. Mika, Naruszenie zasad…, s. 67. 
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VI. Podsumowanie 

Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że rozstrzygnięcie, które byłoby w pełni 

prawidłowe, powinno przewidywać kompetencję rady nadzorczej lub pełnomocnika, powołanego 

uchwałą walnego zgromadzenia, do potwierdzenia umowy zawartej przez członków zarządu z 

powodem. W związku z brakiem tego potwierdzenia przez kompetentny podmiot, umowa powinna 

zostać uznana za nieważną. Za moment ustalenia kompetencji do potwierdzenia umowy powinien 

zostać uznany czas, w którym umowa została wadliwie zawarta. Powinno nastąpić niejako 

„zawieszenie” tego stanu rzeczy. Tylko taka interpretacja jest zgodna z aksjologią art. 379 k.s.h. 

Zwraca uwagę także fakt, że w prezentowanym stanie faktycznym istotne były dane wpisane w 

rejestrze, a one zgodnie z pojawiającym się w orzecznictwie poglądem, nie powinny wpływać na 

ważność umowy
32

, jednakże w tym stanie faktycznym konkluzja taka byłaby nieprawidłowa i 

instrumentalna. Co prawda powód nie wykonywał już czynności zarządczych, ale z preferencji 

ustawodawcy wynika, że formalne powołanie, odwołanie ma ważne znaczenie, chociażby ze względu 

na przepisy dotyczące odpowiedzialności. Doniosłe była więc uchwała, która pierwotnie miała 

odwołać powoda z zajmowanego stanowiska w zarządzie, a była wadliwa. 

Pomimo to, na pełną aprobatę zasługuje wyraźna wypowiedź SN, że dopuszczalne jest 

potwierdzenie umowy zawartej z naruszeniem art. 379 k.s.h. Podważa to dominujący dotychczas 

pogląd, iż umowa ta jest nieważna na mocy art. 58 k.c. Po uchwale z 14 września 2007 roku nadal nie 

było jasności czy rozstrzygnięcie tam zawarte można odnieść do umów zawartych przez „fałszywy” 

organ, więc orzeczenie to przesądza także te wątpliwości. W tym zakresie wyrok SN jest przełomowy 

i niezwykle ważny dla praktyki. 

                                                           
32 Uchwała SN z 5.12.2008r, sygn. akt III CZP 124/08, OSNC 2009/11/146. 
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Monika Kotuniak 

Klauzule winkulacyjne w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
 

Konstrukcja spółek kapitałowych oparta jest na założeniu braku więzi osobistej wspólników, co 
powoduje zmienność składu osobowego spółki. Naturą spółek kapitałowych jest także ich 
zdolność do pozyskiwania kapitału. Z tego względu obowiązującą regułą jest swoboda w 
rozporządzaniu akcjami spółki akcyjnej i udziałami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Kodeks spółek handlowych1 zawiera przepisy, które ograniczają swobodę zbywania udziałów w 
określonych sytuacjach. Przepisy te to ustawowe ograniczenia w zbywaniu udziałów. Natomiast 
istnieją także prawnie dopuszczalne granice, w ramach których wspólnicy mają możliwość 
ukształtowania struktury spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nadając jej bądź czysto 
kapitałowy charakter, bądź wyposażając ją w elementy właściwe spółkom osobowym. Wyrazem 
tego mogą być postanowienia umowy spółki wprowadzające ograniczenia w zbywaniu udziałów. 
Wprowadzenie w umowie spółki klauzul ograniczających zbywalność udziału sprzyja 
utrzymaniu przez spółkę zamkniętego charakteru. Oznacza to również silniejsze zaakcentowanie 
elementów osobowych w spółce, ale także wzmożonej trwałości stosunku prawnego między 
wspólnikiem a spółką, polegającej na zapewnieniu spółce kontroli nad jej składem osobowym2. 
Jeżeli umowa spółki nie zawiera takich postanowień, wówczas obrót udziałami jest zupełnie 
swobodny.  

I. Ograniczenia zbywania udziałów a właściwość stosunku spółki z o.o. 

Zgodnie z art. 57 § 1 k.c., nie można przez czynność prawną wyłączyć ani ograniczyć 

uprawnienia do przeniesienia, obciążenia, zmiany lub zniesienia prawa, jeżeli według ustawy jest ono 

zbywalne. Art. 57 § 2 k.c. stanowi,  że przepis ten nie wyłącza dopuszczalności zobowiązania, że 

uprawniony nie dokona oznaczonych rozporządzeń prawem (takie zobowiązanie w zakresie 

ograniczenia rozporządzalności udziałem mogą zawrzeć wspólnicy sp. z o.o. na podstawie m. in. art. 

182 k.s.h.). Wobec powyższego, przepis art. 182 § 1 k.s.h. stanowi wyjątek od ogólnej zasady 

zbywalności udziałów
3
. Dlatego trzeba uznać, że niedopuszczalne jest całkowite wyłączenie 

możliwości zbycia udziału
4
. W literaturze wskazuje się, iż konstruowanie ograniczeń, w efekcie 

których wspólnik staje się „więźniem spółki” byłoby sprzeczne nie tylko z wyraźną dyspozycją art. 57 

§ 1 k.c. w zw. z art. 182 k.s.h., ale również z istotą stosunku spółki i ogólnym zakazem tworzenia 

wieczystych stosunków prawnych o charakterze ciągłym (trwałym)
5
. 

                                                           
1 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (DzU nr 94, poz. 1037 ze zm.), dalej jako 

k.s.h. 
2 Tak A. W. Wiśniewski, Prawo o spółkach. Podręcznik praktyczny, t. II. Uzupełnienia do tomu I. Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 1994, s. 110. 
3 Tak J. A. Strzępka, E. Zielińska (w:) J.A. Strzępka (red.), W. Popiołek, A. Witosz, E. Zielińska, Kodeks spółek 

handlowych. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2001, s. 409 i nast.; Tak też K. Kopaczyńska – Pieczniak, 

Ustanie członkostwa w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków 2002, s.135. 
4 J. A. Strzępka, E. Zielińska, Kodeks… s. 409 
5 Por. A. Herbet, Obrót udziałami w spółce z o.o., Warszawa 2002, s. 142. 
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W związku z powyższym, zasadne jest przyjęcie założenia, iż umowa spółki z o.o. nie może 

zawierać postanowień zmierzających do zniesienia prawa. Postanowienia takie pozostawałyby w 

sprzeczności z naturą spółki z o.o. oraz ze strukturą prawną spółki z o.o. jako korporacji kapitałowej o 

zmiennym składzie osobowym i stałym funduszu (kapitale) założycielskim
6
. Za niedopuszczalną 

uznaje się też sytuację, w której ograniczenia przyjęte w umowie spółki prowadzą do uniemożliwienia 

obrotu udziałami przez np. ustanowienie warunków nieopłacalnych bądź niemożliwych do przyjęcia
7
. 

II. Ograniczenia zbywania udziałów wynikające z umowy spółki 

Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz zastawienie udziału umowa 

spółki może uzależnić od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć (art. 182 k.s.h.). Przepis ten, jak 

już wspomniano, stanowi wyjątek od reguły ustanowionej w art. 57 k.c. Należy także zwrócić uwagę, 

że przepis ten ma charakter opcjonalny tj. ograniczenia w zakresie rozporządzania udziałami 

obowiązują pod warunkiem, że umowa spółki z o.o. zawiera postanowienia w tym przedmiocie. 

Motywem wprowadzenia stosownych klauzul umownych jest zazwyczaj względna stabilizacja składu 

osobowego spółki, możliwość wstępnej selekcji potencjalnych nabywców lub zachowanie istniejącej 

struktury praw udziałowych, która wyznacza „klucz władzy i podziału zysków w spółce”
8
.  

Jak zaznaczył Sąd Apelacyjny w Warszawie
9
, możliwość wprowadzenia w statucie (orzeczenie 

w tym zakresie można również odnieść do umowy spółki z o.o.) ograniczeń w rozporządzaniu akcjami 

imiennymi (tu: udziałami spółki z o.o.) służy przede wszystkim zapobieżeniu przystępowania do 

spółki osób, z punktu widzenia tej instytucji, niepożądanych
10

. Wskazuje się także na wprowadzanie 

tego typu ograniczeń zwłaszcza w przypadku udziałów obejmowanych za wkłady niepieniężne – 

analogicznie jak ma to miejsce w art. 336 k.s.h., ze względu na to, iż umożliwia to dochodzenie 

roszczeń związanych z przedmiotem aportu lub jego wyceną11
. 

