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KRZYSZTOF OLSZAK 

LAUREAT KONKURSU KNPS I DLA PIPER NA NAJLEPSZY ESEJ Z PRAWA HANDLOWEGO 

 

„Piercing the corporate veil w Polsce.  

Możliwe, potrzebne, zgodne z prawem?” 

 

Powyższy termin, w najogólniejszym zarysie, oznacza odpowiedzialność osobistą wspólnika spółki za 

zobowiązania spółki. W literaturze można zetknąć się również z pojęciami lifting the corporate veil 

oraz w prawie niemieckim Durchgriff
1
, mają one to samo znaczenie co pojęcie tytułowe. W doktrynie 

polskiej przyjęto określenie „odpowiedzialność przebijająca”
2
. W prawie polskim kwestię 

odpowiedzialności przebijającej należy rozważać jedynie na tle spółek kapitałowych, gdyż w 

wypadku spółek osobowych korporacyjna „zasłona” nie istnieje
3
.  

Zasłona korporacyjna w polskim prawie handlowym została wyrażona w art. 151 § 4 kodeksu spółek 

handlowych, który znajduje zastosowanie w stosunku do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a 

także w art. 301 § 5 k.s.h., który znajduje zastosowanie w stosunku do spółek akcyjnych. W celu 

odpowiedzi na pytanie czy przebicie zasłony korporacyjnej jest możliwe na podstawie prawa 

polskiego, należy najpierw rozważyć, kiedy w ogóle możliwe jest nieuwzględnienie odrębności 

prawnej spółki. Wydaje się, iż nastąpić może to w dwóch sytuacjach: nadużycia prawa podmiotowego 

oraz funkcjonalnej wykładni treści umowy. Według doktryny, w polskim prawie nie ma generalnych 

podstaw normatywnych do pociągnięcia wspólnika do odpowiedzialności na podstawie przebicia 

korporacyjnego welonu
4
. Teoretycznie, można by rozważyć czy z piercing the corporate veil mamy 

do czynienia w sytuacji odpowiedzialności akcjonariusza (który jest jednocześnie spółką dominującą) 

za czyn niedozwolony wyrządzony przezeń na szkodę tej spółki (zależnej). Zdaniem Andrzeja 

Kidyby, przypisywanie powyższej odpowiedzialności akcjonariusza cech odpowiedzialności 

przebijającej jest mylne. Autor ten uważa, iż naturalnym jest pociągnięcie akcjonariusza do 

odpowiedzialności za szkody wyrządzone deliktem lub w inny sposób i takie pociągnięcie do 

odpowiedzialności ma też miejsce w innych systemach prawnych
5
. Natomiast nie ma to nic 

wspólnego z podstawową cechą spółki akcyjnej, jaką jest brak odpowiedzialności akcjonariuszy za 

zobowiązania spółki
6
. Przypisywanie powyższej odpowiedzialności akcjonariusza cech 

odpowiedzialności przebijającej może wynikać z poszukiwania analogii do systemów common law lub 

                                                           
1
 T. Targosz, Nadużycie osobowości prawnej, Kraków 2004. 

2
 A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 301-633 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 

handlowych, LEX/el. 2012. 
3 

W doktrynie można zetknąć się także z określeniem, „korporacyjny welon”  por. A. Opalski, Prawo zgrupowań 

spółek, Warszawa 2012. 
4 

Tak: Ibidem,  A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 301-633 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks 

spółek handlowych, LEX/el. 2012. Taką samą opinię, która zachowała aktualność we fragmencie dotyczącym 

piercing the corporate veil wyraził w swojej glosie aprobującej do orzeczenia TK Grzegorz Gałek - G. Gałek, 

Glosa do orzeczenia TK z dnia 18 października 1994 r., K 2/94, Państwo i Prawo 1995
 

5 
A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 301-633 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 

handlowych, LEX/el. 2012.
 

6 
Odpowiedzialność za czyn niedozwolony wyrządzony przez akcjonariusza to odpowiedzialność za 

zobowiązanie własne akcjonariusza, a nie odpowiedzialność za zobowiązanie cudze tj. spółki.
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szwajcarskiego systemu prawa. Jednakże, chociażby w tym ostatnim systemie to sąd ad casu orzeka o 

przebiciu zasłony korporacyjnej, brak więc machinalnego działania przepisów prawnych
7
.  

Czy przyjęcie rozwiązania piercing the corporate veil jest w Polsce potrzebne? Najpierw należy 

rozważyć inne remedia na nadużycie formy prawnej spółki. Zjawisko nadużycia odrębnej osobowości 

prawnej spółki wydaje się możliwe do zakwalifikowania jako podtyp zjawiska nadużycia prawa z art. 

5 k.c.
8
. Andrzej Szumański podkreśla, iż tytułem prawnym do powołania się na koncepcję 

odpowiedzialności przebijającej byłby przypadek podstępu, zastosowanego przez spółkę z grupy, 

która nie jest stroną umowy o arbitraż, po to aby uniknąć kognicji sądu polubownego
9
.  

Innym sposobem dochodzenia praw przez wierzycieli mogą być skarga pauliańska czy też roszczenia 

odszkodowawcze. Jak jednak wskazuje Adam Opalski, oba powyższe instrumenty mają ograniczone 

zastosowanie
10

. W związku z powyższą uwagą, powstaje wątpliwość czy powyższe instytucje, obecne 

w prawie polskim, są wystarczające dla ochrony prawnej wierzyciela. Jak jednak zauważono 

wcześniej, w polskim prawie krajowym nie ma przepisów, które bezpośrednio pozwalałyby na 

powołanie się na instytucję odpowiedzialności przebijającej. W tej sytuacji warto sięgnąć do 

orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który dokonuje legalnej wykładni treści 

prawa europejskiego, która wiąże wszystkie państwa członkowskie UE, a więc i Polskę. W wyroku w 

sprawie C-81/09 Trybunał Sprawiedliwości na podstawie dyrektywy 68/151/EWG orzekł w kwestii 

odpowiedzialności wspólników spółki kapitałowej za jej zobowiązania. Sąd grecki w trybie pytania 

prejudycjalnego
11

 podniósł kwestię czy w unijnym prawie spółek występuje jednolita koncepcja spółki 

kapitałowej, która zawiera zasadę ograniczenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki do jej 

majątku. Trybunał Sprawiedliwości wskazał, iż dyrektywa 68/151/EWG nie definiuje jednolitych 

pojęć „spółka akcyjna” czy też „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, które byłyby oparte na 

zasadzie nieodpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Trybunał podkreślił, że niniejsza 

dyrektywa w ogóle nie ma na celu harmonizacji spółek kapitałowych. Skoro takich pojęć nie ma, to 

wynika z tego, że zgodnie z prawem Unii Europejskiej nie ma gwarancji dla wspólników, że będą ex 

lege zwolnieni z odpowiedzialności za zobowiązania spółki kapitałowej. Trybunał stwierdził, iż: „Z 

powyższego wynika więc, że ani z brzmienia pierwszej dyrektywy ani z jej wykładni w świetle jej 

celu, ani z prawa państw członkowskich, nie wynika, by dyrektywa ta narzucała regułę, wedle której 

akcjonariusz nie może nigdy odpowiadać za grzywnę nałożoną na spółkę, w szczególności w 

wypadku, gdy grzywna taka jest nakładana solidarnie na spółkę akcyjną i tegoż akcjonariusza”
12

.
 

Należy jednak zwrócić uwagę, że w wypadku nowej dyrektywy 2009/101/WE, w uzasadnieniu jej 

przepisów, pominięto odniesienie do majątku spółek kapitałowych jako jedynej gwarancji dla 

wierzycieli. Alicja Popłonkowska-Dębińska wyciąga z tego faktu daleko idące wnioski – iż był to 

zabieg celowy oraz że stanowi to akceptację przez ustawodawcę unijnego tych krajowych systemów 

prawnych, w których przyjęto doktrynę piercing the corporate veil
13

.
 

                                                           
7 

G. Gałek, Glosa do orzeczenia TK z dnia 18 października 1994 r., K 2/94, Państwo i Prawo 1995.
 

8 
Tak np.: A. Wiśniewski, Międzynarodowy Arbitraż Handlowy w Polsce, LEX 2011.

 

9 
A. Szumański, Wpływ uczestnictwa spółki kapitałowej w grupie spółek na związanie zapisem na sąd polubowny 

dokonanym przez inną spółkę z grupy, Teza nr 9, Przegląd Prawa Handlowego nr 5/2008. 
10 

A. Opalski, Prawo zgrupowań spółek, Warszawa 2012.
 

11 
Greckie przepisy krajowe zostały uznane za niezgodne z prawem europejskim, ale nie z dyrektywą 68/151 

EWG, lecz z art. 49 i art. 63 TfUE, które to artykuły nie mają ścisłego związku z piercing the corporate veil. 

Jedynie potwierdza to, że przepisy o przełamaniu zasłony korporcyjnej mogą być niezgodne z prawem UE, ale 

sam akt wprowadzenia instytucji podnoszenia zasłony korporacyjnej nie jest niezgodny z prawem UE per se.
 

12 
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 października 2010 r. w sprawie Idryma Typou AE v. Ypourgos 

Typou kai Meson Mazikis Enimerosis, sygn. akt C-81/09.
 

13 
A. Popłonkowska-Dębińska, Glosa do wyroku TS z dnia 21 października 2010 r., C-81/09, Glosa nr 3/2012.
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Przypominając, że Polska nie należy do tej grupy państw, należy zaznaczyć, że generalnie 

wprowadzenie odpowiedzialności przebijającej byłoby zgodne z prawem europejskim. Nie można 

jednak zapomnieć o tym, że taka regulacja mogłaby zostać uznana przez Trybunał Sprawiedliwości za 

niezgodną z zasadą przedsiębiorczości lub przepływu kapitału (por. przypis nr 11). 

Kwestia zgodności przebicia zasłony korporacyjnej z koncepcją spółki kapitałowej jest niezwykle 

kontrowersyjna, dlatego że idea odpowiedzialności przebijającej stoi w sprzeczności z fundamentalną 

zasadą odrębności spółki kapitałowej i jej wspólników. Alicja Popłonkowska-Dębińska zwraca uwagę 

na fakt, iż nawet w systemach prawnych, w których przyjęta jest instytucja piercing the corporate veil, 

jest ona stosowana wyjątkowo – właśnie ze względu na zasadę odrębności między wspólnikami a 

spółką kapitałową. Co więcej, sądy stosują ją z zachowaniem daleko posuniętej ostrożności
14

. 

Również Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku w sprawie 72034/01
15

 opowiedział się za 

„przerwaniem” zasłony korporacyjnej tylko w wyjątkowych okolicznościach. Co ciekawe, w 

rzeczonej sprawie dopuszczono takie rozwiązanie ze względu na brak możliwości zwrócenia się 

spółki do instytucji konwencyjnych przez organy tejże spółki ustanowione w jej akcie założycielskim. 

Jak widać, na podniesienie zasłony korporacyjnej można więc spojrzeć również od strony samych 

wspólników spółki, dla których może to niekiedy okazać się korzystnym rozwiązaniem (choć w 

znakomitej większości przypadków nie). 

Podsumowując, odpowiedzialność przebijająca, z punktu widzenia prawa europejskiego, może być 

wprowadzona przez polskiego ustawodawcę i jeżeli zostałaby ograniczona do wyjątkowych 

przypadków, to nie naruszyłaby ani norm wtórnych, ani pierwotnych prawa Unii Europejskiej. 

Jednakże, kwestia potrzeby wprowadzenia piercing the corporate veil musi być rozważona nie tylko 

w świetle interesu wierzycieli, ale również potrzeb obrotu gospodarczego i pewności prawnej jaką 

spółki kapitałowe gwarantują swoim wspólnikom.  

                                                           
14 

Ibidem.
 

15
 Wyrok Europejskiego Trybunału  Praw Człowieka z dnia 31 lipca 2008 r., 72034/01. 
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JAKUB BRZESKI 

FINALISTA KONKURSU KNPS I DLA PIPER NA NAJLEPSZY ESEJ Z PRAWA HANDLOWEGO 

 

Emisja obligacji w spółkach publicznych jako alternatywne źródło 
pozyskania kapitału. Czy jest to dobry wybór w trudnych czasach? 

Przedstaw aspekty prawne oraz ekonomiczne1. 

 

Jednym z symptomów kryzysu finansowego są problemy z pozyskaniem kapitału przez 
przedsiębiorców, jakimi są spółki publiczne. Dla wielu z nich trudnodostępny staje się kredyt 
bankowy. Pojawiają się trudności z uzyskaniem zdolności kredytowej, niezadowalający może 
być wysoki koszt kredytu. Nie zawsze bank jest zdolny udzielić kredytu w wysokości, na jaką 
zapotrzebowanie zgłasza przedsiębiorca, niebędący jednocześnie zainteresowany – z różnych 
przyczyn – finansowaniem z wpłat na kapitał akcyjny. W warunkach wzmożonej ostrożności 
inwestorów i trudności z uzyskaniem kredytu bankowego rozwiązaniem może stać się 
poszukiwanie alternatywnych źródeł pozyskiwania kapitału. Jednym z nich jest emisja obligacji.  

Co oznacza sformułowanie, że wybór określonego źródła pozyskania kapitału jest „dobry”? Otóż 
źródło to powinno być stosunkowo mało kosztowne, łatwo dostępne, dawać możliwość 
rozłożenia ryzyka związanego z finansowaniem na emitenta i inwestora, zabezpieczać płynność 
finansową przedsiębiorstwa, a także być stosunkowo atrakcyjne z punktu widzenia inwestorów, 
na przyciągnięciu których zależy przedsiębiorcy. Postaram się przybliżyć zalety i wady 
pozyskiwania kapitału w drodze emisji obligacji.  

Istnieje wiele rodzajów obligacji, a podziału dokonuje się ze względu na zróżnicowane kryteria. 
Ze względu na sposób oznaczenia obligatariusza wyróżnia się obligacje imienne oraz obligacje 
na okaziciela. W odniesieniu do tych pierwszych emitent może wprowadzić zakaz lub 
ograniczenie ich zbywania. Ograniczenie lub zakazanie obligatariuszom zbywania obligacji na 
okaziciela nie jest dozwolone. Od 2009 roku funkcjonuje w Polsce rynek obligacji Catalyst, dzięki 
któremu znacznie ułatwiony został wtórny obrót nieskarbowymi papierami dłużnymi. Obligacje 
są od tej pory płynnym instrumentem finansowym, co zwiększa ich atrakcyjność w oczach 
inwestorów.  

Obligacje mogą inkorporować zarówno wierzytelności pieniężne jak i niepieniężne. Klasyczna 
obligacja ucieleśniająca wierzytelność pieniężną zobowiązuje emitenta do wykupu obligacji po 
upływie określonego terminu oraz do zapłaty określonego oprocentowania dokonywanej w 
określonych odstępach czasowych. Wierzytelność niepieniężna może się wyrażać poprzez 
uprawnienie do objęcia akcji emitowanych przez spółkę w zamian za posiadane obligacje, prawo 
do subskrybowania akcji przed jej akcjonariuszami, prawo do udziału w przyszłych zyskach 
emitenta albo prawo do zaspokojenia swoich roszczeń z pierwszeństwem przed innymi 
wierzycielami emitenta z całości lub części przychodów emitenta (w ostatnim przypadku 
ustawodawca ograniczył jednak zakres podmiotów uprawnionych do emisji tego typu obligacji). 

                                                           
1 Opracowano na podstawie:  

1. Ł. Gasiński, Papiery wartościowe, w: J. Okolski, M. Modrzejewska (red.), Prawo handlowe, wyd. 3., 
Warszawa 2012. 

2. Libner, Pozyskiwanie kapitału za pośrednictwem obligacji, Dziennik Gazeta Prawna, 28 października 
2010.  

3. J. Ostaszewski, Źródła pozyskiwania kapitału przez spółkę akcyjną, Warszawa 2000.  

4. L. Sobolewski, Obligacje i inne papiery dłużne, Warszawa 1999.  

5. Weiss, Obligacje, Warszawa 1997.  
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Emisja obligacji inkorporujących tylko i wyłącznie wierzytelności pieniężne lub dających prawo 
do udziału w zyskach lub przychodach nie wpływa w żaden sposób na strukturę akcjonariatu i 
nie powoduje jego rozdrobnienia. Natomiast inwestorzy, którzy nie nabywają praw 
korporacyjnych, nie muszą się z kolei obawiać ryzyka związanego z ewentualnym obniżeniem 
wartości przedsiębiorstwa i spadkiem kursu akcji spółki.  