Wspólnicy mogą wprowadzić postanowienia dotyczące ograniczenia zbywania praw 

udziałowych w pierwotnym tekście umowy spółki bądź mogą takie postanowienia wprowadzić, 

dokonując zmiany umowy spółki.  

III. Rodzaje ograniczeń 

Kodeks spółek handlowych nie wskazuje jakie postanowienia ograniczające mogą się znaleźć w 

umowie spółki z o.o. Jak wskazuje się w doktrynie, ograniczenia powinny pozostać w zgodzie z 

przepisami powszechnie obowiązującymi prawa, dobrymi obyczajami, naturą stosunku prawnego 

spółki z oo., zasadą równego traktowania wspólników (art. 20 k.s.h.), jak również nie powinny 

                                                           
6  A. Herbet (w:) S. Sołtysiński (red.), Prawo spółek kapitałowych, wydanie 1, rok 2010, komentarz do art. 182, 

Rozdział V „Kapitał zakładowy i udziały” § 24 rozporządzanie udziałami, 2. Ograniczenia wynikające z umowy 

spółki, i nast. 
7 Por. A. Herbet, Obrót udziałami… s. 143. 
8 A. Herbet (w:) S. Sołtysiński (red.), Prawo spółek kapitałowych… komentarz do art. 182, Rozdział V „Kapitał 

zakładowy i udziały”, § 24 rozporządzanie udziałami, 2. Ograniczenia wynikające z umowy spółki, i nast. 
9  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 28 lipca 2004 r. (I ACa 1704/03), Lex – Temida nr 146658. 
10 Wyrok przytoczony za M. Boryczka, R.L. Kwaśnicki, Klauzule winkulacyjne a nabycie własnych udziałów 

przez spółkę z o.o. w celu ich dobrowolnego umorzenia, PPH 7/2008, s.39.  
11  A. Herbet, Obrót udziałami… s. 145. 
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prowadzić (także w sposób ukryty) do całkowitego wyłączenia zbywalności udziałów
12

. Ze względu 

na treść klauzul winkulacyjnych (tj. klauzul ograniczających zbywalność udziałów) może wyróżnić 

następujące ich rodzaje:  

• Podmiotowe (gdy wprowadzają wymogi dotyczące nabywcy udziałów, na 

przykład w zakresie posiadania określonych kwalifikacji, wykształcenia czy też 

wieku), 

• Przedmiotowe (gdy nie odnoszą się w sposób bezpośredni do osoby nabywcy, 

przykładowo wymóg prowadzenia określonej działalności gospodarczej przez 

nabywcę udziałów), 

• Temporalne (gdy ograniczenie dotyczy określonego czasu, na przykład licząc od 

daty zawiązania spółki)
13

. 

IV. Prawo pierwokupu 

Prawo pierwokupu (art. 596-602 k.c.) polega na przyznaniu określonemu podmiotowi 

przywileju pierwszeństwa kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby właściciel dokonał jej 

sprzedaży innemu podmiotowi14. W umowie spółki można zastrzec prawo pierwokupu zarówno na 

rzecz wspólnika, jak i osoby trzeciej
15

. Obowiązki zobowiązanego z tytułu prawa pierwokupu 

sprowadzają się do zawarcia umowy sprzedaży pod warunkiem zawieszającym, że uprawniony nie 

wykona swego prawa (art. 597 § 1 k.c.), oraz poinformowania o tym uprawnionego
16

. Wykonanie 

prawa pierwokupu następuje przez złożenie oświadczenia woli o odpowiedniej treści. Ma ono 

charakter prawnokształtujący, a przez jego złożenie dochodzi do skutku między uprawnionym a 

zobowiązanym umowa sprzedaży tej treści, co umowa zawarta przez tego ostatniego z osobą trzecią17
.  

W wyroku z 9 listopada 2006 r.
18

 Sąd stwierdził, że gdy umowa spółki przyznająca 

wspólnikom pierwszeństwo zakupu udziałów nie zawiera żadnych postanowień 

precyzujących zasady obrotu udziałami, dla pewności obrotu przyjąć trzeba, że obrót ten 

powinien się odbywać w sposób przewidziany przepisami art. 596 i nast. k.c. Takie 

stanowisko, odwołujące się do uregulowania przepisów kodeksu cywilnego, uzasadnione jest 

w świetle art. 2 k.s.h., który to przepis odsyła do stosowania kodeksu cywilnego w sprawach 

nieuregulowanych przepisami kodeksu spółek handlowych. Jeśli więc art. 182 k.s.h. zezwala 

na ograniczenie obrotu udziałami, a sama umowa spółki takie ograniczenie wprowadza, nie 

                                                           
12 Tak M. Boryczka, R.L. Kwaśnicki, Klauzule…s.39. 
13 Podział przytoczony za M. Boryczka, R.L. Kwaśnicki, Klauzule…s.39. Por. A. Herbet, Obrót udziałami… 
s.144 i nast. 
14 J. Skąpski (w:) System prawa cywilnego, t. III, część 2 Prawo zobowiązań – część szczegółowa (red. W. 

Czachórski, S. Grzybowski), Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1976. 
15 Tak A. Herbet, Obrót udziałami… s. 162. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
18 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 9 listopada 2006 r., I ACa 392/06, opublik. w Legalis. 
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precyzując jednocześnie zasad obrotu udziałami, w szczególności zaś w sposób odmienny niż 

czynią to przepisy k.c. regulujące prawo pierwokupu, to jedynym logicznym wnioskiem jest, 

iż przyznane wspólnikom prawo pierwszeństwa zakupu udziałów należy utożsamiać z 

prawem pierwokupu uregulowanym w art. 596 i nast. k.c. 

W doktrynie został wyrażony pogląd na temat ujemnych stron konstrukcji prawa 

pierwokupu dla ograniczenia zbywalności udziałów, a mianowicie iż  prawo pierwokupu jest 

ściśle związane z umową sprzedaży19
. Zbycie udziału w wyniku innej umowy zobowiązującej 

(np. umowy darowizny, zamiany) nie daje podstawy do skorzystania z zastrzeżonego prawa 

pierwokupu
20

.  

V. Prawo pierwszeństwa 

Umowa spółki może przewidywać prawo pierwszeństwa nabycia udziałów. Wówczas wspólnik, 

który ma zamiar zbycia swego udziału, jest zobowiązany zawiadomić o tym spółkę. Pozostali 

wspólnicy w określonym terminie mogą zgłosić zamiar nabycia tego udziału, jest to jednak traktowane 

(w przeciwieństwie do oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu) jako oferta kupna. Umowa 

spółki powinna zawierać także reguły, według których nastąpi wybór nabywcy w przypadku nadmiaru 

ofert kupna (np. losowanie, decyzja określonego organu spółki). Cenę udziału określa się na podstawie 

bilansu lub opinii biegłego 
21

. 

W doktrynie wskazuje się, iż w przypadkach zastrzeżenia w umowie prawa pierwokupu bądź 

prawa pierwszeństwa należy bardzo precyzyjnie określić: sposób zawiadomienia wspólników o 

zamiarze zbycia udziałów, cenę, termin na zgłoszenie chęci nabycia oraz wskazać, czy w razie 

istnienia większej liczby potencjalnych nabywców, przysługuje im prawo nabycia w stosunku do 

liczby udziałów dotychczas posiadanych, czy też wspólnicy ci mają konkurować o nabycie udziałów – 

w tym drugim wypadku konieczne staje się wskazanie zasad postępowania, gdy więcej niż jeden ze 

wspólników zechce skorzystać z prawa nabycia udziałów (czy zbywcy przysługuje wówczas swoboda 

wyboru pomiędzy oferentami, czy też należy wyznaczyć jeszcze jeden termin na wskazanie 

dodatkowej ceny), określenie terminu na złożenie ceny nabycia i wskazanie konsekwencji niezłożenia 
22

.  