Istnieje szeroka gama możliwych sposobów oprocentowania obligacji. Standardowym typem są 

obligacje o stałym oprocentowaniu, których oprocentowanie nie ulega zmianie przez cały okres 

zapadalności tego instrumentu finansowego. Wadą tego typu obligacji jest brak możliwości reakcji na 

zmieniającą się sytuację rynkową (np. zmiany inflacji). Możliwa jest jednak emisja obligacji o 

zmiennym oprocentowaniu, których wysokość oprocentowania można oprzeć na wysokości stopy 

oprocentowania na polskim rynku pożyczek międzybankowych (WIBOR) lub innym wskaźniku 

powiększonym o określoną przez emitenta stałą stopę procentową. Możliwe jest jednoczesne 

zabezpieczenie emitenta i obligatariusza poprzez ustalenie maksymalnej i minimalnej stopy 

procentowej, co znacznie ogranicza występujące po obu stronach ryzyko związane ze znacznym 

wzrostem lub spadkiem inflacji. Emitentowi może zależeć na tym, by nie płacić odsetek na bieżąco w 

określonych terminach, lecz wypłacić całość skumulowanych odsetek wraz z nominalną wartością 

obligacji w terminie wykupu. Praktyka zna także obligacje sprzedawane po cenie niższej od 

nominalnej, wynikającej ze zdyskontowania przyszłych płatności odsetkowych. W takim przypadku w 

dniu wykupu emitent płaci cenę nominalną obligacji. 

Ze względu na ustalony termin zapadalności obligacje mogą stanowić krótko-, średnio- lub 

długoterminowe źródło pozyskiwania kapitału – w zależności od aktualnych potrzeb spółki. Emitent 

może zastrzec opcję wcześniejszego wykupu obligacji w przypadku zmiany sytuacji rynkowej 

pozwalającej na wcześniejsze spłacenie długu lub zaciągnięcie nowego długu poprzez emisję obligacji 

niżej oprocentowanych. 

Wyróżnia się obligacje zabezpieczone całkowicie, zabezpieczone częściowo oraz niezabezpieczone. 

Zabezpieczeniem może być hipoteka, zastaw lub inne zabezpieczenia, poręczenia i gwarancje 

przewidziane przez ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 1995 r. Nr 83, poz. 420 

ze zm.). Emisja obligacji niezabezpieczonych jest tańsza niż emisja obligacji zabezpieczonych, 

jednakże ze względu na ograniczone zaufanie inwestorów na emisję obligacji niezabezpieczonych 

mogą sobie pozwolić jedynie spółki o dobrej renomie i stabilnej sytuacji finansowej. 

Emisja obligacji może być skierowana do szerszego grona inwestorów w drodze oferty publicznej. 

Wówczas emitent jest związany wszystkimi wymaganiami stawianymi przez ustawę z dnia 29 lipca 

2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 ze 

zm.). Emitent może jednak wybrać także emisję prywatną skierowaną do oznaczonego grona 

inwestorów. 

Z powyższych rozważań wynika, że obligacje są elastycznym źródłem pozyskiwania kapitału, które 

pozostawia emitentowi dość szerokie pole wyboru odnośnie szczegółowych warunków emisji. Do 

niewymienionych wcześniej zalet finansowania obligacjami można zaliczyć dogodniejszy dla 

przedsiębiorcy sposób spłaty zadłużenia niż w przypadku kredytu. Podczas, gdy spłata kredytu 

odbywa się poprzez okresowe wypłacanie rat z doliczonymi odsetkami, spłata obligacji odbywa się 

wraz z upływem terminu zapadalności, a okresowo wypłacane są jedynie odsetki. Dzięki temu 

przedsiębiorca ma do dyspozycji większy kapitał na sfinansowanie inwestycji. Spłata następuje po 

przeprowadzeniu inwestycji, a nie stopniowo w trakcie jej realizacji. 
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Obligacje należy uznać za dogodny instrument do finansowania długoterminowych i 

kapitałochłonnych przedsięwzięć, na które bank mógłby nie chcieć lub nie być w stanie udzielić 

kredytu. Obligacje pozwalają uzyskać stosunkowo tani kapitał od bardzo szerokiego grona 

wierzycieli. Należy jednak podkreślić, iż źródło to nie jest dostępne dla każdej spółki publicznej, a im 

bardziej niestabilna sytuacji i gorsza renoma spółki, tym mocniej ryzyko inwestycyjne musi być 

rekompensowane przez emitenta wysokim oprocentowaniem. Ponadto dostępne możliwości 

obarczenia częścią ryzyka inwestora są skromniejsze niż w przypadku emisji akcji. 

Z kolei inwestorzy w tzw. „trudnych czasach” mogą być zainteresowani przede wszystkim niskim 

ryzykiem, z jakim wiąże się objęcie obligacji. Obligacje są znacznie mniej ryzykownym instrumentem 

finansowym niż akcje, a przy tym wykazują wysoki poziom płynności. Należy jednak pamiętać, że 

bezpieczeństwo inwestycji okupione jest stosunkowo niskim oprocentowaniem. 

Według statystyk prowadzonych przez agencję Fitch Ratings rynek nieskarbowych papierów dłużnych 

(w tym także obligacji korporacyjnych) w Polsce dynamicznie rośnie. W III kwartale 2011 roku 

wartość obligacji przedsiębiorstw o terminie zapadalności powyżej 365 dni wyniosła nieco ponad 20 

mld 305 mln zł. Rok później, w III kwartale 2012 roku wyniosła już ponad 29 mld 146 mln zł
2
. 

Dynamiczny wzrost wartości rynku obligacji w Polsce może świadczyć o tym, że emisja obligacji jest 

dobrym wyborem źródła pozyskania kapitału przez spółkę publiczną w tzw. „trudnych czasach”. 

                                                           
2
 Wg danych opublikowanych przez agencję Fitch Ratings na stronie internetowej 

http://inwestycje.pl/resources/Attachment/2012/10_18/file16103.pdf   



Biuletyn Koła Naukowego Prawa Spółek nr 4-5 / 2013          9 

 

 

 

NORBERT NOWAKOWSKI 

FINALISTA KONKURSU KNPS I DLA PIPER NA NAJLEPSZY ESEJ Z PRAWA HANDLOWEGO 

 

Jak w obecnym systemie prawnym przenieść działalność spółki do innego 

państwa członkowskiego UE z zachowaniem sukcesji uniwersalnej praw i 

obowiązków? 

 

W ramach pogłębiającej się integracji Unii Europejskiej, obok takich swobód jak m.in. przepływu 

osób czy towarów, coraz większego znaczenia zaczyna nabierać swoboda przedsiębiorczości (art. 49 

TFUE) oraz wynikająca z niej swoboda osiedlania się spółek
1
. W myśl art. 54 TFUE (dawniej art. 48 

TWE) do spółek stosuje się przepisy o swobodzie przedsiębiorczości i traktuje się je w taki sposób jak 

osoby fizyczne, będące obywatelami państw członkowskich. Odpowiednik „obywatelstwa” osoby 

fizycznej stanowi przynależność spółki do UE, o której decyduje po pierwsze jej utworzenie zgodnie z 

ustawodawstwem jednego z państw członkowskich oraz posiadanie na terenie Unii jednej z trzech 

wymienionych art. 54 TFUE siedzib
2
. Jednakże interpretacja tych swobód nie jest tak klarowna jak 

mogłoby się wydawać, czego przejawem jest liczne orzecznictwo ETS podejmujące tę kwestię 

począwszy od wyroku w sprawie Daily Mail z 1988 r. poprzez Centros, Überseering, Inspire Art., 

Sevic, Cartesio i ostatnio Vale.  

W ramach problematyki dotyczącej swobody osiedlania się spółek na pierwszy plan wychodzą takie 

kwestie jak transgraniczne przeniesienie siedziby spółki, transgraniczne przekształcenie spółki czy 

transgraniczne łączenie się spółek. Niniejszy esej bierze sobie za cel odpowiedzenie na pytanie jak w 

obecnym systemie prawnym przenieść działalność spółki do innego państwa członkowskiego UE z 

zachowaniem sukcesji uniwersalnej praw i obowiązków. Zadanie to wiąże się z przyjrzeniem się 

dwóm ostatnim z wymienionych kwestii to jest transgranicznemu przekształceniu oraz 

transgranicznemu łączeniu się spółek, gdyż jednym z ich skutków prawnych jest sukcesja 

uniwersalna. W przypadku transgranicznego łączenia się spółek, sukcesja uniwersalna polega na tym, 

iż spółka przejmująca lub nowo zawiązana spółka wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i 

obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. W wyniku 

implementacji do polskiego porządku prawnego tzw. Dziesiątej Dyrektywy
3
 dokonano w 2008 r. 

nowelizacji kodeksu spółek handlowych wprowadzając przepisy dotyczące transgranicznego łączenia 

się spółek kapitałowych i spółki komandytowo akcyjnej (art. 516
1
 – 516

19
). 

Unormowanie powyższej problematyki w Dziesiątej Dyrektywie a następnie w k.s.h. rozwiało wiele 

towarzyszących jej wątpliwości i kontrowersji, czego niestety nie można powiedzieć o kwestii 

transgranicznego przekształcenia spółki. Sprawa ta dotąd nie została kompleksowo uregulowana, a 

dotyczący jej projekt Czternastej Dyrektywy pozostaje od 2007 r. w zawieszeniu, co spotkało się z 

krytyką doktryny oraz Parlamentu Europejskiego. Poprzez transgraniczne przekształcenie spółki 

należy rozumieć jej transgraniczną zmianę siedziby statutowej połączoną z przeistoczeniem się w 

                                                           
1
 Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. Urz. UE C 83 z 2010 r., s. 47) 

2
 J. Napierała, Europejskie Prawo Spółek, Warszawa 2006, s. 12 – 13  

3
 Dyrektywa 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 

transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych 
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osobę prawną przyjmującego systemu prawnego
4
. Marek Szydło stosuje do tej materii termin 

reinkorporacji, która objawia się w tym, że „spółka założona zgodnie z prawem określonego państwa i 

podlegająca dotychczas jego prawu przekształca się w spółkę podlegającą prawu innego 

(przyjmującego) państwa, dostosowując się do obowiązujących w nim przepisów prawa spółek i 

zachowując korporacyjną ciągłość (tożsamość)
5
”. 

W orzecznictwie ETS kwestia transgranicznego przekształcenia spółki pojawiła się na marginesie 

sprawy Cartesio
6
 gdzie w pkt. 112 rozstrzygnięcia wyrażono kontrowersyjny pogląd, iż prawo do 

transgranicznego przekształcenia spółki nie może być ograniczone w jej macierzystym porządku 

prawnym (w państwie emigracyjnym) o ile prawo państwa imigracyjnego na to pozwala. Stanowisko 

takie zostało odczytane przez część doktryny w sposób literalny tzn., że dopuszczalność emigracji i 

przekształcenia spółki jest zależna od stanu prawnego obowiązującego w państwie przyjmującym. 

Zastosowanie takiej wykładni sprowadzałoby się w istocie do pozbawienia transgranicznego 

przekształcenia ochrony wynikającej ze swobody przedsiębiorczości. Co więcej, zdecydowana 

większość państw członkowskich przewiduje wymóg rozwiązania i likwidacji spółki, przenoszącej za 

granicę swoją siedzibę statutową, nawet w sytuacji, gdy dana spółka zamierza dokonać reinkorporacji 

w innym z państw członkowskich
7
. Wyjątek tutaj stanowić mogą takie państwa jak Hiszpania, 

Portugalia, Szwajcaria (należąca do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i Włochy gdzie w 

mniejszym lub większym stopniu zostały unormowane zasady regulujące proces przeniesienia 

siedziby statutowej
8
. 

Z taką literalna wykładnią pkt. 112 Cartesio nie zgadza się większość doktryny w tym m.in. Adam 

Opalski który zwraca uwagę na dotychczasową linię orzeczniczą Trybunału wedle, której uważa się za 

sprzeczne z prawem pierwotnym UE wszelkie nieuzasadnione restrykcje natury imigracyjnej. W 

związku z tym państwo przyjmujące powinno zasadniczo zezwolić na przekształcenie się spółki 

pochodzącej z innego państwa członkowskiego w podmiot krajowy, a wszelkie ograniczenia takiej 

operacji może ustanowić wyłącznie w granicach testu proporcjonalności (zwanego też formułą 

Gebhard) ugruntowanego w orzecznictwie ETS
9
. 

Ze względu na niejasności i problemy interpretacyjne wynikłe z orzeczenia w sprawie Cartesio za 

przełomowy należy uznać wyrok w sprawie Vale z 2012 r., w którym to Trybunał po raz pierwszy, 

odniósł się bezpośrednio do kwestii transgranicznego przekształcenia spółki
10

. Trybunał uznał, że 

transgraniczne przeniesienie siedziby statutowej spółki połączone z jej transgranicznym 

przekształceniem mieści się w zakresie swobód traktatowych (swoboda przedsiębiorczości), które 

państwa członkowskie mają obowiązek respektować. Artykuły 49 i 54 TFUE należy interpretować w 

ten sposób, że stoją one na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, przewidującemu możliwość 

przekształcenia w odniesieniu do spółek prawa krajowego, które równolegle zakazuje, co do zasady, 

przekształcenia spółki utworzonej na podstawie prawa innego państwa członkowskiego w spółkę 

                                                           
4
 P. Błaszczyk, Transgraniczne przekształcenie spółki – najnowsze tendencje w prawie unijnym, Przegląd Prawa 

Handlowego, 12/2012, s. 35 
5
 M. Szydło, Emigracja spółek na rynku wewnętrznym w ocenie ETS, Państwo i Prawo, 8/2009, s. 56 

6
 Wyrok TS z 16.12.2008  w sprawie C-210/06, CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt, 

Zb. Orz. 2008, s. I-9641. 
7
  M. Szydło, Emigracja spółek… s. 57, P. Błaszczyk, Transgraniczne przekształcenie…, s. 37-38 

8
 A. Dorabialska, Transgraniczne przeniesienie siedziby statutowej spółki w świetle wybranych regulacji 

krajowych państw europejskich, Przegląd Prawa Handlowego 5/2010, s. 54 – 57  
9
 A. Opalski, Swoboda osiedlania się spółek w świetle wyroku w sprawie Cartesio, Państwo i Prawo, 8/2009, s. 

66-67 
10

 Wyrok TS z 12.07.2012 r. w sprawie C-378/10, VALE Építési Kft 
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prawa krajowego poprzez ponowne jej utworzenie
11

. Polskie prawo przewiduje możliwość 

przekształcania spółek krajowych, a wedle art. 553 k.s.h. spółce powstałej w wyniku takiego procesu 

przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. W związku z tym, co do zasady sąd 

rejestrowy nie powinien odrzucić wniosku o wpis do rejestru na podstawie prawa polskiego spółki 

utworzonej w innym państwie członkowskimi, dążącej do transgranicznego przekształcenia się. W 

drugą stronę sytuacji przedstawia się już niestety gorzej gdyż wedle artykułów 270 pkt. 2 i 459 pkt. 2 

k.s.h. przesłankę do rozwiązania spółki stanowi przeniesienie jej siedziby za granicę, co jest 

oczywiście niezgodne z dotychczasowym orzecznictwem ETS.  

Reasumując, aby przenieść działalność spółki do innego z państw członkowskich UE, zachowując 

przy tym sukcesję uniwersalną praw i obowiązków można podążyć dwiema drogami. Pierwszą przez 

dokonanie transgranicznego łączenia, które jest unormowane Dziesiątą Dyrektywą oraz w porządkach 

prawnych państw członkowskich (w przypadku Polski to art. 516
1
 – 516

19
 k.s.h.). Drugie rozwiązanie 

stanowi transgraniczne przeniesienie siedziby statutowej spółki połączone z jej transgranicznym 

przekształceniem, którego możliwość wynika z orzecznictwa ETS. Jednakże samo orzecznictwo ETS 

w przypadku tak skomplikowanych procesów restrukturyzacyjnych o charakterze ponadgranicznym 

stanowi zbyt wątłą podstawę do ich skutecznej realizacji. Dlatego też niezbędnym krokiem dla 

pewności obrotu gospodarczego wewnątrz UE byłoby wznowienie prac na Czternastą Dyrektywą oraz 

jej rychła implementacja
12

. 