VI. Zakres ograniczeń 

Przewidziane w umowie spółki ograniczenia zbywalności udziałów mogą dotyczyć zarówno 

wszystkich, jak i tylko niektórych udziałów (czy inaczej: wspólników)
23

. Ograniczenia te mogą mieć 

charakter jednolity, bądź też w stosunku do różnych udziałów lub wspólników można wprowadzić 

                                                           
19 Tak A. Herbet, Obrót udziałami… s. 163. 
20 Tak A. Herbet, Obrót udziałami… s. 163, odmiennie M. Litwińska, Umowa spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, Warszawa 1999, s. 121. 
21 Procedurę taką podaje A.W. Wiśniewski, Prawo o spółkach. Podręcznik praktyczny, t. II, wyd. 4, Warszawa 

1994, s. 111;  procedura przytoczona za A. Herbert, Obrót udziałami… s. 164. 
22 J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Wyd. 2, Warszawa 2012, 

komentarz do art. 182, pkt V „Inne ograniczenia zbywalności”. 
23 J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, Kodeks… komentarz do art. 182, pkt VI „Zakres ograniczeń”; tak 

też z zastrzeżeniem konieczności poszanowania art. 20 k.s.h. A. Herbet, Obrót udziałami… s. 146. 
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odmienne wymogi zbywalności
24

. Jednocześnie zróżnicowanie w zakresie kompetencji do 

dysponowania udziałami przez poszczególnych wspólników, niezależnie od warunków formalnych 

jego wprowadzenia w umowie spółki, powinno mieć uzasadnienie w istniejącym stanie faktycznym
25

. 

Sytuacja taka wystąpi wówczas, kiedy pewne udziały, z racji ich szczególnego uprzywilejowania lub 

przywiązania do nich świadczeń niepieniężnych, mają dla spółki szczególnie istotne znaczenie
26

.  

W sytuacji, gdy wspólnicy zdecydują się wprowadzić odmienne niż dotychczas obowiązujące 

postanowienia umowne (zaostrzenie bądź złagodzenie ograniczeń), wówczas następuje to na 

podstawie uchwały wspólników i niezbędna jest zmiana umowy spółki. Zgodnie z art. 246 § 3 k.s.h., 

uchwała dotycząca zmiany umowy spółki, zwiększająca świadczenia wspólników lub uszczuplająca 

prawa udziałowe bądź prawa przyznane osobiście poszczególnym wspólnikom, wymaga zgody 

wszystkich wspólników, których dotyczy.  

VII. Wymóg uzyskania zgody spółki 

Zbycie udziału oraz zastawienie udziału umowa spółki może uzależnić od zgody spółki albo w 

inny sposób ograniczyć. Umowa spółki może wyraźnie unormować procedurę udzielenia zezwolenia. 

Natomiast w sytuacji, gdy w umowie brak takich postanowień, wówczas stosuje się art. 182 § 3-5 

k.s.h. w związku z art. 182 § 2 k.s.h. W wyroku z 12 maja 2004 r.
27

 Sąd Najwyższy stwierdził, że 

zgodę spółki należy traktować jako zgodę osoby trzeciej w rozumieniu art. 63 § 1 k.c. Jest to 

jednostronne oświadczenie woli, skierowane do oznaczonego adresata – jednej ze stron czynności 

rozporządzającej udziałem. Zgoda może zostać udzielona przed, równocześnie lub po dokonaniu tej 

czynności prawnej
28

. Dopuszcza się udzielenie zgody pod warunkiem zawieszającym albo z 

zastrzeżeniem terminu początkowego
29

.  

W wyroku z 9 lutego 2007 r.
30

 Sąd Najwyższy wskazał, iż postanowienie umowy spółki, które 

uzależnia zbycie udziału od zgody spółki, ma charakter wykonawczy wobec art. 182 k.s.h. Stąd 

czynność prawna dokonana bez zgody wymaganej przepisem prawa (art. 182 k.s.h.) jest czynnością 

niezupełną (negotium claudicans) dotkniętą tzw. bezskutecznością zawieszoną. Ponadto Sąd 

Najwyższy przyjął, iż czynność zbycia udziału nie jest czynnością prawną spółki (dokonaną przez 

spółkę – art. 254 § 2 k.s.h.), ale czynnością między zbywcą a nabywcą. 

VIII. Udzielenie zgody przez zarząd spółki 

W braku odmiennych postanowień umownych, zgody udziela zarząd, działając samodzielnie, 

zgodnie z ogólnymi zasadami reprezentacji. Zgoda powinna być udzielona na piśmie. Forma ta została 

zastrzeżona dla celów dowodowych – ad probationem. Jeżeli nic innego nie wynika z umowy spółki, 

oświadczenie zarządu w przedmiocie zgody na rozporządzenie udziałem powinno nastąpić w 

odpowiednim (rozsądnym) terminie, wyznaczonym przez którąkolwiek ze stron przedmiotowej 

                                                           
24 J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, Kodeks… komentarz do art. 182, pkt VI „Zakres ograniczeń”. 
25 A. Herbet, Obrót udziałami… s. 146. 
26  Ibidem. 
27 Wyrok Sądu Najwyższego z 12 maja 2004 r., sygn. III CK 512/02, opublikowany w Legalis. 
28 A. Herbet, Obrót udziałami… s.147 i nast. 
29 Ibidem, s. 148. 
30 Wyrok Sądu Najwyższego z 9 lutego 2007 r., sygn. II CSK 311/06, opublikowany w Legalis. 



Biuletyn Koła Naukowego Prawa Spółek nr 3 / 2012          42 

  

 

czynności prawnej
31

. Decyzja zarządu w sprawie wniosku wspólnika jest sprawą przekraczającą 

zakres zwykłych czynności spółki, a zatem wymaga uchwały tego organu (art. 208 § 4 i 5 k.s.h.)
32

.  

IX. Udzielenie zgody przez inne organy spółki 

Umowa spółki może odmiennie regulować właściwość i tryb postępowania w 

przedmiocie udzielenia zgody na zbycie udziału. Dopuszczalne jest przykładowo: wskazanie 

właściwości innego organu spółki (zgromadzenia wspólników, rady nadzorczej lub komisji 

rewizyjnej), określenie sposobu, w jaki zgoda ma być udzielona, formalnych warunków 

podjęcia takiej decyzji (wymóg kworum, określonej większości głosów, konieczność 

uzasadnienia uchwały)
33

. Wskazuje się także, iż nie znajduje zastosowania przewidziane w 

art. 182 § 3 k.s.h. uprawnienie sądu rejestrowego do pozwolenia na zbycie udziału
34

. Wydaje 

się dopuszczalne wyłączenie kompetencji sądu rejestrowego w omawianej sytuacji, jako ciała 

niejako odwoławczego od negatywnej dla wspólnika decyzji zarządu
35

. Dopuszczalne jest 

także uzależnienie skuteczności rozporządzenia udziałem od zgody określonej osoby: członka 

władz, prezesa zarządu, przewodniczącego rady nadzorczej, konkretnego wspólnika, 

wszystkich wspólników
36

.  

X. Udzielenie zgody przez sąd rejestrowy 

W przypadku gdy spółka odmówiła zgody na zbycie udziału, sąd rejestrowy może 

pozwolić na zbycie, jeżeli istnieją ku temu ważne powody (tzw. zezwolenie zastępcze). W art. 

182 § 3 k.s.h. nie wskazuje się, kto może wystąpić do sądu rejestrowego z wnioskiem o 

wyrażenie zgody na zbycie – przyjąć należy, iż legitymację posiada tu jedynie wspólnik 

zmierzający zbyć udziały, w szczególności zaś nie nabywca
37

. 

Jako przykłady ważnych powodów wymienia się: wyjazd za granicę, konflikty pomiędzy 

wspólnikami prowadzące do pokrzywdzenia danego udziałowca, brak środków finansowych po 

stronie wspólnika zobowiązanego do dopłat, rozpoczęcie przez innego wspólnika działalności 

konkurencyjnej
38

. Decyzja sądu nie jest równoznaczna ze zbyciem udziału, ale zastępuje zezwolenie 

zarządu spółki, którego odmówiono
39

. Jeżeli sąd rejestrowy udzieli zezwolenia na zbycie udziału, 

                                                           
31 A. Herbert (w:) S. Sołtysiński (red.), Prawo spółek kapitałowych… komentarz do art. 182, Rozdział V 

„Kapitał zakładowy i udziały”, § 24 rozporządzanie udziałami 2. Ograniczenia wynikające z umowy spółki, i 

nast. 
32 J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, Kodeks…, komentarz do art. 182, pkt IV „Zgoda spółki na zbycie”. 
33 A. Herbert, Obrót udziałami… s. 149.  
34 Tak M. Litwińska – Werner, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, s. 494 i nast. 
35 Tak J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, Kodeks…, komentarz do art. 182, pkt IV „Zgoda spółki na 

zbycie”. 
36 Tak A.Herbert, Obrót udziałami…s.149.  
37 Tak J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, Kodeks…, komentarz do art. 182, pkt IV „Zgoda spółki na 

zbycie”; Też A. Herbert, Obrót udziałami…s.157. 
38 Tak J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, Kodeks…, komentarz do art. 182, pkt IV „Zgoda spółki na 

zbycie 
39 A. Kidyba, Spółka… Komentarz do art. 182, Nb 6. 
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wówczas spółka może zgodnie z art. 182 § 3 k.s.h. w terminie wyznaczonym przez sąd rejestrowy 

przedstawić innego nabywcę. W razie przedstawienia takiej osoby, cenę nabycia udziału określa 

porozumienie stron transakcji. W przypadku, gdy wyznaczony nabywca oraz wspólnik zmierzający 

zbyć udział nie osiągną porozumienia w przedmiocie ceny nabycia, wspólnikowi temu oraz spółce 

przysługuje prawo zwrócenia się do sądu rejestrowego, by ten oznaczył cenę nabycia (uprawnienie do 

wystąpienia z takim wnioskiem nie przysługuje zatem nabywcy). Sąd oznaczy cenę po zasięgnięciu w 

miarę potrzeby opinii biegłego, która może okazać się niezbędna, by określić rzeczywistą wartość 

udziału.  