                                                           
11

 P. Błaszczyk, Transgraniczne przekształcenie spółki jako sposób korzystania ze swobody przedsiębiorczości – 

glosa do wyroku TS z 12.07.2012 r. w sprawie C-378/10, VALE Építési Kft, Europejski Przegląd Sądowy, 

11/2012, s. 41 
12

 Ibidem s. 44 
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JAKUB ŻELAZNY 

FINALISTA KONKURSU KNPS I DLA PIPER NA NAJLEPSZY ESEJ Z PRAWA HANDLOWEGO 

 

Emisja obligacji w spółkach publicznych jako alternatywne źródło 

pozyskania kapitału. Czy jest to dobry wybór w trudnych czasach? 

Przedstaw aspekty prawne oraz ekonomiczne. 

 

Rynek kapitałowy jest obecnie nie tylko jednym z nieodzownych elementów gospodarki ale również 

narzędziem stymulującym rozwój średniej i dużej przedsiębiorczości. Dostępność kapitału 

inwestycyjnego, jest jednak w dużej mierze zależna od sytuacji na globalnym rynku. Mimo to, w 

ostatnim okresie można zauważyć niesłabnącą popularność finansowania przedsięwzięć 

gospodarczych w ten właśnie sposób. Ramy niniejszego eseju pozwolą na syntetyczną analizę 

najważniejszych  i najciekawszych instytucji prawnych prawa obligacji oraz przedstawienie aspektów 

ekonomicznych wpływających na atrakcyjność emisji w dzisiejszej, swoistej sytuacji rynkowej.  

Zgodnie z art. 4 § 1 ustawy o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300), zwanej dalej u.o., 

obligacja jest to papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, że jest 

dłużnikiem właściciela obligacji i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia świadczenia.   

Przedmiotowa ustawa wprowadziła pierwszy wyjątek od zasadniczej, przewidzianej w k.c. formy 

dokumentu dla papierów wartościowych, wprowadzając obligacje zdematerializowane. Istotnym 

motywem legislacyjnym było obniżenie kosztów transakcyjnych
1
. Rozwiązanie to zyskało aprobatę 

wśród doktryny i zostało przyjęte  na gruncie naszego prawa rynku kapitałowego. Należy podkreślić, 

iż obligacja ucieleśnia jedynie zobowiązanie emitenta do świadczenia na rzecz obligatariusza.   

Do 2000 roku, emitent zobowiązany był określić cel emisji w treści obligacji. Ratio legis przepisu 

miało na celu ochronę obligatariuszy przed niegospodarnym rozporządzaniem uzyskanymi środkami 

finansowymi. Krąg podmiotowy tej restrykcyjnej regulacji, będącej przejawem pewnego paternalizmu 

prawnego ze strony państwa, został obecnie ograniczony do jednostek samorządu terytorialnego, 

związków tych jednostek oraz miasta stołecznego Warszawy. Pozostałe podmioty określają cel emisji 

jedynie fakultatywnie. Mimo sporu w doktrynie należy podkreślić, iż nowe rozwiązanie sprzyja 

uproszczeniu i liberalizacji obrotu, które są niezbędnymi elementami sprawnie działającego rynku 

kapitałowego. Poprzez pojęcie celu ustawa rozumie przedsięwzięcie, które ma zostać sfinansowane ze 

środków pochodzących z emisji obligacji, o czytelnie sprecyzowanych ramach przedmiotowych
2
. 

Podmiot, który zdecydował się na jego określenie jest nim związany. Oznacza to, że nie może 

przeznaczyć uzyskanych środków na działalność nie wskazaną w treści dokumentu obligacji. 

Doktryna wskazuje, że cel powinien  być wskazany bezwarunkowo w sposób niebudzący wątpliwości.  

Również wskazanie alternatywne jest odrzucane.
3
 Trudno jest zgodzić się z tym poglądem, w 

szczególności biorąc pod uwagę ratio legis art. 28 u.o. Interes obligatariuszy w istocie bowiem 

podlega większej ochronie w przypadku określenia celu w sposób jasny lecz elastyczny.  Może być to 

uzasadnione przypadku emisji obligacji średnio oraz długoterminowych, przez podmiot gospodarczy 

zaangażowany w większą liczbę przedsięwzięć. Również trudno zgodzić się z restrykcyjnie 

pojmowaną zasadą niezmienności celu emisji. Płynność sytuacji rynkowej oraz skomplikowane 

                                                           
1
 A. Chłopecki, M. Dyl, Prawo rynku kapitałowego, s. 214, 

2
 L. Lipiec – Warzecha, Ustawa o obligacjach: komentarz, s. 308 – 309, 

3
 Ibidem, s. 309,  
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procedury prawne mogą powodować konieczność dokonania zmian decyzji inwestycyjnych z 

korzyścią dla ostatecznego wykonania świadczenia wobec obligatariuszy. Dlatego też, wprowadzenie 

swoistej klauzuli rebus sic stantibus wydaje się uzasadnione. Wykorzystanie środków finansowych 

uzyskanych w wyniku emisji obligacji trzeba ocenić przez pryzmat obecnej trudnej do przewidzenia 

sytuacji rynkowej, uwzględniając możliwość pojawienia się nadzwyczajnej zmiany okoliczności. 

Umożliwienie bardziej swobodnego lecz nie dowolnego kształtowania celu, nie tylko nie godzi w 

interes obligatariuszy, ale może się okazać jedynym sposobem na wyegzekwowanie wierzytelności. 

Ogólnie rzecz biorąc, brak określenia i związania celem emisji wydaje się być rozwiązaniem 

sprzyjającym atrakcyjności obligacji korporacyjnych  

Co do zasady, zgodnie z art. 8 § 1 u.o. emitent odpowiada za dług powstały w wyniku emisji, całym 

swoim majątkiem. W konsekwencji, w przypadku ogłoszenia upadłości, obligatariusze mogą 

zaspokoić się zgodnie z ustawową kolejnością wskazaną w k.p.c. Wyjątek wprowadza § 2 

wskazanego przepisu określający istotę obligacji przychodowych, w myśl którego, emitent może 

ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania do kwoty przychodów lub majątku 

przedsięwzięcia, wobec którego obligatariuszom służy prawo pierwszeństwa zaspokojenia. Ta 

specyficzna forma papieru wartościowego, zaczerpnięta z rynku amerykańskiego, przysługuje jedynie 

podmiotom wskazanym w art. 23a ust. 2  u.o. których wspólną cechą jest świadczenie usług o 

charakterze użyteczności publicznej. Rodzi się pytanie czy ta atrakcyjna konstrukcja jurydyczna 

powinna zostać ograniczona podmiotowo? Wydaje się, iż mimo że przemawiają za tym pewne 

względy aksjologiczne (zwiększona ochrona sytuacji finansowej wskazanych wyżej podmiotów) nie 

ma powodów, dla których przedsiębiorcy prywatni nie mogliby korzystać z obligacji przychodowych. 

De lege ferenda byłoby to szczególnie uzasadnione na przykład w razie posiadania portfela zamówień 

publicznych przez emitenta. Mógłby on pozyskać środki finansowe na warunkach korzystniejszych 

niż w przypadku akcji kredytowej, a obligatariusze uzyskaliby wyższą kolejność zaspokojenia. 

Zróżnicowanie typów obligacji dostępnych na rynku może przyczynić się do zwiększenia ich 

popularności. 

Umowa o reprezentację jest kolejną instytucją prawną kształtującą atrakcyjność obligacji. Jest 

zawierana fakultatywnie, między emitentem a bankiem gdy nabywców obligacji jest więcej niż 15, lub 

obligatoryjnie, kiedy emisja jest zabezpieczona poręczeniem lub gwarancja Skarbu Państwa. Jej treść 

jest częściowo narzucona w ustawie a ograniczenie uprawnień zawartych na przykład w art. 30 jest 

niemożliwa ze względu na imperatywny charakter normy
4
. Jednakże, analizując charakter umowy, 

która ma na celu sprawowanie swoistego nadzoru nad emitentem oraz ochronę interesu obligatriuszy, 

trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż jest to umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej, której  stronami 

są bank oraz emitent. Rodzi się pytanie o potencjalny konflikt interesów, ponieważ w istocie koszt 

zawarcia umowy obciąża jej beneficjentów czyli obligatariuszy tylko pośrednio, poprzez wysokość 

oprocentowania obligacji. To niebezpieczeństwo jest jednak niwelowane postanowieniem art. 30 ust. 

2 u.o., który nakłada na bank obowiązek najwyższej staranności podczas wykonywania umowy 

reprezentacji. Wydaje się, że ta najwyższa staranność zawodowa wypracowana przez doktrynę prawa 

cywilnego  skutecznie chroni posiadaczy obligacji wymuszając bezwzględną dbałość o ich interesy.  

W świetle powyższego można stwierdzić, iż obecnie obligacje, stają się coraz bardziej skutecznym 

narzędziem pozyskiwania kapitału. Częściowa liberalizacja przepisów zachęca przedsiębiorców do 

inicjowania emisji a zarazem pewne instytucje prawne chronią interesy obligatariuszy. Oczywiście, 

miernikiem rzeczywistej atrakcyjność obligacji są również czynniki ekonomiczne, w tym alternatywne 

sposoby pozyskiwania kapitału. Po pierwsze, emitent obligacji posiada większą swobodę w 

                                                           
4
 J. Kropiwnicki, Ustawa o obligacjach komentarz, s. 103. 
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kształtowaniu oprocentowania obligacji niż w przypadku akcji kredytowej. Oprocentowanie obligacji 

jest ustalane przez emitenta oraz przez rynek, a dodatkowym zabezpieczeniem dla przedsiębiorstwa 

może być instytucja progu emisji. Ponadto, świadczenie zawarte w treści obligacji nie musi przybrać 

formy świadczenia pieniężnego. Koszt kredytu korporacyjnego natomiast, w dużej mierze jest 

kształtowany przez bank jako instytucję co najmniej równorzędną rynkowo. Co więcej, obligacje, 

szczególnie w długim okresie zdają się być rozwiązaniem bardziej opłacalnym ekonomicznie 
5
. Akcja 

jako papier wartościowy przyznaje szersze spektrum praw jej posiadaczowi. Oprócz uprawnień stricte 

finansowych w postaci wypłaty dywidendy, akcjonariusze powołują i odwołują członków zarządu, 

posiadają prawo do uzyskania informacji oraz uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Obligacje w 

swej treści przyznają tylko wierzytelność, wymagalną po terminie zapadalności. Nie dają żadnych 

uprawnień korporacyjnych oraz, co szczególnie ważne w czasach dekoniunktury, nie rozwadniają 

akcjonariatu. Obligatariusze bowiem nie mają wpływu na podejmowanie decyzji biznesowych 

emitenta. Na marginesie tych rozważań trzeba podkreślić również kwestię podatkową. W myśl art. 15 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654) płatności 

odsetkowe z tytułu oprocentowania obligacji są odpisywane jako koszty finansowe od podstawy 

opodatkowania zysku  podatkiem dochodowym. Podsumowując, należy mieć na względzie całokształt 

czynników. Niepewny wzrost gospodarczy czy duża zależność od zagranicznych rynków 

kapitałowych mogą sprawiać, że obligacje postrzegane będą w oczach inwestorów jako ryzykowny 

papier wartościowy. W tym miejscu, można przywołać trudności finansowe prowadzące do ogłoszenia 

upadłości likwidacyjnej spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A., będącej znaczącym emitentem 

obligacji korporacyjnych. W rzeczywistości więc realna atrakcyjność obligacji,  jako papieru dłużnego 

pozwalającego pozyskać kapitał, w duże mierze zależy od aktualnie panującego nastroju na rynku. 

                                                           
5
 http://www.gpwcatalyst.pl/1278. 
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BEATA CIESZYŃSKA 

 

Sankcja pozbawienia prawa głosu  

wskutek naruszenia obowiązku dokonania wezwania 

 

Obowiązek ogłoszenia wezwania przez nabywców znacznych pakietów akcji spółek publicznych 

został wprowadzony do polskiego prawodawstwa na skutek implementacji regulacji unijnych, które 

mają na celu ukształtowanie europejskiego rynku prawa kapitałowego. W sytuacji naruszenia 

obowiązku dokonania wezwania akcjonariusz lub podmiot, który naruszył ustawowe obowiązki, 

zostaje pozbawiony ex officio prawa głosu z akcji. Właśnie unormowania w zakresie sankcji 

pozbawienia prawa głosu stanowią przedmiot niniejszego artykułu. 

 

1. Uwagi wstępne 

Wezwanie w rozumieniu prawa unijnego należy zakwalifikować jako obowiązkową ofertę (ang. 

mandatory bid). Aktualizacja powyższego obowiązku następuje wówczas, gdy akcjonariusz lub 

podmiot nabywający akcje w spółce publicznej przekroczy, bezpośrednio lub pośrednio, 

określoną procentowo lub ułamkowo liczbę głosów w spółce (tzw. próg kontroli). Składa on 

wówczas ofertę odkupu akcji w określonej cenie wszystkim pozostałym akcjonariuszom, 

stanowiącym akcjonariat mniejszościowy, we wskazanym terminie. 

Z uwagi na powyższe, wezwania stanowią jeden z mechanizmów ochrony akcjonariuszy 

mniejszościowych, bowiem normy prawne narzucają określone zachowania podmiotom 

dysponującym większością akcji. Tym samym istota tych praw polega na zagwarantowaniu 

akcjonariuszowi mniejszościowemu respektowania jego pozycji prawnej jako akcjonariusza, 

niejako wbrew zasadzie rządów większości, właściwej dla spółki akcyjnej
1
.  

Należy wskazać dwie podstawowe funkcje pełnione przez instytucję wezwań. W pierwszej 

kolejności, wezwanie umożliwia akcjonariuszom mniejszościowym wyjście ze spółki publicznej z 

uwagi na faktyczną utratę kontroli w związku z pojawieniem się akcjonariusza dominującego
2
.  

Po drugie, w sytuacji, gdy obecny podmiot kontrolujący spółkę zbywa pakiet kontrolny, uzyskuje 

w zamian tzw. premię za  kontrolę (ang. control premium), tj. dodatkową opłatę (powyżej ceny 

rynkowej) za przejęcie takiej ilości papierów wartościowych, które dają kontrolę w spółce
3
. 

Ogłoszenie wezwania pozwala na partycypowanie w premii również akcjonariuszom 

mniejszościowym. 

 

2. Implementacja regulacji unijnych 

Dyrektywa 2004/25/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r.  w sprawie ofert przejęcia (dalej jako „dyrektywa 

o przejęciach”) ma na celu harmonizację wewnętrznych systemów prawa państw członkowskich w 

zakresie problematyki przejmowania spółek publicznych. Właśnie jej przepisy implementuje ustawa z 

dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej  i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych (Dz. 

U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, t.j.; dalej jako „u.o.o.p.” lub „ustawa o ofercie publicznej”), która 

                                                           
1
 M. Michalski, Kontrola kapitałowa nad spółką akcyjną, wyd. 1, Kraków 2004, s. 91.  

2
 M. Mataczyński, Swoboda przypływu kapitału a złota akcja Skarbu Państwa, wyd. 1, Warszawa 2007, s. 272. 

3
 Zob. S. Sepe, Private Sale of Corporate Control: Why the European Mandatory Bid is Inefficient, Arizona 

Legal Studies, Sierpień 2007, s. 7.  
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wprowadza obowiązek ogłoszenia wezwania kierowanego do pozostałych akcjonariuszy do 

zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej. 

Powyższa ustawa wprowadza trzy zasadnicze rodzaje wezwań, których regulacja różni się istotnie od 

poprzednich unormowań na mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o publicznym obrocie papierami 

wartościowymi (Dz. U. z 1997 r. Nr 118, poz. 754 z późn. zm.). W myśl art. 72 u.o.o.p. obowiązek 

ogłoszenia wezwania aktualizuje się poprzez nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej 

zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż: 1) 10% ogólnej liczby głosów w okresie 

krótszym niż 60 dni, przez podmiot, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi 

mniej niż 33%; 2) 5% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przez akcjonariusza, 

którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33%. Powyższe 

unormowanie leży poza zakresem regulacji dyrektywy o przejęciach, bowiem wezwania te nie są 

nastawione na objęcie kontroli w spółce ani nie stanowią obowiązkowego wezwania w myśl art. 5 ust. 