Sąd wyznacza także termin na uiszczenie ceny nabycia przez osobę wskazaną przez spółkę40
. W 

myśl art. 182 § 5 k.s.h., jeżeli wskazana przez spółkę osoba nie uiściła ceny nabycia w wyznaczonym 

terminie, wspólnik może rozporządzać swobodnie swoim udziałem, jego częścią lub ułamkową 

częścią, chyba że nie przyjął oferowanej zapłaty. W literaturze przedmiotu zostało wyrażone 

stanowisko, iż postanowienie sądu nie zastępuje umowy zbycia udziałów ani oświadczenia woli 

którejkolwiek z jej stron – zbywca oraz osoba wskazana przez spółkę winni zatem zawrzeć umowę w 

formie określonej w art. 180 k.s.h. –w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi
41

. 

XI. Sankcje za wadliwie wyrażoną zgodę przez organ spółki 

Wadliwie wyrażona zgoda, to zgoda która została „faktycznie” udzielona, jednak sama 

czynność wyrażenia zgody została dokonana w sposób wadliwy lub też została skutecznie 

zaskarżona
42

. Zagadnień tych dotyczy wyrok Sądu Najwyższego z 16 marca 2006 r.
43

. W orzeczeniu 

tym Sąd poddał analizie zagadnienie skutku uprawomocnienia się wyroku stwierdzającego 

nieważność uchwały zgromadzenia wspólników wyrażającej zgodę na zbycie udziałów i stwierdził, że 

w jego wyniku powstaje taki skutek, jakby ta uchwała nie została w ogóle podjęta44
. W uzasadnieniu 

Sąd Najwyższy wskazuje, iż: dopóki nie ma prawomocnego wyroku stwierdzającego nieważność 

uchwały, dopóty skutki prawne uchwały muszą być respektowane. Możliwość ich nierespektowania, 

nie tylko przez strony procesu, ale wszystkich wspólników i członków organów spółki, powstaje z 

mocą wsteczną dopiero po uprawomocnieniu się wspomnianego wyroku. Innymi słowy: do chwili 

uprawomocnienia się wyroku skutki dotyczącej go uchwały należało respektować, a od tej chwili - w 

granicach określonych w art. 254 § 1 w zw. z art. 254 § 4 k.s.h. – czynić tego już nie można, i to z 

mocą wsteczną, tj. także w odniesieniu do okresu poprzedzającego wspomnianą chwilę. Tym samym, 

w momencie uprawomocnienia się przedmiotowego wyroku, należy uznać, że umowa sprzedaży 

udziałów została zawarta bez wymaganej zgody i jest przez to nieskuteczna
45

. Sąd w uzasadnieniu 

tego orzeczenia potwierdził dotychczas przyjmowany pogląd, że zgodę spółki na zbycie udziału, 

wymaganą na podstawie art. 182 k.s.h. w związku z umową spółki, należy ujmować jako zgodę osoby 

trzeciej w rozumieniu art. 63 k.c. Może więc ona przybrać postać także potwierdzenia, co sprawia, że 

                                                           
40 A. Herbert, Obrót udziałami… s.159.  
41 J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, Kodeks…, komentarz do art. 182, pkt IV „Zgoda spółki na zbycie”; 

Też A. Herbet, Obrót udziałami…s.157. 
42 Tak R. L. Kwaśnicki, Wykładania (nie może być) sprzeczna z interesem uczestników obrotu, Gazeta 

Finansowa, Dodatek z 26 czerwca 2009 r., s. 5 i nast. 
43 Wyrok Sądu Najwyższego z 16 marca 2006 r., sygn. III CSK 32/06, OSP 2007 nr 3 poz. 31. 
44 R .L .Kwaśnicki, Wykładania… s. 5. 
45Ibidem, s. 5. 
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dopóki potwierdzenie pozostaje aktualne, dopóty umowa zbycia udziału zawarta bez zgody jest 

czynnością niezupełną ("kulejącą"). 

XII. Podsumowanie 

Wspólnikom, którzy decydują się na wprowadzenie do umowy spółki z o.o. klauzul 

winkulacyjnych zależy na utrzymaniu kontroli nad składem osobowym spółki. Taka 

możliwość może się okazać szczególnie atrakcyjna dla wspólników prowadzących spółkę 

„rodzinną”. Typowymi przykładami postanowień ograniczających zbycie udziałów jest 

zastrzeżenie prawa pierwszeństwa nabycia udziałów lub prawo pierwokupu. Niemniej jednak 

umowa spółki z o.o. nie może zawierać postanowień zmierzających do zniesienia możliwości 

zbywania udziałów w ogóle. Warto również zwrócić uwagę na konieczność sformułowania 

przez wspólników treści klauzul winkulacyjnych maksymalnie precyzyjnie oraz jasno. W 

innym wypadku istnieje możliwość, iż zostaną one narażone na sankcje bezskuteczności. 
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Paula Pul 

Fairness opinions 
 

Rozwój rynków kapitałowych w Polsce spowodował, że coraz większą popularnością zaczęły sie 
cieszyć tzw. fairness opinions (warto w tym miejscu zaznaczyć, iż w transakcjach na światowych 
rynkach są już one zjawiskiem dość częstym). Mogłoby się wydawać, że samo wyrażenie, 
wyjaśnia całkiem sporo – niestety tylko pozornie. W związku z tym warto przyjrzeć się 
dokładniej temu zjawisku i objaśnić, czym są wspomniane fairness opinions. 

Rozważania na ten temat należy rozpocząć przede wszystkim od wyjaśnienia znaczenia 

samego wyrażenia. Niestety, póki co nie doczekaliśmy się (i ze względu na pewne trendy językowe 

zapewne w najbliższym czasie nie doczekamy) polskiego odpowiednika tego sformułowania, dlatego 

stosownym będzie zastosowanie definicji opisowej. Fairness opinion jest niezależną opinią wydawaną 

przez zewnętrznego doradcę finansowego. Jej celem jest ocena warunków danej transakcji 

dokonywana z finansowego punktu widzenia, czyli sprawdzenie, czy warunki transakcji odpowiadają 

wartości godziwej nabywanych akcji. Najczęściej zamawiane są przez władze spółki przejmowanej, 

czyli zarząd, radę nadzorczą, ewentualnie radę dyrektorów (choć można ostatnio zauważyć, że coraz 

częściej również spółki przejmujące składają na nie zamówienia).  Nie można jednak ograniczać ich 

zastosowania wyłącznie do sytuacji związanych ze zmianą kontroli nad spółką, ponieważ fairness 

opinions są wykorzystywane także przy łączeniu lub podziale spółek. Warto podkreślić również, że 

opinie te nie są ani wyceną czy rekomendacją w sprawie przeprowadzenia samej transakcji, ani 

badaniem due diligence.  

Jeśli chodzi o samą treść takiej opinii, to należy przede wszystkim zwrócić uwagę, iż 

paradoksalnie  najmniejszą część samego dokumentu fairness opinion stanowi ocena warunków 

transakcji pod kątem wartości godziwej nabywanych akcji. Oczywiście, można wyróżnić pewne stałe 

elementy tej opinii, takie jak wskazanie kręgu osób, które mogą na niej polegać czy informacji, na 

podstawie których opinia jest sporządzana. Lepiej jednak zasygnalizować w tym momencie kilka 

przykładowych informacji, których nigdy nie zamieszcza się w opinii, a które paradoksalnie 

wydawałoby się, że mogą stanowić jej stały element. Mowa tu przede wszystkim o cenie – cenie, 

która ma zostać zapłacona za akcje. Nigdy nie poddaje się jej analizie w fairness opinion w kontekście 

tego, czy jest ona najwyższą z możliwych do osiągnięcia. Jeśli chodzi o cenę, to tak jak już 

wspomniałam na początku artykułu, doradca (bank inwestycyjny, specjalistyczna firma doradcza) 

ustala tylko, czy wskazana cena jest godziwa z finansowego punktu widzenia. W tym miejscu należy 

również zaznaczyć, iż kwestie takie jak analiza prawno-podatkowa transakcji, czy może głównie sama 

zasadność przeprowadzenia określonej transakcji pozostają kompletnie poza treścią fairness opinion. 