1 dyrektywy o przejęciach. Powyższy przepis zapewnia jednak transparencję na rynku kapitałowym i 

jego ochronę przed efektem popytowym w przypadku nabywania znacznych pakietów akcji
4
.   

Drugi rodzaj wezwania reguluje art. 73 ust. 1 u.o.o.p., zgodnie z którym przekroczenie 33% ogólnej 

liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do 

zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% 

ogólnej liczby głosów, z wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów ma 

nastąpić w wyniku ogłoszenia wezwania, o którym mowa w art. 74 u.o.o.p.  

Właśnie przepis art. 74 ust. 1 u.o.o.p. reguluje trzeci rodzaj wezwania. Stanowi on, iż przekroczenie 

66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia 

wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki. 

Ustawa przewiduje również możliwość ogłoszenia wezwania następczego w trybie art. 73 ust. 2. oraz 

art. 74 ust. 2 u.o.o.p. 

 

3. Sankcja pozbawiania głosu 

Zgodnie z art. 17 dyrektywy o przejęciach, państwa członkowskie określają sankcje mające 

zastosowanie do naruszeń środków krajowych przyjętych zgodnie z dyrektywą oraz podejmują 

wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia ich stosowania. Ustanowione w ten sposób sankcje 

muszą być skuteczne, proporcjonalne oraz odstraszające. Z uwagi na pozostawienie kwestii 

zdefiniowania sankcji za niedopełnienie obowiązku ogłoszenia wezwania ustawodawstwom 

krajowym należy odwołać się do regulacji ustawy o ofercie publicznej. 

Zgodnie z brzmieniem art. 89 ust. 1 u.o.o.p. akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z: 

1)   akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego 

powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie 

lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 

69 lub art. 72 u.o.o.p.; 

2)   wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu ogólnej liczby głosów nastąpiło z 

naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 u.o.o.p.; 

3)   akcji spółki publicznej, nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79 u.o.o.p. 

                                                           
4
 K. Oplustil, Harmonizacja przepisów o wezwaniach w publicznym obrocie papierami wartościowymi z 

prawem europejskim. Uwagi de lege ferenda, Przegląd Legislacyjny, nr 3-4/2005, s. 52. 
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Powyżej wskazane regulacje różnią się od siebie zakresem pozbawienia prawa głosu ze względu na 

rodzaj naruszenia, bowiem w sytuacji naruszenia przepisów o wezwaniu przy przekroczeniu 33% 

ogólnej liczby głosów lub o wezwaniu majoryzacyjnym (art. 89 ust. 1 pkt 2 u.o.o.p.) pozbawienie 

prawa głosu dotyczy wszystkich akcji posiadanych przez podmiot, który dokonał naruszenia 

przepisów. Należy zauważyć, iż obecne brzmienie przepisu zostało nadane ustawą z dnia 4 września 

2008 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw (Dz. 

U. z 2008 r. Nr 231, poz. 1547). W oparciu o powyższą nowelę zaostrzona została sankcja za 

naruszenie obowiązku z art. 73 ust. 1 u.o.o.p. Do dnia 13 stycznia 2009 r., tj. przed wejściem w życie 

nowelizacji, sankcja pozbawienia prawa głosu z wszystkich akcji dotyczyła jedynie wezwania 

majoryzacyjnego.  

Z kolei w przypadku naruszenia obowiązków informacyjnych, wezwania w trybie art. 72 u.o.o.p. lub 

nabycia akcji poniżej ceny minimalnej, ustalanej zgodnie z art. 79 u.o.o.p. ustawodawca złagodził 

sankcję, bowiem dotyczy ona tylko części akcji (tj. nabytych wadliwie). 

Pozbawienie prawa głosu ma charakter sankcji korporacyjnej za naruszenie obowiązku ogłoszenia 

wezwania. Instytucja ta nie może być utożsamiana z akcją niemą w rozumieniu art. 353 § 3 k.s.h., 

gdzie w zamian za powstrzymanie się przez akcjonariusza od wykonywania prawa głosu z 

posiadanych akcji otrzymują one status akcji uprzywilejowanych w zakresie dywidendy. 

Sankcja pozbawienia głosu na gruncie art. 89 u.o.o.p. jest tym bardziej dotkliwa z uwagi na fakt, iż 

prawo głosu stanowi najważniejsze uprawnienie organizacyjne akcjonariusza w spółce akcyjnej jako 

instrument wpływu na podstawowe decyzje korporacyjne oraz na operacyjną działalność spółki
5
. 

Należy mieć też na uwadze, iż akcjonariusz pozbawiony prawa głosu jest w znacznym stopniu 

zaangażowany majątkowo, a tym samym ponosi ryzyko gospodarcze działalności spółki bez 

możliwości wpływu na tę działalność. 

Co więcej, sankcja pozbawienia głosu dotyka również inne podmioty niż akcjonariusz, który nie 

dopełnił obowiązków wynikających z ustawy o ofercie publicznej. Zgodnie bowiem z dyspozycją art. 

89 ust. 2a u.o.o.p. zakaz wykonywania głosu dotyczy także wszystkich akcji spółki publicznej 

posiadanej przez podmioty zależne od akcjonariusza lub podmiotu, który nabył akcje z naruszeniem 

obowiązku ogłoszenia. 

Zakaz wykonywania prawa głosu następuje ex lege w przypadku naruszenia wskazanych powyżej 

obowiązków. W związku z tym dla jego powstania nie jest wymagane uprzednie wydanie 

jakiegokolwiek orzeczenia lub decyzji
6
. Jednakże o kwalifikacji danej sytuacji jako podlegającej 

ewentualnie sankcji rozstrzyga sąd. Kwalifikacja taka nie może zostać dokonana ani przez Komisję 

Nadzoru Finansowego (tj. organ nadzoru), ani też przez żaden organ spółki (na przykład przy okazji 

sporządzania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu na podstawie art. 

407 k.s.h. lub przy okazji sporządzania listy obecności na walnym zgromadzeniu na podstawie art. 

410 k.s.h.)
7
. 

Na interesującą kwestię zwraca uwagę M. Mataczyński, według którego dotychczasowi akcjonariusze 

mniejszościowi, którzy uzyskali większość głosów dzięki utarcie prawa głosu przez akcjonariusza 

                                                           
5
 M. Mataczyński, [w:] T. Sójka (red.), Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wyd. 1, Warszawa 2010, s. 622. 
6
 P. Wajda, Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, [w:] M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda 

(red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, wyd. 1, Warszawa 2012, s. 449. 
7
 K. Haładyj, Ustawa o ofercie publicznej. Komentarz, wyd. 1, Warszawa 2009, 511. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsgu4dqnzoobqxalrrgmzteojv
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsgu4dqnzoobqxalrrgmzteojv
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsgu4dqnzoobqxalrrgmzteobw
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsgu4dqnzoobqxalrrgmzteobw
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mniejszościowego, sami podlegają obowiązkom przewidzianym przez rozdział 4 ustawy o ofercie 

publicznej. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych i obowiązku ogłoszenia 

wezwania mamy do czynienia z reductio ad infinitum, na przykład gdy kolejni akcjonariusze nie 

wywiązują się ze swoich obowiązków
8
. 

Na marginesie należy wspomnieć, iż obok sankcji z art. 89 u.o.o.p. istnieje również sankcja 

administracyjna w trybie art. 96 u.o.o.p., zgodnie z którym w przypadkach enumeratywnie w nim 

wskazanych Komisja może wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, 

papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć, biorąc pod uwagę w 

szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pieniężną do 

wysokości 1 000 000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie. 

 

4. Czas trwania pozbawienia głosu 

Ustawa o ofercie publicznej nie określa końcowego terminu trwania sankcji pozbawienia prawa głosu. 

Jedynie w przypadku gdy obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż bądź 

zamianę akcji powstał na skutek przekroczenia wskazanego w ustawie progu wielkości udziału w 

ogólnej liczbie głosów w wyniku wskazanych w konkretnych przepisach zdarzeń (tj. art. 73 ust. 2 lub 

3 albo art. 74 ust. 2 lub 5 u.o.o.p.), podmiot nie może wykonywać prawa głosu ze wszystkich akcji 

spółki publicznej do czasu wykonania w terminie obowiązków określonych w tych przepisach (art. 89. 

ust. 2 u.o.o.p.). Regulacja ta wynika z faktu, iż przepisy art. 73 ust. 2-3 oraz art. 74 ust. 2 i 5 u.o.o.p. 

wprowadzają obowiązek ogłoszenia wezwania następczego, które stanowi wyjątek od powszechnego 

modelu wezwania uprzedniego. Zgodnie z doktryną, sankcję przewidzianą w art. 89 ust. 2 u.o.o.p. nie 

można określić mianem sensu stricto sankcji pozbawienia prawa głosu, lecz jest to dodatkowy 

warunek prawidłowości realizacji wezwania następczego
9
. Właściwa sankcja następuje w przypadku 

niedopełnienia obowiązku oraz ma charakter bezterminowej i nieodwracalnej. 

Zatem, poza omówioną powyżej kwestią, akcjonariusz, który przekroczył progi wskazane w art. 73 

ust. 1 oraz 74 ust. 1 u.o.o.p. i nie ogłosił wezwania, nieodwołalnie traci prawo głosu ze wszystkich 

posiadanych przez niego akcji
10

. Przepis art. 89 u.o.o.p. jednoznacznie stwierdza, że bezpośrednią 

konsekwencją naruszenia powyższych obowiązków wynikających jest utrata możliwości 

wykonywania prawa głosu. Wobec powyższego akcjonariusz, który utracił możliwość wykonywania 

prawa głosu, nie ma prawnej możliwości sanacji tego stanu np. poprzez dobrowolne wykonanie 

stosownych obowiązków w terminie późniejszym
11

. Oznacza to bowiem, iż nawet wykonanie 

ciążących na nim obowiązków nie powoduje ustania sankcji. Również zbycie przez akcjonariusza 

akcji w liczbie powodującej zejście poniżej progu 33% albo odpowiednio 66% ogólnej liczby głosów 

nie przywraca temu akcjonariuszowi prawa wykonywania głosu z pozostałych w jego posiadaniu 

akcji
12

. 

Natomiast sankcja pozbawienia głosu ustaje w przypadku zbycia akcji na rzecz innego podmiotu, 

wówczas następuje przywrócenie możliwości wykonywania prawa ze zbytych akcji. Jak podkreśla M. 

                                                           
8
 M. Mataczyński, Cywilnoprawne skutki naruszenia obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji spółek 

publicznych, wyd. 1, Warszawa 2011, s. 151. 
9
 Ibidem, s. 156. 

10
 Ibidem, s. 154. 

11
 K. Haładyj, Ustawa …, 513. 

12
 M. Romanowski, Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz, Warszawa 2004, s. 826. 
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Mataczyński, sankcja jest związana z konkretnym akcjonariuszem, który nie dopełnił ustawowych 

obowiązków, a nie z samymi akcjami
13

. 

Powyższe nie udziela jednak odpowiedzi na pytanie: czy akcjonariusz pozbawiany prawa głosu na 

mocy art. 89 ust. 1 u.o.o.p., który zbywa akcje innemu podmiotowi, po ich ponownym nabyciu 

dysponuje prawem głosu z tych akcji? Jeżeli jednak uznać, że zawieszenie prawa głosu zostaje 

zniesione w chwili zmiany osoby uprawnionej z tytułu akcji (pod warunkiem, że taka transakcja 

zostanie dokonana w zgodzie z przepisami ustawy o ofercie publicznej), to sanacja nastąpi właśnie w 

przypadku ponownego zakupu akcji, z których możliwość wykonywania głosu została wyłączona. Jak 

zauważa K. Haładyj, dopiero ponowne uzyskanie tytułu do akcji, pod warunkiem wypełnienia 

obowiązków z tytułu nabycia znacznego pakietu akcji w spółce akcyjnej, pozwoli na wyłączenie 

sankcji z art. 89 u.o.o.p.
14

  

Jednakże zniesienie niemożności wykonywania prawa głosu nie nastąpi w razie zbycia akcji 

dotkniętych sankcją dokonanej na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 87 u.o.o.p.
15

  

Rozważenia wymaga również kwestia, czy z uwagi na brak jednoznacznych unormowań w zakresie 

ewentualnej sanacji stanu naruszenia, powyższe czynności prawne (polegające na zbyciu i ponownym 

nabyciu akcji) nie prowadzą de facto do obejścia przepisów ustawy. 

Pomimo powyższego, podkreślenia wymaga fakt, iż polska implementacja regulacji unijnych w 

przedmiocie sankcji jest nadto restrykcyjna. Zgodnie z art. 89 u.o.o.p. akcjonariusz zostaje 

bezterminowo i nieodwracalnie pozbawiony prawa głosu ze wszystkich lub części posiadanych akcji. 

Brzmienie ustawy o ofercie publicznej nie uzasadnia bowiem możliwości sanacji dokonanego 

naruszania poprzez późniejsze wykonanie obowiązków. Również wykładnia celowościowa nie jest w 

tym względzie wystarczająca. Wydaje się zatem, iż sankcja pozbawienie prawa głosu powinna zostać 

ograniczona w czasie, np. sankcja ustałaby wskutek upublicznienia naruszenia i wywiązania się z 

obowiązków nałożonych ustawą o ofercie publicznej. 

Na szczególną uwagę zasługuje regulacja tej kwestii w prawie niemieckim, gdzie w odniesieniu do 

naruszenia obowiązków informacyjnych sankcja trwa do upływu 6 miesięcy od dnia publikacji 

wiadomości o dokonanym naruszeniu i wywiązania się z obowiązku nabywcy znacznego pakietu 

akcji. W odniesieniu zaś do braku ogłoszenia wezwania sankcja trwa do momentu dokonania 

czynności wymaganych prawem
16

. Na marginesie należy jedynie zaznaczyć, iż sankcja w niemieckim 

systemie prawnym obejmuje wszystkie prawa z akcji (zarówno organizacyjne, jak i majątkowe), nie 

zaś wyłącznie prawo głosu
17

. 

 

5. Wpływ sankcji na pozostałe uprawnienia 

Zakaz wykonywania prawa głosu na mocy art. 89 u.o.o.p. nie wpływa na inne uprawnienia 

inkorporowane w akcjach. Tym samym akcjonariusz, który utracił możliwość wykonywania prawa 

głosu, w dalszym ciągu będzie miał prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, zwoływania 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki (pod warunkiem posiadania co najmniej połowy 

kapitału zakładowego zgodnie z art. 399 § 3 k.s.h.), wyznaczenia przewodniczącego walnego 

                                                           
13

 M. Mataczyński, Cywilnoprawne skutki…, s. 155-156. 
14

 K. Haładyj, Ustawa …, 513-514. 
15

 M. Romanowski, Prawo…, s. 827. 
16

 M. Mataczyński, Cywilnoprawne skutki…, s. 155. 
17

 Ibidem, s. 95-96. 
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zgromadzenia oraz wykonywania uprawnień informacyjnych w trybie art. 428 § 1 k.s.h.
18

. Będzie 

również uprawniony do otrzymania dywidendy. 

 

6. Wpływ sankcji na uchwały walnego zgromadzenia 

Według treści art. 89 ust. 3 u.o.o.p. prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew zakazowi, 

o którym mowa w art. 89 ust. 1-2b u.o.o.p., nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania 

nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw.  

Jako adresata powyższej normy wskazuje się przewodniczącego walnego zgromadzenia bądź 

powołanej w celu obliczania głosów komisji skrutacyjnej. Według ugruntowanego stanowiska 

doktryny, powyższe rozumowanie jest uzasadnione jedynie wówczas, gdy zakaz wykonywania prawa 

głosu został stwierdzony prawomocnym orzeczeniem sądowym (np. w formie wyroku 

stwierdzającego ustalenie istnienia sankcji na mocy art. 189 k.p.c. lub w formie postanowienia o 

udzieleniu zabezpieczenia zgodnie z dyspozycją art. 755 k.p.c.)
19

. Ze względu na powyższe ani 

przewodniczący walnego zgromadzenia, ani komisja skrutacyjna, a także i zarząd nie są uprawnieni 

do oceny poprawności nabycia akcji, bowiem podmiotem właściwym jest wyłącznie sąd. (por. wyrok 

Sądu Najwyższego z dn. 17 października 2007 r., II CSK 248/07). 

Zgodnie z treścią uzasadnienia powyższego wyroku uchwała walnego zgromadzenia podjęta z 

uwzględnieniem głosów z akcji wykonanych wbrew zakazowi, wprowadzonemu przez przepis art. 89 

ust. 1 lub 2 u.o.o.p., podlega zaskarżeniu w drodze powództwa przewidzianego w art. 425 § 1 k.s.h. 

Tym samym, powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia ze względu na 

jej sprzeczność z ustawą (w trybie art. 425 § 1 k.p.c.) zostało uznane jako podstawowy środek ochrony 

akcjonariuszy przed skutkami prawnymi uchwał walnego zgromadzenia podjętych z naruszeniem 

zakazu, o którym mowa w art. 89 u.o.o.p.
20

 Odmiennie K. Haładyj
21

. 

Jednocześnie należy z całą mocą zaznaczyć, iż nie każda uchwała podjęta z naruszeniem przepisu art. 

89 u.o.o.p. jest obarczona sankcją nieważności. Według utrwalonej linii orzeczniczej Sądu 

Najwyższego „okoliczność, że w głosowaniu nad uchwałą brały udział osoby nieuprawnione, sama 

przez się nie powodowała jednak jej nieważności. Uchybienie to stanowiło podstawę stwierdzenia 

nieważności uchwały tylko wtedy, gdy mogło ono mieć wpływ na wynik głosowania” (por. wyrok 

Sądu Najwyższego z 12 grudnia 1973 r., II CR 686/73; wyrok Sądu Najwyższego z dn. 17 

października 2007 r., II CSK 248/07). 

 

7. Podsumowanie 

Sankcja pozbawienia prawa głosu w wyniku naruszenia obowiązków ciążących na nabywcy 

znacznego pakietu akcji w spółce akcyjnej została wprowadzona do polskiego systemu prawnego na 

podstawie art. 89 u.o.o.p. Należy zauważyć, iż wybór sankcji niezbędnych do implementacji 

dyrektywy o przejęciach pozostawiono państwo członkowskim. Wobec powyższego sankcja na 

gruncie art. 89 u.o.o.p. jest bezterminowa i nieodwracalna. Z uwagi właśnie na niezwykle 

rygorystyczny charakter polskiej regulacji wydaje się słuszne wprowadzenie możliwości sanacji stanu 

naruszenia. W obecnym systemie prawnym odzyskanie prawa głosu z przedmiotowych akcji możliwe 

jest jedynie w przypadku zbycia i ponownego nabycia akcji, o ile transakcje te zostaną dokonane 

zgodnie z wymogami dotyczącymi nabywania znacznych pakietów akcji. 

                                                           
18

 Ibidem, s. 161-171. 
19

 M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (red.), Ustawa …, 452. 
20

 M. Mataczyński, [w:] T. Sójka (red.), Ustawa…, s. 623. 
21

 K. Haładyj, Ustawa …, 514-515. 
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JUSTYNA WIGIER 

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialności w organizacji – zasady 

reprezentacji 

 

Poniższy artykuł ma na celu przedstawienie zwięzłej charakterystyki spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w stadium organizacji oraz zasady dotyczące jej reprezentacji w okresie pomiędzy 

zawiązaniem umowy spółki a jej zarejestrowaniem w przez właściwy sąd rejestrowy. Stadium 

organizacyjne spółki jest przedmiotem szczególnych regulacji Kodeksu spółek handlowych, mających 

na celu podkreślenie odrębności przedspółki od spółki kapitałowej w jej docelowej formie a także 

zaznaczyć jej tymczasowy charakter. Kwestia reprezentacji spółki w organizacji  jest kwestią tak 

świeżą jak sama regulacja jej bytu prawnego i wymaga omówienia na tle przepisów kodeksu spółek 

handlowych.  

 

1. Charakterystyka spółki z o.o. w organizacji 

Ustawodawca poprzez wprowadzenie do Kodeksu spółek handlowych artykułu 161
1
 rozstrzygnął spór 

jaki powstał na gruncie kodeksu handlowego z 1934 roku a dotyczącego tego, czym jest spółka 

kapitałowa oraz zasad jej funkcjonowania w okresie pomiędzy jej zawiązaniem a wpisaniem do 

rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy
2
. Wprowadzenie do kodeksu spółek 

handlowych przepisów regulujących stadium organizacji spółek kapitałowych jest odpowiedzią 

ustawodawcy na postulaty jest co do zasady normatywnym ujęciem dotychczasowych poglądów 

doktryny co do bytu prawnego oraz funkcjonowania spółki aż do chwili jej przekształcenia w dojrzałą 

formę. Regulacja ta miała na celu zniwelowanie luzu interpretacyjnego oraz niejasności co do 

zastosowania do spółek w tej fazie przepisów ustaw innych niż kodeks spółek a mających znaczenie 

dla ich dalszego funkcjonowania  w obrocie jak np. ustaw o podatku dochodowym czy uznanie spółek 

kapitałowych w organizacji za płatników podatku od osób prawnych.  

Zgodnie z art. 161 § 1 oraz art. 4 § 2 k.s.h. momentem powstania spółki z o.o. w organizacji jest 

chwila powstania stosunku zobowiązaniowego spółki tj. zawarcia umowy spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością lub oświadczenia aktu założycielskiego spółki jednoosobowej
3
. Umowa jest 

podstawą istnienia odrębnego od wspólników podmiotu prawnego, który na mocy art. 11 § 1 k.s.h. 

zostaje wyposażony w kluczowe atrybuty osobowości prawnej. Na mocy wymienionego artykułu 

spółka z o.o. w organizacji może we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania oraz 

pozywać i być pozywaną.  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji to twór o charakterze przejściowym. Powstaje 

wraz z zawarciem umowy spółki a ustaje w dniu zarejestrowania danej spółki przez właściwy sąd 

rejestrowy lub w przypadkach wymienionych w art. 169 k.s.h. - niezgłoszeniu do sądu rejestrowego 

zawiązania spółki w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki albo w dniu 

uprawomocnienia się postanowienia sądu odmawiającego zarejestrowania spółki. 

W okresie pomiędzy zawarciem umowy spółki a jej zarejestrowaniem (bądź rozwiązaniem umowy 

spółki), spółka w organizacji jest tworem, który w piśmiennictwie określa się mianem przedspółki
4
. 

Celem spółki z o.o. w organizacji jest doprowadzenie do powstania i prowadzenia działalności przez 

                                                           
1 

Kodeks spółek handlowych - k.s.h. – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz .U. 

Nr 94, poz. 1037 ze zm.). 
2
 A. Barczak – Oplustil, K. Oplustil, Spółki kapitałowe w stadium organizacji, Warszawa 2002, Wydawnictwo 

Prawo i Praktyka Gospodarcza, s.11. 
3
 K. Kopaczyńska – Pieczniak pod redakcją prof. dr.hab. A.Kidyby, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  

wyd. 2., Warszawa 2010, s. 45. 
4
 S. Włodyka, Prawo spółek handlowych, Tom 2, Wydanie 2. Warszawa 2012, s. 1324-1328. 
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spółkę kapitałową w jej formie docelowej wskazanej przez wspólników
5
. Strukturalne znaczenie 

pojęcia spółki w organizacji odnosi się do szczególnej formy spółki kapitałowej charakteryzującej się 

pewnymi odrębnościami odróżniającymi ją od jej docelowej formy
6
. Ustawodawca nie przyznaje 

spółce w organizacji osobowości prawnej ale przyznaje jej zdolność prawną, zdolność do czynności 

prawnych jak również zdolność sądową
7
, które to przymioty mają być niejako gwarancją wykonania 

postawionego przed przedspółką celu. Spółka w organizacji jest samodzielnym podmiotem prawa, 

odrębnym od wspólników. Jako taki podmiot działa ona w swoim imieniu i na swój rachunek mimo iż, 

podjęte przez nią czynności faktyczne i prawne mają wpływ na sytuację prawną spółki kapitałowej w 

jej docelowej formie. Funkcjonowanie spółki w organizacji jako odrębnego podmiotu nie oznacza, że 

jest ona odrębnym typem spółki handlowej ani nie przesądza również o tym, że jest podtypem spółki 

docelowej. Doktryna jest zgodna co do tego, że stadium organizacji jest pierwszym stadium 

funkcjonowania spółek kapitałowych jako takich, które następnie, przechodzą przez kolejne fazy 

ustrojowe, którymi jest forma docelowa (czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjna 

po zarejestrowaniu) oraz faza likwidacji spółki kapitałowej. Zgodnie z zasadą tożsamości i 

kontynuacji wyrażonych w art. 12 k.s.h. spółka w organizacji jest dokładnie tym samym podmiotem 

co jej zarejestrowana forma docelowa (na co wskazuje chociażby identyczny substrat osobowy i 

majątkowy) a jedynym wyróżnikiem jest odmienny status prawny i.e. brak osobowości prawnej. 

Zgodnie z taką koncepcją, należy uznać za niezasadny pogląd, iż pomiędzy wymienionymi formami 

spółki z o.o. dochodzi do sukcesji uniwersalnej na mocy powołanego przepisu. Wpis do rejestru 

przedsiębiorców nie jest początkiem istnienia spółki z o.o. a jedynie stanowi początek jej nowej formy 

ustrojowej i bytu jako osoby prawnej. Spółka z o.o. jest tym samym bytem co w fazie organizacji. Nie 

istnieje zatem odrębność podmiotów, gdyż łącznikiem między tymi dwiema fazami jest identyczny 

substrat osobowy i majątkowy na każdym etapie. Również literalna wykładnia przepisów jakie 

wprowadza ustawodawca wskazuje na to, że intencją było położenie nacisku na podmiotową 

tożsamość spółki z o.o. w organizacji i po zarejestrowaniu. Konsekwencją takiego poglądu jest 

uznanie ciągłego charakteru stosunków, których podmiotem była spółka z o.o. w fazie organizacji
8
. 

Efemeryczny charakter istnienia spółki z o.o. w organizacji przy jednoczesnym jej wyodrębnieniu w 

obrocie gospodarczym musiał zaowocować szczególnym jej uregulowaniem nie tylko w odniesieniu 

do jej firmy, ale przede wszystkim w zakresie jej reprezentacji oraz odpowiedzialności za 

zobowiązania, które zostaną podjęte by doprowadzić spółkę do jej formy docelowej
9
. 

 

2. Reprezentacja spółki z o.o. w organizacji na mocy art. 161 § 2 k.s.h. 

Konsekwencją przyjęcia założenia, że spółka z o.o. w organizacji jest bytem samodzielnym a tym 

samym odrębnym od wspólników odnosi się także do reprezentacji tej jednostki organizacyjnej w 

obrocie oraz prowadzenia jej spraw. Ustawodawca przewidział dwie możliwości reprezentacji spółki 

w organizacji, których konsekwencją jest przyjęcie teorii organów w odniesieniu do takiego podmiotu 

(spółka z o.o. ma niejako „zaprogramowaną strukturę korporacyjną organów”
10

) gdy ustanowiony 

został zarząd oraz niemożliwość zastosowania wymienionego poglądu, gdy dla reprezentowania 

spółki w organizacji został powołany pełnomocnik, który jako jej przedstawiciel nie znajduje miejsca 

w korporacyjnej strukturze organów. 

Jak już zauważono, ustawodawca przewidział dwa alternatywne sposoby reprezentowania spółki w 

fazie organizacji. Zgodnie z art. 161 § 2 k.s.h. spółka  z o.o. w organizacji jest reprezentowana przez  

zarząd lub pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wszystkich wspólników
11

. Biorąc pod 

uwagę fakt, że ustawodawca nie nakłada obowiązku ustanowienia zarządu
 
w chwili zawierania 

                                                           
5
 S. Sołtysiński,  System Prawa Prywatnego t. 17 A Prawo spółek kapitałowych, Warszawa 2010, s. 163. 

6 
Ibidem. 

7
 A. Barczak – Oplustil, K. Oplustil, ibidem, s. 66. 

8
 Ibidem, s. 153. 

9
 K. Kocemba, Spółka kapitałowa w organizacji, w: „Rzeczpospolita”,  nr 268, z dnia 17.11. 2000 r. 

10
 A. Barczak – Oplustil, K. Oplustil, ibdem, s. 91. 

11 
Art. 16 k.s.h. 
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umowy spółki z o.o. jak również nie przewiduje by spółka w organizacji  mogła być reprezentowana 

przez wspólników, którzy nie są członkami zarządu danej spółki, nasuwa się pytanie, kto w takim 

razie, jest upoważniony do reprezentowania spółki a tym samym, kto będzie odpowiadał za 

zaciągnięte zobowiązania. 

Alternatywa rozłączna zastosowana przez ustawodawcę w art. 161 § 2 k.s.h. prowadzi do wniosku, że 

spółka z o.o. w organizacji może być reprezentowana jedynie przez jednego spośród wymienionych w 

przepisie reprezentantów
12

. Tak skonstruowany przepis wyklucza możliwość działania powołanego 

jednomyślną uchwałą wspólników pełnomocnika od momentu, gdy w spółce w organizacji zostanie 

ustanowiony zarząd. Oznacza to, że pełnomocnictwo ustanowione na mocy art. 161 § 2 k.s.h. w chwili 

ustanowienia zarządu wygasa ex lege
13

. Nie jest tym samym konieczne oczekiwanie na wpisanie 

ustanowionych członków zarządu do rejestru przedsiębiorców KRS, także z uwagi na deklaratoryjny 

charakter wpisu do rejestru
14

. Z literalnej interpretacji tego przepisu wynika również wniosek, że 

wspólnicy nie zostali wyposażeni w kompetencje do samodzielnej reprezentacji spółki w organizacji
15

. 

Z doniosłej funkcji jaką jest reprezentowanie spółki  w organizacji przez pełnomocnika, wynika 

obowiązek jego wyboru jednomyślną uchwałą wspólników. Osoba pełnomocnika musi być 

zaakceptowana przez wszystkich wspólników co podkreśla jak ważne są jego działania dla docelowej 

spółki, które podejmuje pod nieobecność zarządu. Należy jednak podkreślić, że tak powołany 

pełnomocnik nie jest organem spółki, a co za tym idzie, nie można stosować wobec niego przepisów 

k.s.h. dotyczących reprezentowania spółki przez jej zarząd
16

. 

 

3. Zarząd wieloosobowy w spółce z o.o. w organizacji  

Jeśli w spółce z o.o. w organizacji zostanie wybrany zarząd, ma on taki sam zakres umocowania i 

działa według zasad określonych dla zarządu już zarejestrowanej spółki, zgodnie z art. 11 § 2 k.s.h., 

który nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów wobec spółek kapitałowych w organizacji 

dotyczących spółek docelowych właściwego typu
17

. Konsekwencją tego przepisu jest przyjęcie 

założenia, że zarząd może reprezentować spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i 

pozasądowych
18

. Jeśli chodzi o zasady reprezentacji przez zarząd, decydujące znaczenie mają 

postanowienia zawarte w umowie spółki. Jeśli wspólnicy nie zawarli przedmiotowych postanowień, 

należy stosować art. 205 k.s.h. dotyczący sposobu reprezentacji w spółce z wieloosobowym zarządem, 

co skutkuje obowiązkiem współdziałania dwóch członków zarządu przy składaniu oświadczeń woli. Z 

kolei do reprezentacji biernej spółki z o.o. w organizacji, jest upoważniony każdy członek zarządu
19

. 

Ustawodawca nie wymusza na wspólnikach powołania członków zarządu już w chwili zawiązania 

umowy
20

. Powołanie członków zarządu późniejszą uchwałą wspólników musi jednak nastąpić przed 

zgłoszeniem spółki do rejestru, co jest konsekwencją obowiązywania art. 164 § 1 k.s.h. in fine , który 

nakazuje zgromadzenie podpisów członków tego organu we wniosku o wpis spółki do rejestru. Nie 

można utożsamiać założycieli spółki z członkami zarządu danego podmiotu, gdyż tworzą oni 

zgromadzenie wspólników, któremu jako organowi uchwałodawczemu nie przysługuje kompetencja 

do reprezentowania spółki. Warto podkreślić, że jest to uregulowanie wprost przeciwne do tego, jakie 

przewidziano dla spółki akcyjnej w organizacji, którą może być reprezentowana w obrocie przez 

łącznie działających założycieli
21

.  