W świetle powyższych rozważań można już teraz wyróżnić dwie podstawowe funkcje, jakie 

realizują fairness opinions, a mianowicie informacyjną i ochronną. 

Na pierwszy plan w Europie wysuwa się funkcja informacyjna. Wynika to głównie z tego, że 

celem uzyskania samej opinii jest przede wszystkim dostarczenie radzie nadzorczej czy zarządowi 

niezależnej oceny warunków transakcji, co z kolei związane jest z tym, że europejskim 
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przedsiębiorcom bardziej zależy na niezależności doradcy wystawiającego fairness opinion niż tym 

amerykańskim. Ma to im pomóc podjąć bardziej świadomą i rozważną decyzję. 

Jeśli chodzi o funkcję ochronną, to fairness opinions jako środek do zmniejszania ryzyka w 

przeprowadzanych transakcjach mają przede wszystkim dostarczać niezbędnych informacji, dzięki 

którym władze spółki będą mogły wykazać się dołożeniem wymaganej od nich należytej staranności. 

Case Delaware jasno i wyraźnie wskazuje, że jest to funkcja dominująca w USA, a to ze względu na 

to, że fairness opinions stały się obligatoryjnym elementem transakcji dokonywanych na 

amerykańskich rynkach kapitałowych (istnieje nie tylko obowiązek uzyskania takiej opinii, ale i jej 

publikacji). 

W Polsce, fairness opinions nie stanowią przedmiotu odrębnej regulacji, to nowy trend, który 

od 2010 r. przybrał nieco na znaczeniu. Na polskim rynku, same opinie występują dość sporadycznie, 

nadal brakuje przepisów, które nakładałyby na zarząd spółki obowiązek uzyskania takiej opinii przy 

przeprowadzaniu określonej transakcji. Jedyne przepisy dotyczące problematyki fairness opinions, na 

które można się powołać omawiając ten temat, to m.in. art. 80 ustawy o ofercie, gdzie zostały one 

zarekomendowane jako podstawa wyrażenia opinii przez zarząd spółki w przypadku publicznego 

wezwania do sprzedaży akcji. Zarząd jest zobowiązany podać podstawy swego stanowiska, w 

szczególności czy w jego ocenie cena proponowana w wezwaniu odpowiada wartości godziwej spółki. 

Przepis ten przewiduje możliwość (ale nie obowiązek!) zasięgnięcia w tym celu zewnętrznej opinii na 

temat ceny akcji ogłoszonej w wezwaniu, która następnie zostaje przekazana do publicznej 

wiadomości. Niestety, pomimo że zarządy zaczynają się starać o transparentość swoich działań, to 

jednak z możliwości sięgnięcia po fairness opinions korzystają stosunkowo rzadko.  

Fairness opinion jako niezależna opinia wyspecjalizowanego zewnętrznego doradcy na temat 

finansowych warunków transakcji stanowi doskonały instrument wspierający w swych działaniach 

władze spółki, ograniczając ponoszone ryzyko przy zawieranych transakcjach. Warto zasygnalizować, 

iż opinie takie mogą pomóc w lepszym zrozumieniu samych przesłanek, którymi kierują się władze 

spółki, co z kolei wpłynie w przyszłości na większą przejrzystość rynku. Należy mieć nadzieję, że 

polski rynek kapitałowy przejmie w najbliższym czasie tę dobrą praktykę korzystania z opinii 

zewnętrznych doradców. 
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Marcin Śledzikowski, Uniwersytet Wrocławski 
 

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego II CSK 252/11 z dnia 14 marca 2012 r. 
 

Rada nadzorcza, szczególnie w spółce akcyjnej, ma obok obowiązków nadzorczych wiele 
istotnych uprawnień, m.in. do powoływania i odwoływania członków zarządu. Będąc organem 
kolegialnym, rada nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał. Dlatego niezwykle istotnym 
zagadnieniem jest możliwość zaskarżania uchwał rady nadzorczej1. Glosowane orzeczenie 
dotyczy wprost uchwał rady nadzorczej spółki akcyjnej, jednak poglądy w nim wyrażone mają 
szeroki wymiar poznawczy i praktyczny w zakresie zaskarżania uchwał zarządu i rady 
nadzorczej.  Sąd Najwyższy (dalej: SN) w komentowanym wyroku uznał, że zaskarżanie uchwał 
rad nadzorczych odbywa się w drodze powództwa z art. 189 kodeksu postępowania cywilnego2, 
tj. w drodze powództwa o ustalenie istnienia stosunku prawnego, a legitymacja czynna w tym 
zakresie przysługuje akcjonariuszowi, jeżeli uchwała ta wywarła skutki w sferze jego praw 
członkowskich, odrzucając swoje poprzednie stanowisko wyrażone w wyroku II CSK 419/08 z 
20.01.2010r.3 nakazujące stosowanie w drodze analogii przepisów art. 249-252 kodeksu spółek 
handlowych, regulujących zasady zaskarżania uchwał wspólników4. 

 

 

1. Stan faktyczny oraz rozstrzygnięcie i jego motywy 

 W stanie faktycznym będącym przedmiotem głosowanego orzeczenia, powódka była 

akcjonariuszem spółki akcyjnej. Zgodnie z § 12 statutu spółki jej rada nadzorcza składa się z trzech do 

pięciu osób powołanych na trzyletnie kadencje przez walne zgromadzenie. We wrześniu 2007r. rada 

nadzorcza powołała w skład zarządu spółki powódkę. Uchwała dotycząca powołania powódki  

w skład zarządu została zaskarżona w maju 2008r. do Sądu Okręgowego przez jednego z członków 

rady nadzorczej. Na skutek odwołania się od zapadłego wyroku, Sąd Apelacyjny we wrześniu 2008r. 

zmienił zaskarżony wyrok i ustalił, że uchwała rady nadzorczej z września 2007 r. o powołaniu 

powódki w skład zarządu jest nieważna. 

 Mimo stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej powołania powódki w skład zarządu 

spółki akcyjnej, dwóch członków zarządu w styczniu 2009r. skierowało oświadczenie o rezygnacji  

                                                           
1 M. Chomiuk, Zaskarżanie uchwał rady nadzorczej w spółkach kapitałowych, GLOSA Prawo Gospodarcze w 

Orzeczeniach i komentarzach, 2/2011 (146). 
2 Ustawa z 17.11.1964 r. - Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.), dalej jako k.p.c. 
3 Wyrok SN z 20.01.2010 r. (II CSK 419/08), LEX nr 491555. 
4Ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), dalej jako k.s.h. 

Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2012 roku, sygn. akt II CSK 252/11 
Akcjonariusz ma interes prawny w zaskarżeniu uchwały rady nadzorczej spółki, jeżeli uchwała ta 
wywiera skutki w sferze jego praw członkowskich (art. 189 k.p.c.). 

 



Biuletyn Koła Naukowego Prawa Spółek nr 3 / 2012          48 

  

 

z członkostwa w radzie nadzorczej do powódki. W tym samym dniu powódka opatrzyła złożone 

oświadczenie adnotacją: „treść jest mi znana”. 

 W marcu 2009 r. odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki, w którym 

uczestniczyli wszyscy członkowie rady nadzorczej oprócz powódki (którą reprezentował 

pełnomocnik), w tym dwóch członków rady, którzy w styczniu 2009 r. złożyli na ręce powódki 

oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w radzie nadzorczej. Walne zgromadzenie zostało 

otworzone przez członka rady nadzorczej, który w styczniu 2009 r. skierował do powódki pisemne 

oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w radzie nadzorczej. Jeden z członków rady nadzorczej, 

złożył wówczas oświadczenie, że walne zgromadzenie zostało zwołane przez osobę nieuprawnioną. 

Załączył też do protokołu odpis prawomocnego wyroku, stwierdzającego nieważność powołania 

powódki w skład zarządu. Pełnomocnik powódki złożył oświadczenie, że powódka jest prezesem 

zarządu spółki, a następnie przedstawił podpisane oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w radzie i 

niezawierające podpisu pismo o rezygnacji drugiego członka ze stycznia 2009r. 