                                                           
12

 M. Borkowski: Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Wydanie 1, Warszawa 2009, s. 119 -

125, s. 119 -123. 
13

Ibidem. 
14

 Ibidem. 
15

 Ibidem. 
16

 Ibidem. 
17

 A. Rachwał  w: S. Włodyka, Prawo ..,s. 1352-1357. 
18

 K. Kopaczyńska – Pieczniak, ibidem, s. 56. 
19

 Ibidem. 
20

 A. Barczak – Oplustil, K. Oplustil, ibdem, s.130. 
21

 Ibidem. 
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4. Forma i zakres pełnomocnictwa ustanowionego na mocy art. 161 § 2 k.s.h. 

Art.  161 § 2 k.s.h. nie określa szczegółów dotyczących formy i zakresu pełnomocnictwa. Z uwagi na 

zawartą w art. 2 k.s.h. normę nakazującą stosowanie przepisów kodeksu cywilnego w kwestiach 

nieuregulowanych przez kodeks spółek handlowych, zasadnym wydaje się stosowanie do tak 

powołanego pełnomocnika przepisów art. 98-109 k.c. Oznacza to, że w przypadku takiego 

pełnomocnictwa jego zakres jest uzależniony od treści jednomyślnej uchwały wspólników w kwestii 

jego ustanowienia. Tym samym, powinni oni szczegółowo określić w uchwale zakres ustanowionego 

pełnomocnictwa. W odniesieniu do uchwały wspólników ustanawiającej pełnomocnika wyłączone jest 

stosowane przepisów k.s.h. dotyczących uchwał zgromadzenia wspólników
22

. Nie ma ustawowych 

przeszkód by omawiana uchwała została zawarta w umowie zawarcia spółki z o.o. Chociaż nie będzie 

stanowić integralnej części tej umowy. Konsekwencją takiego rozumowania jest brak obowiązku 

zmiany umowy spółki w przypadku odwołania pełnomocnictwa
23, co jest znacznym ułatwieniem w funkcjonowaniu spółki 

na co dzień i podejmowaniu decyzji personalnych, w przypadku gdy wybrany pełnomocnik  nie spełnia pokładanych w nim nadziei. 

Jeżeli wspólnicy nie określą w uchwale zakresu pełnomocnictwa zasadne jest traktowanie go jako 

pełnomocnictwa ogólnego, a co za tym idzie, wymaga się by zgodnie z art. 99 § 2 k.c. Było ono 

udzielone na piśmie pod rygorem nieważności
24

. Wymaga się by uchwała wskazywała imiennie osobę 

pełnomocnika oraz by była podpisana przez wszystkich wspólników. Zastosowanie znajdzie także 

przepis art. 99 § 1 k.c. Który nakazuje dostosowania formy pełnomocnictwa gdy czynność prawna 

wymaga szczególnej formy do jej dokonania
25

. Jeśli pełnomocnik został umocowany tylko do 

podejmowania czynności zwykłego zarządu, to w przypadku konieczności podjęcia czynności 

przekraczających jego zakres konieczne jest udzielenie przez wspólników pełnomocnictwa 

rodzajowego bądź pełnomocnictwa szczególnego
26

. Wspólnicy spółki w organizacji powinni nadać 

uchwale odpowiednią formę w przypadku gdy uznają, że pełnomocnik będzie upoważniony do 

dokonywania czynności prawnych wymagających kwalifikowanej formy
27

. Nie jest to jednak 

obowiązkiem wspólników. Pełnomocnik spółki w organizacji działa zawsze w imieniu tej spółki, a 

nigdy w imieniu jej wspólników i ma jedynie uprawnienia do reprezentacji spółki w stosunkach 

cywilnoprawnych co oznacza, że nie posiada uprawnień do prowadzenia spraw spółki. Takie 

uregulowanie podkreśla, że pełnomocnik nie jest organem spółki
28

. 

Przepis art. 161 § 2 k.s.h dotyczący ustanowienia pełnomocnika reprezentującego spółkę z o.o. w 

organizacji nie wyklucza możliwości ustanowienia kilku pełnomocników o zróżnicowanym lub 

jednakowym zakresie umocowania poprzez zastosowanie art. 107 k.c jak również ustanowienia 

pełnomocnictwa łącznego. Literalna wykładnia przepisu sugerowałaby, że możliwe jest powołanie 

jednego pełnomocnika. Wydaje się to jednak sprzeczne nie tylko z wykładnią celowościową ale 

również z interesem samej spółki jak i jej wspólników, którym odebranie prawa do ustanowienia kilku 

wzajemnie współdziałających bądź kontrolujących swoje posunięcia pełnomocników wydaje się 

bezzasadne. Należy więc uznać, że użyty w powołanym przepisie termin „pełnomocnik” określa 

kategorię reprezentacji nie przesądzając o ilości osób uprawnionych do pełnienia tej funkcji
29

. 

Żaden z przepisów ustawy nie wyklucza również możliwości odwołania pełnomocnictwa 

ustanowionego na mocy art. 161 § 2 k.s.h. Należy jednak uznać za stosowne, iż odwołanie 

pełnomocnictwa przed powołaniem pierwszego zarządu powinno nastąpić w takiej samej formie jak 

ustanowienie pełnomocnictwa czyli poprzez jednomyślną uchwałę wspólników w sprawie odwołania 

                                                           
22

 S. Włodyka w: S. Sołtysiński,  System Prawa Prywatnego, T. 17A, Prawo spółek kapitałowych, Warszawa 

2010, s. 166. 
23

 Ibidem. 
24

 M. Borkowski, Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Wydanie 1, Warszawa 2009, s. 119 -

125. 
25

Ibidem. 
26

 Ibidem. 
27

 Ibidem. 
28

 S. Włodyka w: S. Sołtysiński, System..., s. 166. 
29

 A. Barczak – Oplustil, K. Oplustil, Spółki..., s.134. 
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pełnomocnictwa
30

. W tym momencie należy rozważyć wpływ powołania pierwszego zarządu na 

istnienie pełnomocnictwa udzielonego jednomyślną uchwałą wspólników. Alternatywa rozłączna i 

literalne brzmienie powoływanego artykułu przemawia jednak za uznaniem wygaśnięcia 

pełnomocnictwa wraz z powołaniem pierwszego zarządu. Taka interpretacja wpływa również 

pozytywnie na pewność obrotu, gdyż uznanie zarządu za organ uprawniony do wyłącznej 

reprezentacji spółki z o.o. w organizacji eliminuje potencjalne krzyżowanie się kompetencji 

pełnomocnika i zarządu spółki. Powołanie zarządu dla spółki w organizacji powoduje również 

konieczność potwierdzenia przez ten organ dotychczas zawartych  przez powołanego pełnomocnika 

umów
31

. 

Przy analizowaniu kwestii pełnomocnictwa udzielanego do reprezentowania spółki z o.o. W 

organizacji nie można pominąć kwestii udzielenia prokury. Co do zasady, art. 161 § 2 k.s.h. nie 

zakazuje ustanowienia prokury zgodnie z art. 11 § 2 k.s.h. który upoważnia do stosowania 

odpowiednio przepisów dotyczących danego typu spółki po jej wpisaniu do rejestru. Niemniej jednak, 

to właśnie brak wpisu do rejestru stoi na przeszkodzie zarejestrowaniu ustanowionego prokurenta
32

. 

Można zatem wysnuć wniosek, że prokurent może być ustanowiony jednak będzie mógł działać 

dopiero po uzyskaniu wpisu w KRS. 

 

5. Reprezentacja w jednoosobowej spółce z o.o. w organizacji 

Zagadnieniem szczególnym jest uregulowanie kodeksu spółek handlowych co do sposobu 

reprezentacji jednoosobowej spółki z o.o. W organizacji opisanej w art. 162 k.s.h. a wyłączający 

możliwość tak reprezentacji czynnej jak i biernej przez jedynego wspólnika. Należy zauważyć, że 

artykuł ten znacząco modyfikuje zasady reprezentacji takiej spółki w stosunku do uregulowania z art. 

161 § 2 k.s.h. Wykładnia systemowa, nakazuje uwzględnienie artykułu poprzedzającego co oznacza, 

że na gruncie kodeksu spółek handlowych niedopuszczalne jest jednoczesne ustanowienie zarządu i 

powołanie do niego tylko jedynego wspólnika by mógł on udzielić pełnomocnictwa osobie trzeciej
33

. 

Intencją ustawodawcy w tym przypadku była chęć zapobieżenia powstania ewentualnych szkód jakie 

mogły być konsekwencją niefrasobliwych działań jedynego wspólnika w okresie przed 

zarejestrowaniem spółki. Od swojego zamierzenia, ustawodawca odstąpił tylko w jednym przypadku, 

tj. upoważnił jedynego wspólnika do zgłoszenia spółki do właściwego sądu rejestrowego. 

Upoważnienie to zostało ustanowienie w art. 162 zd. drugie k.s.h. Poza tą jedną sytuacją, jedyny 

wspólnik nie ma prawa reprezentowania spółki jako pełnomocnik lub członek zarządu (jedno- lub 

wieloosobowego) spółki w organizacji
34

. Przepis artykułu 162 k.s.h. budzi wiele kontrowersji. Artykuł 

156 k.s.h. uprawnia jedynego wspólnika do wykonywania wszystkich uprawnień przewidzianych 

prawem dla zgromadzenia wspólników Tym samym należy uznać za zasadny pogląd, iż jedyny 

wspólnik może być powołany do zarządu wieloosobowego, ale wówczas jest tylko zarządcą bez 

prawa do reprezentowania spółki. By umożliwić spółce jednoosobowej w organizacji możliwość 

działania przed zarejestrowaniem, możliwe jest ustanowienie zarządu spółki z wyłączeniem jedynego 

wspólnika lub uwzględniającego osobę jedynego wspólnika przy jednoczesnym skonstruowaniu 

takich zasad reprezentacji, które uniemożliwiałyby jego udział. Kolejną możliwością w takiej sytuacji 

jest zrezygnowanie z powołania zarządu i ustanowienie przez jedynego wspólnika pełnomocnika 

zgodnie z art. 161 § 2 k.s.h.
35

. 

 

 

 

                                                           
30

 Ibidem. 
31

 A. Barczak – Oplustil, K. Oplustil, ibidem, s.140. 
32

 Ibidem, s.145. 
33

 M. Borkowski, Ibidem, s. 119 -125. 
34

 S. Włodyka w: S. Sołtysiński,  System..., s. 166. 
35

 M. Borkowski, Ibidem,  s. 119 -125. 
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6. Podsumowanie 

Polski ustawodawca został postawiony przed koniecznością uznania specyficznego charakteru bytu 

prawnego jakim niewątpliwie jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji i 

obowiązkiem uregulowania tego stanu rzeczy w sposób najbardziej odpowiadający 

charakterystycznym cechom przedspółek, także w zakresie reprezentacji, a która kwestia to była 

przedmiotem niniejszego artykułu. Można zarzucać ustawodawcy nadmierne utrudnienia (np. w 

zakresie reprezentacji jednoosobowej spółki w organizacji, która nastręcza trudności interpretacyjnych 

ale i praktycznych) oraz ściślejszego uregulowania niektórych kwestii niż to by wynikało z przepisów 

Unii Europejskiej (czego przykładem może być wspomniana już kwestia reprezentacji jednoosobowej 

spółki  z o.o. w organizacji będąca przedmiotem krytyki doktryny w świetle  XII dyrektywy Rady 

Wspólnot Europejskich i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/20102/WE z 16 września 

2009 r. w sprawie spółek jednoosobowych) jednak należy również zauważyć, że bardziej precyzyjne 

uregulowanie spółek w okresie przed rejestracją mogłoby dostarczać więcej problemów w stosowaniu 

niż wypracowanie praktycznych rozwiązań na gruncie obowiązujących przepisów. Niemniej jednak 

należy uznać, że wprowadzenie przepisów regulujących tę fazę istnienia spółki z o.o. było potrzebne i 

usprawni jej funkcjonowanie na tym etapie jak również zapewni większe bezpieczeństwo obrotu 

chociażby ze względu na kwestię odpowiedzialności za zaciągnięte w tej fazie zobowiązania przez 

spółkę mimo iż jednocześnie nie zostały wyjaśnione pewne newralgiczne dla jej istnienia kwestie, 

które zapewne będą przedmiotem orzeczeń SN jak również dodatkowych regulacji ustawowych. 
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MICHAŁ PRZYBYSZ 

 

Charakter prawny odpowiedzialności wspólników spółek osobowych 

 

Niniejszy artykuł składa się z trzech części. W pierwszej postaram się przeanalizować charakter 

prawny odpowiedzialności wspólników spółek osobowych. W drugim, opierając się na 

wcześniejszych ustaleniach, postaram się odpowiedzieć na pytanie czy wspólnicy spółek osobowych 

odpowiadają wyłącznie za pieniężne zobowiązania spółki, czy również za jej zobowiązania o 

charakterze niepieniężnym. W ostatnim punkcie prowadzonych rozważań zastanowię się nad 

możliwością zwiększenia zakresu odpowiedzialności partnera oraz komandytariusza bez ich zgody.  

 

1. Charakter odpowiedzialności 

Podstawowym przepisem regulujących odpowiedzialność wspólników spółek osobowych jest art. 31 

k.s.h.
1
. Spółki osobowe są jednym z rodzajów jednostek organizacyjnych niebędących osobami 

prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, o których mowa w art. 33
1
 k.c. Warto zwrócić 

uwagę, że regulacja odpowiedzialność przewidziana w tych przepisach, choć jest do siebie zbliżona, 

zawiera jednak istotne różnice. W przypadku kodeksu cywilnego odpowiedzialność subsydiarna 

powstaje z chwilą, gdy jednostka stała się niewypłacalna, w przypadku uregulowania kodeksu spółek 

handlowych wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w sytuacji, gdy 

egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Taka regulacja zdaje się wskazywać, że wspólnicy 

spółek osobowych nie stają się dłużnikami wierzycieli spółki, a jedynie ponoszą odpowiedzialność za 

zobowiązania przysługujące wobec spółki, jest to więc odpowiedzialność całym własnym majątkiem 

za dług cudzy. W doktrynie wyrażono pogląd, że wierzyciele spółki nie są wierzycielami wspólników, 

a ci – ich dłużnikami; wspólnicy ponoszą odpowiedzialność swymi majątkami tylko za dług innego 

podmiotu – spółki
2
. Tak kategoryczne oddzielenie długu i odpowiedzialności może w tym wypadku 

prowadzić do zaskakujących konsekwencji. Skoro tylko spółka byłaby dłużnikiem, utrata przez nią 

bytu prawnego prowadziłaby do wygaśnięcia wszelkich jej zobowiązań, a przez to również 

odpowiedzialności wspólników. Nie mogliby oni zostać pociągnięci do odpowiedzialności za dług, 

który nie istnieje! Utrata podmiotowości prawnej, następująca w chwili wykreślenia spółki z rejestru, 

skutkuje tym, że wszystkie zobowiązania, których stroną jest ta spółka wygasają. Zobowiązanie jest 

zawsze stosunkiem dwustronnym. Jeżeli jedna strona zobowiązania przestanie istnieć na skutek utraty 

podmiotowości prawnej zobowiązanie wygaśnie, o ile nie nastąpi sukcesja praw i obowiązków tego 

podmiotu. W przypadku osób fizycznych istnieje sukcesja uniwersalna następująca po ich śmierci. 

Brak prawnej regulacji na kształt prawa spadkowego dla spółek powoduje, że ich zobowiązania 

wygasają z momentem utarty podmiotowości prawnej. Gdyby przyjąć prezentowany w tym punkcie 

rozważań pogląd, że wspólnicy spółek osobowych nie stają się nigdy dłużnikami wierzycieli spółki 

należałby dojść do wniosku, że w momencie utraty podmiotowości prawnej przez spółkę, jej 

wierzyciele tracą możliwość zaspokojenia swoich roszczeń z majątków wspólników. 

W tym momencie warto powrócić do rozważań o podobieństwie omawianej regulacji do treści art. 33
1
 

k.c., a w szczególności przedstawić stosunek pojęć używanych w tym przepisach – „okaże się 

                                                           
1
 W pierwszych dwóch częściach swojej pracy będę się odnosił wyłącznie do regulacji spółki jawnej, mającej 

odpowiednie zastosowanie do inny typów spółek osobowych. 
2
 J. A. Strzępka, E. Zielińska, Kodeks spółek handlowych – komentarz, orzecznictwo do artykułów 1 – 300, 

Warszawa 2005, t. 1, s. 146.  
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bezskuteczna” do „stała się niewypłacalna”. Sformułowanie określone w art. 31 k.s.h. dotyczy 

sytuacji, gdy już okazało się lub może okazać się, że egzekucja stała się bezskuteczna. Artykuł 33
1
 § 2 

k.c. nawiązuje do stanu niewypłacalności, który należy wyjaśniać zgodnie z art. 10 i 11 ustawy z 28 

lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze
3
. Rozumieć przez to należy niewykonanie przez 

spółkę jej zobowiązań pieniężnych bądź sytuację, w której zobowiązania spółki przekraczają wartość 

jej majątku niezależnie od faktu, że spółka na bieżąco te zobowiązania wykonuje
4
.  Wydaje się, że w 

obu tych przypadkach, w rzeczywistości wspólnicy nie tylko ponoszą odpowiedzialność, ale są oni 

również dłużnikami wierzyciela spółki. Odpowiadają oni za dług cudzy (spółki) sami będąc 

dłużnikami subsydiarnymi zobowiązanymi do świadczenia, a nie tylko znoszenia egzekucji. Ich dług 

jest identyczny i ściśle związany z długiem spółki, lecz ma odmienny charakter
5
. Odpowiedzialności 

wspólników spółek osobowych nie można tłumaczyć koncepcją jednego długu z podwójnym 

przedmiotem zaspokojenia
6
. Subsydiarna odpowiedzialność wspólników polega na zmultiplikowaniu 

długu o identycznej treści, lecz różnym charakterze
7
. 

 

2. Odpowiedzialność za zobowiązania niepieniężne 

Po dokonaniu powyższych ustaleń warto dalej zastanowić się nad treścią odpowiedzialności 

wspólników za zobowiązania spółki jawnej i postarać się odpowiedzieć na pytanie czy wspólnicy 

ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania o charakterze niepieniężnym, innymi słowy czy 

wspólnicy spółki jawnej są również dłużnikami wierzyciela spółki, którego wierzytelność ma 

charakter niepieniężny.  

W doktrynie niemieckiej zarysowały się dwie teorie odnoszące się do tej kwestii. Pierwsza 

Haftungstheorie (nazwa ta może być tłumaczona jako „teoria odpowiedzialności”), według której 

wspólnicy zobowiązani są jedynie do świadczenia sumy pieniężnej. Druga koncepcja to 

Erfüllungstheorie (nazwa to może być tłumaczona jako „teoria wykonania lub „teoria świadczenia”), 

która przeważa w doktrynie niemieckiej, uznaje że wspólnik zobowiązany jest również do spełnienia 

świadczenia niepieniężnego
8
.  

Wydaje się, że przenoszenie drugiej z niniejszych koncepcji na grunt polski nie znajduje dostatecznej 

podstawy na gruncie art. 31 k.s.h., ani art. 33
1
 k.c. Przepis kodeksu cywilnego wprost mówi o stanie 

niewypłacalności, jako przesłance powstania odpowiedzialności. Co oczywiste o niewypłacalności 

można mówić jedynie w przypadku zobowiązań o charakterze pieniężnym. W sytuacji, gdy ułomna 

osoba prawna nie spełnia jedynie zobowiązań o charakterze niepieniężnym nie zostanie spełniona 

przesłanka niewypłacalności, a co za tym idzie nie powstanie odpowiedzialność członków tego 

podmiotu prawa.  

Podobnie w przypadku odpowiedzialności wspólników spółki jawnej użyte w kodeksie spółek 

handlowych sformułowania o bezskuteczności egzekucji oraz o możliwości zaspokojenia z majątku 

dłużnika wydają się być nie do pogodzenia z przyjęciem odpowiedzialności za zobowiązania o 

                                                           
3
 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity: Dz. U. Nr 175, poz. 1361). 

4
 K. Kidyba, Kodeks spółek handlowych – komentarz, Warszawa 2007, t. 1, s. 181 – 182. 

5
 E. Gniewek, Subsydiarna odpowiedzialność członków ułomnych osób prawnych w kodeksie cywilnym i 

kodeksie spółek handlowych, (w): Kodeks spółek handlowych po pięciu latach, Wrocław 2006, s. 325. 
6
 A. Herbert, Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania handlowych spółek osobowych – zagadnienia 

materialnoprawne, Rejent 2003, nr 6, s. 47. 
7
 E. Gniewek, Subsydiarna odpowiedzialność członków ułomnych osób prawnych w kodeksie cywilnym i 

kodeksie spółek handlowych, (w): Kodeks spółek handlowych po pięciu latach, Wrocław 2006, s. 325. 
8
 P. Tereszkiewicz, Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej za zobowiązania, Warszawa 2008, s. 230. 
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charakterze niepieniężnym. Brzmienie przepisu jednoznacznie odnosi się do majątku wspólnika, co 

zdaje się wykluczać możliwość żądania od wspólnika wykonania jakiegokolwiek świadczenia 

niepieniężnego. Przykładowo, jeżeli spółka zajmuje się działalnością architektoniczną i nie sporządzi 

projektu do wykonania, którego się zobowiązała wierzyciel nie będzie mógł żądać wykonania tego 

projektu od wspólnika, a jedynie zapłaty odszkodowania, w wypadku, gdy egzekucja z majątku spółki 

okaże się bezskuteczna. Z powyższych względów należy przeciwstawić się próbie przeszczepienia 

niemieckiej koncepcji Erfüllungstheorie na polski grunt
9
. 

Odnosząc się do poczynionych w pierwszej części pracy ustaleń należy dojść do wniosku, że wspólnik 

spółki jawnej jest dłużnikiem wierzyciela spółki, a jego odpowiedzialność aktualizuje się w momencie 

bezskuteczności egzekucji. Jest to odpowiedzialność za dług materialnie cudzy, ale formalnie własny. 

Wspólnicy ponoszą jedynie odpowiedzialność pieniężną za zobowiązania spółki. 

Odmienne zdanie prezentuje P. Tereszkiewicz. Autor ten przyjmuje koncepcje Erfüllungstheorie i 

dopuszcza możliwość domagania się przez wierzyciela spółki, aby wspólnik spełnił świadczenie in 

natura. Warto wskazać, że w doktrynie niemieckiej, z której wywodzi się niniejsza koncepcja 

niejednolicie podchodzi do kryterium rozgraniczającego zobowiązania niepieniężne, za które 

wspólnicy ponoszą odpowiedzialność. Nie ma wątpliwości, że nie za wszystkie zobowiązania o 

charakterze niepieniężnym wspólnicy mogą ponosić odpowiedzialność. Według jednej z koncepcji 

criterium divisionis, rozstrzygające o odpowiedzialności wspólnika za niepieniężne zobowiązania 

spółki, stanowi odróżnienie świadczeń o charakterze osobistym i nieosobistym
10

. W przypadku 

zobowiązań osobistych wspólnicy ponoszą jedynie odpowiedzialność pieniężną, w pozostałych 

przypadkach odpowiadają in natura. Wydaje się, że nawet takie rozwiązanie nie odpowiada prawu 

polskiemu. Oznaczałoby ono, że w momencie zawarcia umowy, w której spółka zobowiązuje się do 

np. wykonania remontu, każdy ze wspólników stawałby się dłużnikiem wierzyciela spółki i również 

byłby zobowiązany do spełnienia tego świadczenia. Warto również zastanowić się nad tym jak 

sytuacja wyglądałby w bardziej skomplikowanych stanach faktycznych przedstawionych przez P. 

Tereszkiewicza
11

. 

1) Spółka jawna zobowiązała się do sprzedaży obrazu autorstwa Claude’a Meneta. Następnie 

okazało się, że obraz nie należy do niej, lecz stanowi własność jednego ze wspólników. Czy 

wspólnik ten jest zobowiązany do przeniesienia własności obrazu na wierzyciela spółki? 

2) Spółka jawna zobowiązała się do dostarczenia określonego towaru, który – wskutek 

nieprzewidzianego wcześniej kryzysu na rynku – jest obecnie nieosiągalny, a spółka nie 

posiada już żadnych rezerw. Pewien zapas tego towaru posiada jeden ze wspólników. Czy 

wierzyciel spółki może żądać dostarczenia towaru od wspólnika, w tym także w sytuacji, 

kiedy ten wspólnik wykorzystuje towar do prowadzenia działalności „poza spółką”? Czy 

istotny jest fakt, że spółka sama wytwarzała ten towar, o czym wiedział jej wierzyciel? 

Gdyby przyjąć promowaną, przez P. Tereszkiewicza koncepcję Erfüllungstheorie należałoby uznać, 

że wspólnicy są dłużnikami wierzyciela spółki i ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania o 

charakterze niepieniężnym, takie ujęcie wydaje się być nie do pogodzenia z treścią art. 31 k.s.h. 

 

 

                                                           
9
 Warto również zwrócić uwagę na odmienną konstrukcję odpowiedzialności wspólników spółki jawnej w 

Polsce i Niemczech. Odpowiedzialność wspólników była w obu tych porządkach prawnych budowana na innych 

założeniach. A. Herbert, Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania handlowych spółek osobowych – 

zagadnienia materialnoprawne, Rejent 2003, nr 6, s.58 – 59. 
10

 P. Tereszkiewicz, Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej za zobowiązania, Warszawa 2008, s. 239. 
11

 Ibidem, s. 227-228.  
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3. Zwiększenie odpowiedzialności bez zgody wspólnika 

W ostatniej części niniejszej pracy postaram się rozważyć problem prawny przedstawiony przez K. 

Osajdę, a mianowicie pytanie czy możliwe jest zwiększenie odpowiedzialności komandytariusza i 

partnera bez ich zgody
12

. Autor ten trafnie wskazuje zagrożenia, jakie niesie ze sobą dopuszczalne na 

gruncie art. 9 k.s.h., postanowienie zawarte w umowie spółki, zezwalające na jej zmianę bez zgody 

wszystkich wspólników, a więc np. większością głosów.  

Komandytariusz jest wspólnikiem spółki komandytowej, który odpowiada za zobowiązania spółki 

jedynie do wysokości sumy komandytowej, która jest określona w umowie. Zwiększenie sumy 

komandytowej powoduje zwiększenie odpowiedzialności komandytariusza. Jeżeli umowa spółki nie 

wymaga zgody wszystkich wspólników na zmianę umowy to teoretycznie mogłoby się wydawać, że 

możliwe jest zwiększenie sumy komandytowej bez zgody komandytariusza – a przez to zwiększenie 

jego odpowiedzialności. Nie ulega wątpliwości, że do umowy spółki handlowej stosuje się art. 353
1
 

k.c., wraz z wyrażonymi przez ten przepis ograniczeniami swobody umów
13

. Jednym z takich 

ograniczeń jest natura (właściwość) stosunku prawnego. Najczęściej w doktrynie mówi się o dwóch 

znaczeniach natury stosunku prawnego. W znaczeniu węższym pojęcie natury stosunku obligacyjnego 

należy rozumieć, jako nakaz respektowania przez strony tych elementów określonego stosunku 

obligacyjnego, których pominięcie lub modyfikacja prowadzić by musiały do zniekształcenia 

zakładanego modelu więzi prawnej związanej z danym typem stosunku. W szerszym znaczeniu, jako 

nakaz respektowania podstawowych cech obligacyjnego stosunku prawnego, a więc tych jego 

elementów, których brak może prowadzić do podważenia sensu (istoty) nawiązywanej więzi 

prawnej
14

. W omawianym przypadku, zwiększenia odpowiedzialności komandytariusza wbrew jego 

woli, wydaje się, że swoboda umów zostałaby przekroczona i taka zmiana byłaby nieważna ze 

względu na naruszenie natury stosunku prawnego w szerszym znaczeniu, a dokładnie zasady, że na 

nikogo nie mogą być nakładane obowiązki wbrew jego woli, będącej jedną z podstawowych zasad 

prawa cywilnego. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 22 maja 1991 r.
15

 dotyczącej możliwości 

jednostronnej zmiany przez bank warunków umowy rachunku bankowego stwierdza: „W tym stanie 

rzeczy za sprzeczne z naturą umowy gospodarczej należy uznać pozostawienie w ręku jednej tylko 

strony możliwości dowolnej zmiany jej warunków […] Klauzula umowna dopuszczająca 

dokonywanie jednostronnej zmiany w dowolnym czasie takich umów narusza zasadę słuszności 

kontraktowej, nie zezwalającą na dopuszczenie takiego reżimu umownego, w którym z zasady 

realizowałoby się interesy jednej, z uszczerbkiem interesów drugiej ze stron umowy. Byłoby to zatem 

sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.” Jak widać w swoim stanowisku SN odnosi się 

zarówno do naruszenia natury stosunku prawnego jak i zasad współżycia społecznego. Pomiędzy 

sytuacją, którą rozpatrywał Sąd Najwyższy, a omawianym przez mnie zwiększeniem 

odpowiedzialności komandytariusza bez jego zgody zachodzi istotne podobieństwo. W obu 

przypadkach mamy do czynienia ze stawianiem jednej ze stron umowy w niekomfortowej sytuacji, 

druga strona może zwiększać poziom jej odpowiedzialności bez jej zgody. Z tego względu wydaje się, 

                                                           
12

 K. Osajda, O mankamentach regulacji spółek osobowych w kodeksie spółek handlowych, PPH 2012, nr.10. 
13

 A. Szajkowski, M. Tarska (w): Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja, Kodeks spółek handlowych –

Komentarz, Warszawa 2006, t. 1, s. 51. 
14

 M. Safjan (w): K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny – Komentarz, Warszawa 2011, t. 1 s. 1267. 
15

 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 1991 r., III CZP 15/91, OSN 1992, Nr 1, poz. 1. 
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że takie działanie byłoby sprzeczne z naturą stosunku prawnego, a zapewne także zasadami 

współżycia społecznego
16

. 

Podobna sytuacja zachodzi w przypadku spółki partnerskiej. Art. 95 § 2 k.s.h. dopuszcza sytuację, w 

której partner ponosi taką odpowiedzialność za zobowiązania spółki jak wspólnik jawny. W tym 

wypadku, K. Osajda również twierdzi, że możliwa jest zmiana umowy spółki bez zgody partnera i 

zwiększenie jego odpowiedzialności. Według tego autora nie ma również znaczenia fakt, że w 

omawianym przepisie użyto słowa „godzą się” w odniesieniu do wspólników spółki partnerskiej, 

mających ponosić odpowiedzialność taką jak wspólnicy spółki jawnej
17

. Uważam, że ze względów, o 

których wspomniałem wcześniej nie jest możliwe zwiększenie odpowiedzialności partnera przy jego 

sprzeciwie. Moim zdaniem użycie zwrotu „godzą się” nie jest przypadkowe i jest jedynie 

potwierdzeniem ogólnej zasady braku możliwości zwiększania odpowiedzialności innych podmiotów 

bez ich zgody. 

 

4. Podsumowanie 

W niniejszym artykule starałem się przedstawić wybrane zagadnienia prawne dotyczące 

odpowiedzialności wspólników spółek osobowych. Prowadzone w piśmiennictwie rozważania na ten 

temat mają wielką wagę praktyczną, co powoduje konieczność dokładnego i wyczerpującego 

rozważenia omawianego problemu. W pierwszej kolejności należy uznać, że odpowiedzialność 

wspólników nie polega jedynie na obowiązku znoszenia egzekucji skierowanej do ich majątku. 

Wspólnicy stają się dłużnikami wierzycieli spółki, jednak wyłącznie w zakresie zobowiązań o 

charakterze pieniężnym. Po drugie, dokonane rozważania prowadzą do konkluzji, że nie jest możliwe 

na gruncie prawa polskiego, przeszczepianie rozwiązań dotyczących odpowiedzialności wspólników 

spółki jawnej obowiązujących w Niemczech. Co za tym idzie należy sprzeciwić się koncepcji 

zakładającej, że wspólnicy stają się dłużnikami wierzycieli spółki w zakresie zobowiązań 

niepieniężnych. Właściwe wydaje się przyjęcie, że za takie zobowiązania ponoszą jedynie 

odpowiedzialność majątkową. Omawiane w ostatniej części artykułu zagadnienie dopuszczalności 

zwiększenia odpowiedzialności komandytariusza lub partnera bez jego zgody może w praktyce 

prowadzić do sporów, gdyż sytuacja nie jest jednoznaczna. Przyjąć jednak należy, że zmiana umowy 

spółki w tym zakresie byłaby nieważna, ze względu na sprzeczność z naturą stosunku 

zobowiązaniowego. 