 Z racji powstałych nieprawidłowości, w marcu 2009r. jeden z akcjonariuszy wystąpił do 

członka zarządu odwołanego przez powódkę z żądaniem zwołania posiedzenia rady nadzorczej, której 

porządek miał obejmować m.in. zmianę przewodniczącego rady nadzorczej oraz zmianę składu 

zarządu spółki. Następnie, kolejnymi pismami z tej samej daty zwołał posiedzenie rady nadzorczej. 

Pisma te zostały wysłane do członka zarządu odwołanego przez powódkę listem priorytetowym na 

jego adres zamieszkania stałego i czasowego oraz wiadomością SMS. 

 W marcu 2009 r. odbyło się posiedzenie rady, na które nie stawiła się powódka. Na 

posiedzeniu rada podjęła 7 uchwał, z których pierwsza dotyczyła bieżących problemów 

funkcjonowania spółki. Uchwały 2,4,5 odwoływały ze swoich dotychczasowych funkcji pełnionych  

w radzie pozostałych członków. Uchwała nr 4 odwoływała pro forma powódkę z zarządu spółki. 

Natomiast uchwała nr 3 powołała na to stanowiska nowego członka zarządu. Uchwały 6 i 7 

powoływały prezesa i wiceprezesa zarządu spółki. 

 Sąd okręgowy - orzekając w I instancji - oddalił powództwo powódki, o ustalenie nieistnienia 

uchwał powziętych w marcu 2009 r., ewentualnie o stwierdzenie ich nieważności. Zarzucając 

powódce brak interesu prawnego w żądaniu ustalenia nieistnienia lub nieważności uchwały nr 4, sąd 

apelacyjny, podzielając pogląd o możliwości zaskarżania uchwał rady nadzorczej w drodze 

powództwa o ustalenie na podstawie art. 189 k.p.c., wyrażony w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 

lutego 2010 r., II CSK 449/09, zaaprobował ocenę Sądu pierwszej instancji, że dla przyjęcia w 

niniejszej sprawie interesu prawnego, o którym mowa w powołanym przepisie, konieczne jest, by 

żądane ustalenie wywierało bezpośredni wpływ na sytuację prawną powódki, usuwało stan 

niepewności prawnej, a jednocześnie by nie było możliwości uzyskania pełnej ochrony w drodze 

innego powództwa. Ze względu na to, że w dacie podjęcia spornych uchwał powódka nie była już 
członkiem zarządu, odwołanie pro forma nie zrodziło w sferze jej praw żadnych konsekwencji. Brak 

zatem po stronie powódki interesu prawnego w żądaniu ustalenia nieistnienia lub nieważności 

uchwały nr 4. Bez znaczenia pozostają twierdzenia powódki o jej ponownym powołaniu w skład 

zarządu w październiku 2007 r., gdyż sąd rejestrowy odmówił wpisania powódki - na podstawie tej 

uchwały - do rejestru jako członka zarządu. W tej samej sprawie uznał też za nieskuteczną rezygnację 
członka zarządu z członkostwa w radzie nadzorczej spółki i odmówił wpisania zmian w składzie tego 

organu. Gdy chodzi o uchwały nr 3,6 i 7, interes prawny w ich zaskarżeniu, wyrażający się w 

potrzebie zbadania ich skuteczności prawnej, istnieje po stronie spółki, nie zaś po stronie powódki.  
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 W skardze kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego, opartej na obu podstawach określonych 

w art. 3983 § 1 k.p.c. powódka wniosła o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego 

rozpoznania. W ramach pierwszej podstawy wskazała na naruszenie art. 189 k.p.c. w związku z art. 58 

§ 1 k.c. przez przyjęcie, że nie ma interesu prawnego w kwestionowaniu uchwał nr 3, 4, 6 i 7 oraz że 

uchwały te są ważne, i naruszenie art. 60 w związku z art. 65 § 1 k.c. przez dokonanie błędnej 

wykładni oświadczenia Piotra Wołkowskiego o rezygnacji z członkostwa w radzie nadzorczej. W 

ramach drugiej podstawy podniosła natomiast zarzut obrazy art. 382 w związku z art. 316 § 1 k.p.c. 

przez pominięcie uchwał z października 2007 r. i z listopada 2008 r. o powołaniu jej na stanowisko 

prezesa zarządu. 

  Warto podkreślić, że Sąd Najwyższy, oddalając skargę kasacyjną powódki, podkreślił iż 
uchwała rady nadzorczej spółki akcyjnej o odwołaniu członka jej zarządu może być zaskarżona 

powództwem o stwierdzenie nieważności tej uchwały na podstawie art. 189 k.p.c. w związku z art. 58 

§ 1 k.c. W uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy dopuścił również możliwość ustalenia na podstawie 

art. 189 k.p.c. istnienia lub nieistnienia uchwały rady nadzorczej. Przyznając ścisłą interpretację 
pojęciu interesu prawnego w stosunku do zaskarżania uchwał rady nadzorczej, odmówił tym samym 

legitymacji czynnej powódce, która w momencie wniesienia powództwa była akcjonariuszem spółki, a 

także przyznał akcjonariuszowi prawo zaskarżenia uchwały, jeśli ta wywołuje skutki w sferze jego 

praw członkowskich. 

  

2. Ocena orzeczenia SN 

 Zarówno orzeczenia sądu okręgowego, jak i sądu apelacyjnego zasługują na odrębny 

komentarz, ponieważ zostały w nich wyrażone interesujące zapatrywania na interpretację interesu 

prawnego akcjonariusza w zakresie skarżenia uchwał rady nadzorczej oraz trybu powództwa z art. 189 

k.p.c., w kontekście zaskarżania uchwał rady nadzorczej. Jednak ze względu na ograniczenia 

objętościowe oraz jasność wywodu, skomentowane zostaną jedynie poglądy wyrażone przez SN co do 

przepisów właściwych do zaskarżenia uchwał rad nadzorczych w ogólności oraz w zakresie interesu 

prawnego odwołanego członka zarządu spółki do zaskarżenia uchwały rady nadzorczej o jego 

odwołaniu. 

 Argumenty przywołane przez SN w komentowanym orzeczeniu wydają się słuszne  

i wytrzymujące krytykę niektórych głosów doktryny. Jedyne wątpliwości nasuwają się w określeniu 

pozycji skarżącego akcjonariusza poprzez zakreślenie jego interesu prawnego. Sąd Najwyższy, 
odrzucając kasację powódki podniósł, że zarówno w wypadku nieważności, jak i nieistnienia 
uchwał rad nadzorczych, właściwym środkiem ich zaskarżenia jest powództwo o ustalenie 
przewidziane w art. 189 k.p.c. Według tego przepisu, powód może żądać ustalenia przez sąd 

istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. Konsekwentnie 

trzeba więc przyjąć, że legitymacja czynna przysługuje osobie, która ma interes prawny w żądaniu 

stwierdzenia nieważności bądź istnienia lub nieistnienia uchwały. Na podstawie powyższych 

argumentów należy stwierdzić, przychylając się do orzeczenia Sądu Najwyższego, iż legitymacji 
czynnej do zaskarżenia uchwały określonego  organu spółki nie możemy wyłącznie opierać na 
ustaleniu, czy w chwili wniesienia pozwu powód jest członkiem tego organu. Słusznie zostało 

uznane prawo odwołanego członka organu spółki do zaskarżenia uchwały, jeżeli uchwała ta dotyczy 

go osobiście. Takie rozwiązanie niesie za sobą doniosłe skutki prawne. Przyznaje ona byłym 
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członkom zarządu możliwość zaskarżania wadliwych uchwał. Brak przyjętego rozwiązania 

prowadziłby do praktyki odwoływania funkcjonariuszy spółki, uniemożliwiając im skarżenie uchwał. 

Sąd Najwyższy ustosunkował się także do pozycji akcjonariusza w ramach skarżonych uchwał 

organów spółki. Uzasadniając wyrok, SN wyjaśnił, że akcjonariusz może domagać się orzeczenia 
nieważności uchwały rady nadzorczej tylko wówczas, gdy dotyka ona bezpośrednio jego 
prawnych interesów. Zauważył również, że wyłącznie argument dbałości o dobro spółki nie 

uprawnia akcjonariusza do wniesienia pozwu na podstawie art. 189 k.p.c., np. w razie zastrzeżeń co do 

prawidłowości przebiegu posiedzenia rady nadzorczej i prawidłowości jej składu. Zdaniem SN 

szeregowy akcjonariusz nie ma legitymacji do zaskarżania uchwał rady nadzorczej na tak ogólnie 

sformułowanej podstawie jak troska o porządek prawny w spółce
5
. 

Wyrok wyraźnie ograniczył i zakreślił prawo akcjonariusza w zakresie skarżenia uchwał spółki. 

Bywają jednak sytuacje, gdzie interes szeregowego akcjonariusza zasługuje na przyznanie mu 

legitymacji procesowej mimo braku posiadania interesu osobistego w skarżonej uchwalę np. wówczas, 

gdy rada nadzorcza odmawia mu zbycia akcji (na podstawie art. 337 § 4 k.s.h.) albo podejmuje 

wadliwą uchwałę, odmawiającą zgody na wypłatę zaliczki dywidendowej (art. 349 § 1 k.s.h.). Jednak 

przyjmując funkcję jaką pełnią organy zarządzające i przedstawicielskie w spółce, możemy zauważyć, 

że przyznanie każdemu akcjonariuszowi prawa do skarżenia każdorazowej uchwały spółki mogłoby 

zaburzyć płynność jej funkcjonowania na rynku. 

2.1. Poprzednie stanowiska reprezentowane przez orzecznictwo 

Jako że zaskarżanie uchwał zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych w praktyce rodzi wiele 

problemów i zastrzeżeń, słusznie wydaje się spojrzeć na ten problem w szerszym spektrum. 

Największym problemem, z którym borykały się sądy był brak przepisów regulujących zaskarżanie 

uchwał zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych. Brakuje norm, które kształtowałyby 

legitymację do zaskarżania uchwał, terminy, przesłanki oraz skutki zaskarżania na wzór uchwał 

zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń6
. 

W wyroku z 20.01.2009 r.
7
 SN podniósł, że kwestionowanie uchwały rady nadzorczej spółki 

kapitałowej powinno następować przez stosowanie w drodze analogii przepisów normujących 

zaskarżanie uchwał zgromadzeń wspólników (art. 249-252 k.s.h.). Zdaniem SN odwołanie się do 

analogii pozwala chronić stabilność spółki oraz pewność obrotu gospodarczego. Na gruncie tego 

orzeczenia pojawiły się wątpliwości, czy uchwały kolegialnych ciał spółek kapitałowych stanowią 

czynności prawne. 

Odmienne stanowisko zajął SN w wyroku z 18.02.2010 r.
8
, w którym wykluczył możliwość 

posłużenia się analogią do przepisów o zaskarżaniu uchwał zgromadzeń wspólników i walnych 

zgromadzeń. W regulacji kodeksu spółek handlowych nie występuje bowiem luka, która 

uzasadniałaby analogię. Przeciwko istnieniu luki przemawia art. 2 k.s.h., nakazujący stosowanie 

                                                           
5M. Domagalski, Co może zwykły akcjonariusz?, Rzeczpospolita, Warszawa 2012. 
6 S. Sołtysiński, A. Opalski, Zaskarżanie uchwał zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych,  
PPH 11/2010. 
7 Wyrok SN z 20.01.2009 r. (II CSK 419/08), LEX nr 491555. 
8 Wyrok SN z 18.02.2010 r. (II CSK 449/09), „Biuletyn Sądu Najwyższego” 2010/04, s.15. 
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przepisów kodeksu cywilnego w kwestiach nieuregulowanych.
9
. Tym samym, według SN, 

instrumentem kwestionowania uchwał rad nadzorczych jest powództwo o ustalenie istnienia prawa 

bądź stosunku prawnego (art. 189 k.p.c.). 

Należy podkreślić, że problematyka zaskarżania uchwał rad nadzorczych coraz częściej trafia 

na wokandę sądową. W opinii Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, wyrażonej w wyroku z 26.03.2008r.
10

, 

uchwały rady nadzorczej nie podlegają w ogóle zaskarżeniu ze względu na sprzeczność z umową 

spółki. W konsekwencji, odwołany członek zarządu nie ma interesu prawnego w ustaleniu, że uchwała 

jest sprzeczna z aktem założycielskim. 

2.1. Charakter prawny uchwały rady nadzorczej 

 Rada nadzorcza, jako organ kolegialny, wyraża swoje stanowisko w formie uchwał
11

. Według 

przeważającego poglądu przyjętego w nauce prawa cywilnego, czynnościami prawnymi są uchwały 

kolektywnych organów osób prawnych, które wyrażają wolę wywołania skutków prawnych o 

charakterze zewnętrznym, a więc wobec innych podmiotów niż spółka, której organ podjął uchwałę12
. 

Za sporny na gruncie przytoczonych orzeczeń uznawano charakter prawny uchwał wywołujących 

skutki jedynie w stosunkach wewnętrznych spółek kapitałowych. Chodzi tu np. o uchwały odwołujące 

członka zarządu z zajmowanego stanowiska. Pomijając tu potrzebę rozwijania doktrynalnych 

kontrowersji co do charakteru uchwał, wypada wskazać, że również przeważająca część doktryny 

przyznaje wewnętrznym uchwałom organów spółek kapitałowych, które wywołują skutki prawne, 

charakter czynności prawnych
13

. 

 W opinii składu orzekającego, wyrażonej w komentowanym orzeczeniu kwalifikacja uchwał 

zewnętrznych spółki jako czynności prawnych pozwala objąć je instrumentami sądowej kontroli 

legalności w trybie art. 189 k.p.c.. 

 Przypominając jedynie na potrzeby niniejszego wywodu, należy przyjąć, że według 

dominującego poglądu orzecznictwa, uchwały rady nadzorczej spółki są czynnościami prawnymi, z 

wyjątkiem uchwał będących oświadczeniami wiedzy lub innymi czynnościami faktycznymi. 

2.2. Powództwo z art. 189 k.p.c. jako instrument kwestionowania wadliwych uchwał zarządu i 
rady nadzorczej 

Zgadzając się z uzasadnieniem SN należy przyjąć, iż skarga z art. 189 k.p.c. stanowi 
najodpowiedniejszy instrument zaskarżania uchwał zarządów i rad nadzorczych, gdyż pozwala 
orzecznictwu i piśmiennictwu prawnemu ograniczyć nadmierną skłonność do kwestionowania 
analizowanych uchwał, stwarzając jednocześnie gwarancję eliminowania istotnych naruszeń 
prawa przez osoby mające interes prawny. Oczywiście nie wszystkie uchwały rady nadzorczej będą 

                                                           
9 S. Sołtysiński, A. Opalski, Zaskarżanie uchwał zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych, PPH 

11/2010. 
10 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 26.03.2008 r. (I ACa 200/08), LEX nr 446153. 
11 Por. wyrok SN z 12.04.2006 r. (III PK 8/06), OSNP 2007/7-8, poz. 98; M. Jagielska, Kontrola prawidłowości 
uchwał rady nadzorczej, PPH, Warszawa, luty 2006 r. s.19. 
12 E. Marszałkowska-Krześ, Charakter prawny uchwał, PPH 6/1998. s. 26. 
13 Pogląd przypisania uchwałom wewnętrznym statusu czynności prawnych uzasadnił także S. Sołtysiński, A. 

Opalski, Zaskarżanie uchwał zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych w szczególności: Koncepcja 
kwalifikacji uchwał wewnętrznych kolegialnych organów spółek jako czynności prawnych, PPH 11/2010 
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mogły stanowić przedmiot powództwa z art. 189 k.p.c., a jedynie takie, które zmierzają bezpośrednio 

do ukształtowania stosunku prawnego
14

. Do uchwał takich możemy zaliczyć te kwestionowane w 

glosowanym orzeczeniu, a więc o odwołaniu członków zarządu. 

 Przesłanką merytoryczną gwarantującą brak nadużyć powództwa z art. 189 k.p.c. stanowi 

interes prawny, a jego brak powoduje oddalenie powództwa
15

. W przypadku powództwa wytoczonego 

na podstawie art. 189 powszechnie przyjmuje się, że o braku interesu prawnego w ustaleniu stosunku 

prawnego lub prawa można mówić wówczas, gdy powód nie ma jakiejkolwiek potrzeby ustalenia 

prawa lub stosunku prawnego, lecz także wówczas, gdy może osiągnąć w pełni ochronę swoich praw 

w sposób prostszy i łatwiejszy np. w procesie o świadczenie. Ten sam pogląd w swoim orzeczeniu 

podzielił SN, uznając powództwo z art. 189 k.p.c. jako wyjątkowe i właściwe do ochrony interesu 

prawnego w zakresie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały rady nadzorczej spółki. Trafnie 

uchwycił to Sąd Apelacyjny w Poznaniu, wskazując że „interes prawny zachodzi, jeżeli sam skutek, 

jaki wywoła uprawomocnienie się wyroku ustalającego, zapewni powodowi ochronę jego prawnie 

chronionych interesów, czyli definitywnie zakończy spór istniejący lub prewencyjnie zapobiegnie 

powstaniu takiego sporu w przyszłości”
16

. 

 Jeżeli zaś chodzi o problem braku ograniczeń czasowych dla wniesienia powództwa o 

ustalenie istnienia bądź nieważności uchwały z art. 189 k.p.c., to w doktrynie proponowane są dwa 

rozwiązania. Janusz Szwaja dopuszcza oddalenie powództwa z art. 189 k.p.c. wniesionego ze zwłoką 

na podstawie art. 5 k.p.c., w związku z art. 2 k.s.h. - podniesienie zarzutu naruszenia prawa 

podmiotowego. Pogląd ten wydaje się popierać S. Sołtysiński, który wskazuje na możliwość 

zastosowania art. 5 k.c. w odniesieniu do wniesionej znacznie po terminie skargi na uchwałę rady 

nadzorczej
17

. 

 Inny pogląd zwraca uwagę na to, że podniesienie zarzutu nieważności czynności nie powinno 

być traktowane jako wykonanie prawa podmiotowego, a w konsekwencji dyskusyjna jest teza o 

dopuszczalności kontroli powództwa z art. 189 k.p.c. pod względem jego nadużycia. Ograniczenie 

czasowe wnoszenia powództwa o ustalenie prowadziłoby do następczej konwalidacji uchwały zarządu 

bądź rady nadzorczej, a zatem rodziłoby kształtujący skutek, polegający na zmianie w sferze praw 

podmiotowych, co w świetle tego stanowiska nie mieści się w założeniach art. 5 k.c.
18

. 

Rozstrzygnięcie tej kwestii wykracza poza ramy niniejszego wywodu. Należy jednak podkreślić, iż w 

określonych sytuacjach upływ czasu od powzięcia uchwały przez radę nadzorczą, będzie skutkowało 

brakiem interesu prawnego w jej kwestionowaniu na drodze powództwa o ustalenie jej nieważności.  

 Z powództwem takim nie będzie mogła wystąpić ani rada nadzorcza, ani inny organ spółki, 

ponieważ nie są one podmiotami wyposażonymi w ogólną zdolność procesową. Natomiast pojedynczy 

członkowie tych organów, jeśli wykażą swój interes prawny mogą skierować powództwo przeciwko 

spółce. 

                                                           
14 A. Opalski, Rada Nadzorcza w spółce akcyjnej, Warszawa 2006 , s.311 
15 A. Zieliński, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2008, s. 355. 
16 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu (II AUa 1518/05), OSA 2008/9, poz. 30, s.81. 
17 S. Sołtysiński, w: S. Sołtysiński, System prawa..., s. 529. 
18 S. Sołtysiński, A. Opalski, Zaskarżanie uchwał zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych, PPH 

11/2010. 
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2.3. Interes prawny akcjonariusza w kwestionowaniu uchwały rady nadzorczej i zarządu 

 W stanie faktycznym leżącym u podstaw komentowanego orzeczenia należy uznać za trafne 

choć wysoce ryzykowne ograniczenie żądania przez akcjonariusza nieważności uchwały tylko 

wówczas, gdy dotyka ona bezpośrednio jego prawnych interesów. SN uznał, że powódka nie miała 

legitymacji czynnej do ustalenia na podstawie 189 k.p.c. nieważności uchwały rady nadzorczej o 

swoim odwołaniu, gdyż zgodnie z aktualnym wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym nie była 

członkiem zarządu spółki. Powód opierał istnienie swojego interesu prawnego wyłącznie o argument 

dbałości o dobro spółki. Jednak SN wyjaśnił, że wyłącznie argument dbałości o dobro spółki nie 
uprawnia akcjonariusza do wniesienia pozwu na podstawie art. 189 k.p.c., np. w razie zastrzeżeń 
co do prawidłowości przebiegu posiedzenia rady nadzorczej i prawidłowości jej składu. Zdaniem 

SN, szeregowy akcjonariusz nie ma legitymacji czynnej do zaskarżania uchwał rady nadzorczej na tak 

ogólnie sformułowanej podstawie jak troska o porządek prawny w spółce. 

W tym zakresie komentowanie orzeczenie SN zasługuje na częściową aprobatę. 

 Przyjmując funkcję, jaką pełnią organy zarządzające i przedstawicielskie w spółkach 

kapitałowych możemy zauważyć, że przyznanie każdemu akcjonariuszowi prawa do skarżenia 

każdorazowej uchwały spółki mogłoby zaburzyć jej funkcjonowanie rynku, a także godzić w zasadę 

pewności obrotu gospodarczego. Z drugiej jednak strony wyrok wyraźnie ogranicza prawo 

akcjonariusza w zakresie skarżenia uchwał spółki. Bywają bowiem sytuacje, gdzie interes 

szeregowego akcjonariusza zasługuje na przyznanie mu legitymacji procesowej mimo braku 

posiadania interesu osobistego w skarżonej uchwalę np. wówczas, gdy rada nadzorcza odmawia mu 

zbycia akcji (na podstawie art. 337 § 4 k.s.h.) albo podejmuje wadliwą uchwałę odmawiającą zgody na 

wypłatę zaliczki dywidendowej (art. 349 § 1 k.s.h.). 

3. Podsumowanie 

Ugruntowanie przez SN stanowiska dopuszczalności skarżenia uchwał zarządu, rady nadzorczej 

spółki kapitałowej w trybie art. 189 k.p.c. jest całkowicie uzasadnione i wywoła daleko idące 

pozytywne skutki w zakresie stosowania przepisów kształtujących tryb oraz legitymację do 

zaskarżania uchwał, których kodeks spółek handlowych do tej pory nie zawiera. Komentowane 

orzeczenie zakończy – jak się wydaje – doktrynalne spory o dopuszczalność stosowania art. 189 k.p.c.. 

Mimo, że zdecydowana część doktryny opowiada się za takim rozwiązaniem, spór ten jeszcze nie 

wygasł. Zarówno art. 250, jak i art. 422 k.s.h. uzależnia możliwość zaskarżenia uchwał przez 

wspólnika/akcjonariusza od spełnienia dodatkowych przesłanek: 

• głosowania przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądania zaprotokołowania sprzeciwu; 

• bezzasadnego dopuszczenia do udziału w walnym zgromadzeniu; 

• nieobecności na walnym zgromadzeniu spowodowanej jego wadliwym zwołaniem. 

Przesłanki te nie będą mogły być nigdy spełnione przez akcjonariusza, który nie jest członkiem rady 

nadzorczej/zarządu. W rezultacie, jedynymi podmiotami legitymowanymi do wytoczenia powództwa 
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byłby: zarząd, sama rada nadzorcza i komisja rewizyjna, a także poszczególni członkowie tych 

organów
19

. 

 Kwestią odrębną jest ograniczenie interesu prawnego „szarego” akcjonariusza do 

kwestionowania uchwał, jeżeli uchwała ta dotyczy go osobiście. Spółki akcyjne z wiadomych 

względów nie mogą przyznać nieograniczonego interesu prawnego w zakresie skarżenia swoich 

uchwał wszystkim akcjonariuszom. Sparaliżowałoby to jakiekolwiek funkcjonowanie spółki  

w obrocie oraz znacznie obniżyłoby jej możliwości transakcyjne z innymi podmiotami na rynku. Jak 

już wcześniej zauważyłem, bywają sytuację, gdzie interes akcjonariusza zasługuje na przyznanie mu 

legitymacji procesowej mimo braku posiadanego interesu osobistego w skarżonej uchwalę. Jednak 

decydujące znaczenie w zakresie tych faktów mają organy zarządzające i przedstawicielskie spółki, 

jako jej powiernicy powołani do profesjonalnego prowadzenia spraw. Spoczywa na nich obowiązek 

działania przy zachowaniu podwyższonej staranności, pod rygorem wysokiej odpowiedzialności 

odszkodowawczej. Podobny obowiązek nie obejmuje rzecz jasna akcjonariuszy spółki, na czym 

można oprzeć przyznanie im interesu prawnego w kwestii tych spraw, które dotyczą ich bezpośrednio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 M. Domagalski, Co może zwykły akcjonariusz?, Rzeczpospolita, Warszawa 2012. 