                                                           
16

 E. Gniewek wskazuje, że sprzeczne z naturą stosunku zobowiązaniowego byłby brak pewności, co do 

przysługujących stronie praw i ciążących na niej obowiązkach (stwarzanie sytuacji, w której jeden podmiot jest 

uzależniony od innego), E. Gniewek, Komentarz do art. 353
1
 kodeksu cywilnego, Legalis. 

17
 K. Osajda, O mankamentach regulacji spółek osobowych w kodeksie spółek handlowych, PPH 2012, nr.10, s. 

41. 
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MACIEJ WAŚ 

 

Istotna zmiana przedmiotu działalności spółki – analiza  

w świetle art. 416 k.s.h. 

 

Przedmiotem niniejszego artykułu będzie analiza zagadnienia „istotnej zmiany przedmiotu 

działalności spółki”, które jest uregulowane w art. 416 k.s.h. oraz w uzupełniającym art. 417 k.s.h. 

Głównym celem wskazanej regulacji jest ochrona drobnych akcjonariuszy przed rozpoczęciem takiej 

działalności, na którą nie wyrażają oni zgody, a która znacząco odbiega od dotychczasowej 

działalności. Odkodowanie niektórych założeń ustawodawcy nasuwa wątpliwości natury prawnej  i 

związanych z praktycznym stosowaniem art. 416 i 417 k.s.h. w korporacyjnej rzeczywistości. 

 

1. Wprowadzenie 

Normy zawarte w kodeksie spółek handlowych próbują czasem równoważyć w ramach danej spółki 

pozycję akcjonariuszy dominujących z tymi mniejszościowymi. Tak sformułowana zasada bardzo 

klarownie odbija się w artykule 416 k.s.h., którego ratio legis sprowadza się do zminimalizowania 

ryzyka, jakie może ponieść drobny akcjonariusz w związku z planowaną istotną zmianą działalności 

gospodarczej prowadzonej przez spółkę. Akcjonariusze tworzący spółkę zdecydowali się w nią 

zainwestować w ramach prowadzenia przez nią określonej działalności. Nawet jeśli zainwestowany 

kapitał byłby mało znaczący, to  istotna zmiana rodzić może zmniejszenie zwrotu zainwestowanego 

kapitału lub też zwiększenie ryzyka, co narusza interes akcjonariusza. Przyjęcie takich założeń zdaje 

się zgadzać z zasadą pacta sunt servanda oraz „ustaleniom gospodarczym, na których oparto daną 

spółkę akcyjną”
1
.
 

 

2. Pojęcie istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki 

Kluczową kwestią dla analizowanej materii jest interpretacja pojęcia „istotnej zmiany przedmiotu 

działalności spółki”, ponieważ tylko do takiej kategorii zmian możliwe jest zastosowanie dyspozycji 

artykułu 416 k.s.h. Ustawodawca nie ułatwia zadania nie definiując pojęcia, czy nawet nie wskazując 

przykładowego katalogu zmian noszących znamię istotności.  

Wobec płynności i niedookreśloności omawianego pojęcia, to na sądach w dużej mierze ciąży rola 

wypełnienia go treścią. Sąd Najwyższy wypowiedział się w tym temacie kilkukrotnie, również w 

czasie obowiązywania art.409 k.h.
2
, który był merytorycznie tożsamy z obecnie obowiązującym art. 

416 k.s.h. W wyroku z 14 maja 2010 r.
3
 Sąd Najwyższy stwierdza: „Ze zmianą przedmiotu 

działalności, która jest istotna, mamy bowiem do czynienia tylko wtedy gdy w porównaniu z 

dotychczas prowadzoną działalnością spółka zamierza rozszerzyć lub ograniczyć w sposób 

znaczący przedmiot swojej działalności”. Ponadto w cytowanym wyroku odrzucono możliwość 

                                                           
1
 A. Szumański [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. 

Komentarz, Warszawa 2005, t. III, wyd. 2, s. 1087. 
2
 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy. (Dz.U. 1934 nr 57 

poz. 502). 
3
 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2010r., II CSK 565/09, niepubl. 
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zakwalifikowania zmian związanych z obowiązkiem statystycznym wynikającym z rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.
4
 jako „istotnych”. Stwierdzono, że ocena charakteru zmiany 

nie jest kwestią wyłącznie przeznaczoną dla akcjonariuszy, gdyż zdaniem SN zapatrywanie takie 

prowadziłoby do uznania za istotną każdej zmiany, której sprzeciwia się część lub chociaż jeden 

akcjonariusz. Byłoby to niedopuszczalne w praktyce obrotu i sprzeciwiało się wykładni gramatycznej 

słowa „istotna”.  

Część doktryny reprezentowana min. przez  A. Szumańskiego
5
 oraz M. Rodzynkiewicza

6
 wyraża 

pogląd, że w celu ustalenia czy mamy do czynienia ze zmianami istotnymi, powinno się wspomagać 

Polską Klasyfikacją Działalności, w której na mocy art. 40 pkt 1 KrRejSU
7
 każda spółka ma 

obowiązek oznaczyć przedmiot swojej działalności. M. Rodzynkiewicz pisze: „(…) zmiana jest 

istotna gdy: 

1) następuje zmiana branży, w której ma działać spółka (zmiana w zakresie kategorii nadrzędnej 

PKD, jaką jest sekcja),  

2) następuję rozszerzenie przedmiotu działalności o nową sekcję bądź podsekcję w ramach PKD, 

3) następuję zawężenie przedmiotu działalności polegającej na usunięciu ze statutu kategorii 

zaliczanej do danej podsekcji PKD”
8
. 

Niesprzecznie można stwierdzić, że zmianą istotną będzie całkowita zmiana przedmiotu działalności 

spółki, która pozostaje bez związku z dotychczasowym przedmiotem działania. Również rozszerzenie 

dotychczasowej działalności o nowe dziedziny ekonomicznej eksploatacji, które pozostają w luźnym 

związku z pierwotnym przedmiotem działania, nosi znamiona zmiany istotnej. Konkludując, każde 

znaczące rozszerzenie czy zawężenie niepozostające w związku z przedmiotem działalności spółki 

określonym w PKD, powinno być uznane za zmianę istotną. Z drugiej strony za zmiany istotne nie 

powinny być uznane: uszczegółowienie obecnego profilu spółki, korekty w PKD, które mają charakter 

symboliczny lub mało znaczący, także konkretyzacja dotychczasowej działalności oraz zmiany 

wynikające z obowiązków statystycznych nie spełniają kryterium istotności. 

Warto podkreślić, że w razie wątpliwości co do spełnienia kryterium istotności istnieje domniemanie, 

że zmiana działalności ma charakter istotny. Takie rozwiązanie wydaje się być zgodne z wykładnią 

teleologiczną art. 416 k.s.h. Ma on chronić akcjonariuszy mniejszościowych, dlatego słusznym jest 

interpretowanie wszelkich wątpliwości na ich korzyść, ponieważ to oni są głównymi beneficjentami 

omawianej normy. Takie stanowisko potwierdził także SN w wspomnianym wyżej wyroku twierdząc, 

że „Trafnie Sąd Apelacyjny pokreślił, że w razie wątpliwości domniemywa się, że zmiana przedmiotu 

działalności spółki miała charakter „istotny”, bo za taką interpretacją przemawia cel przepisu (art. 

416 k.s.h.), który został ustanowiony dla ochrony interesu drobnych akcjonariuszy”
9
. 

 

 

 

 

                                                           
4
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), 

(Dz. U. 2007 r. Nr 251 poz.1885). 
5
 A. Szumański [w:] S. Sołtysiński…, s. 1094-1096. 

6
 M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2007, wyd. 2, s. 732-733. 

7
 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2007 r. Nr. 168 poz. 1186). 

8
 M. Rodzynkiewicz, Komentarz…, s. 732.  

9
 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2010r., II CSK 565/09, niepubl. 
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3. Pojęcie akcjonariusza wyrażającego sprzeciw wobec uchwały  

W pierwszej kolejności jest to akcjonariusz, który biorąc udział w walnym zgromadzeniu wyraził 

sprzeciw wobec uchwały i w terminie 2 dni złożył w lokalu zarządu spółki dokumenty
10

 

przysługujących mu akcji. W drugim przypadku jest to akcjonariusz, który mimo nieobecności na 

walnym zgromadzeniu (co wiąże się z niezgłoszeniem sprzeciwu wobec podejmowanej uchwały) w 

terminie miesięcznym od dnia ogłoszenia uchwały, złożył w spółce dokumenty akcji. Tak określony 

krąg podmiotów wydaje się być przemyślany i wszechstronnie chroniący wszystkich akcjonariuszy.  

Warto podkreślić, że sam sprzeciw wyrażony na walnym zgromadzeniu nie rodzi żadnych skutków 

prawnych, dopóki nie zostanie niejako potwierdzony złożeniem akcji w określonym terminie, który 

ma charakter terminu zawitego. Co więcej, brak złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki w 

oznaczonym terminie zakłada domniemanie zgody akcjonariusza. Po bezskutecznym upłynięciu 

terminu wykup akcji nie jest konieczny dla skuteczności podjętej uchwały. Możliwość złożenia 

dokumentów akcji w siedzibie spółki jest uprawnieniem akcjonariuszy, tak więc zgłoszenie sprzeciwu 

na walnym zgromadzeniu nie obliguje akcjonariuszy do podjęcia dalszych kroków. Przyjęta 

konstrukcja jest głęboko przemyślana i odpowiadająca ratio legis przepisu. Obiektywizuje ona 

przesłanki sprzeciwu wobec uchwały przy jednoczesnym umożliwieniu wycofania się z pierwotnie 

zgłoszonego sprzeciwu. Ustawodawca uzyskał dzięki temu rozwiązaniu poszerzenie ochrony 

akcjonariuszy, którzy mają pełnię wyboru aż do upłynięcia terminu. Konieczność ograniczenia 

swobody decyzji akcjonariusza terminem wydaje się być oczywista ze względu na dynamikę i 

pewność obrotu oraz interes spółki. Ogranicza on bowiem istnienie stanu niepewności do ściśle 

określonego okresu.  

Jak widać z powyższego, po uchyleniu art. 416 § 5 k.s.h. w ramach nowelizacji k.s.h. z 12.12.2003 

roku, precyzyjnie można określić pojęcie akcjonariusza wyrażającego sprzeciw na uchwałę 

zmieniającą w sposób istotny przedmiot działalności spółki. Przed usunięciem wspomnianego 

przepisu określenie desygnatu pojęcia akcjonariusza wyrażającego sprzeciw było bardzo 

kontrowersyjne i budziło wiele wątpliwości szeroko komentowanych w doktrynie.  

 

4. Specyfika trybu opisanego w art. 416 k.s.h. 

Aby można było skutecznie zmienić przedmiot działalności spółki w sposób istotny, konieczne jest 

spełnienie szeregu wymagań formalnych. Specyfika uchwały walnego zgromadzenia w kontekście 

analizowanej materii wyraża się w zastosowaniu szeregu mechanizmów odbiegających od 

standardowych rozwiązań przewidzianych przez k.s.h.  

Aby uchwała mogła zostać uznana za skuteczną, musi być podjęta kwalifikowaną większością 2/3 

głosów w warunkach zniesionych przywilejów i ograniczeń w głosowaniu wynikających min. z art. 

411, 351, 354 k.s.h. Wyjątkowym rozwiązaniem jest dopuszczenie do głosowania na równych 

prawach posiadaczy akcji niemych (których istotą jest to, że nie dają prawa głosu ich posiadaczowi), a 

nawet akcji nie w całości opłaconych. Doktryna jest podzielona
11

, jednak wydaje się, że istnieje 

możliwość wprowadzenia surowszych wymogów głosowania. Mogą one polegać na podwyższeniu 

                                                           
10

 Przez dokument należy rozumieć: dokumenty akcji, świadectwa tymczasowe, zaświadczenia o złożeniu 

dokumentów w określonych instytucjach lub u osoby trzeciej, a także imienne świadectwa depozytowe. Zob. 

szerz.: A. Szumański [w:] S. Sołtysiński…, s. 1102.  

 
11

 A. Szumański twierdzi że jest to przepis semiimperatywny (A. Szumański [w:] S. Sołtysiński…, s. 1098.), 

 natomiast J. P. Naworski piszę w komentarzu że przepis ten ma charakter bezwzględny.(J.P Naworski [w:] 

Naworski, Strzelczyk, Raglewski, Siemiątkowski, Potrzeszcz, Komentarz. Spółka akcyjna, t. I, s. 750). 
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większości kwalifikowanej np. do 3/4 czy 4/5 a także wprowadzenia wymogu odpowiedniego 

kworum, o którym przepis milczy. Celem odrzucenia wszystkich przywilejów i ograniczeń jest 

zapewnienie skutecznej ochrony jak najszerszemu gronu akcjonariuszy. Jest ono również odbiciem 

założenia o równouprawnieniu wszystkich akcjonariuszy.  

Zgodnie z art. 416 § 3 k.s.h. głosowanie nad uchwałą musi odbyć się w sposób jawny i imienny. 

Przepis ten ma charakter bezwzględnie obowiązujący i nie da się go zmodyfikować odpowiednim 

zapisem statutowym nawet, jeśli godzą się na niego wszyscy akcjonariusze. Przepisy 416 § 3 k.s.h. 

jest przepisem szczególnym w relacji do art. 420 § 2. Zgodnie więc z zasadą lex specialis derogat legi 

generali wyłączona jest możliwość powołania się na art. 420 § 2 k.s.h. w celu utajnienia głosowania 

nad uchwałą zmieniającą w sposób istotny przedmiot działalności spółki.  

Kolejnym szczególnym rozwiązaniem przyjętym w art. 416 k.s.h. jest konieczność wykupu akcji 

akcjonariuszy wyrażających sprzeciw wobec uchwały (o czym szczegółowo niżej). 

Elementem koniecznym dla wywołania skutków prawnych uchwały jest jej ogłoszenie w Monitorze 

Sądowym i Gospodarczym, co wynika z dyspozycji art. 416 § 4 zd. 2. k.s.h. Rozwiązanie to jest inne 

od standardowego postępowania ponieważ ogłoszenie uchwały w odpowiednim dzienniku zwykle 

odbywa się już po dokonaniu wpisu do rejestru natomiast w przypadku uchwały o istotnej zmianie 

publikacja odbywa się przed nim. Jeśli bowiem skuteczność zależeć ma od wykupienia akcji od  

akcjonariuszy sprzeciwiających się zmianie przedmiotu działalności spółki w sposób istotny, to brak 

ogłoszenia uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym uniemożliwia powzięcie wiadomości o 

uchwale przez nieobecnych podczas jest stanowienia. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i 

Gospodarczym pełnić ma funkcję informacyjną. Jest ono skierowane do nieobecnych akcjonariuszy i 

zapewnia im wiedzę o dokonanej zmianie. Od momentu ogłoszenia rozpoczyna się bieg miesięcznego 

terminu na złożenie dokumentów akcji w siedzibie spółki, które jest równoznaczne z wyrażeniem 

swojego sprzeciwu oraz niechęci dla dalszego pozostawania akcjonariuszem. Ogłoszenia uchwały w 

Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie można zastąpić żadną inną formą powiadomienia 

nieobecnych akcjonariuszy. Nie można więc powołując się na chęć poinformowania nieobecnych 

zawiadamiać ich za pośrednictwem listów czy środków masowego przekazu, nawet jeśli jest to 

obiektywnie możliwe.  

Dla porządku należy dodać, że uchwała podjęta bez publikacji jest ważna, jednak nie może rodzić 

skutków prawnych z wyżej wymienionych przyczyn  

   

5. Wykupienie akcji 

Należy zgodzić się z powszechnie panującą w doktrynie opinią, że skuteczność prawna uchwały 

zależy od wykupienia akcji akcjonariuszy niegodzących się na zmianę. Musi dojść do efektywnego 

wykupienia akcji, nie wystarczy ich złożenie czy nawet zainicjowanie procesu, który jest szczegółowo 

regulowany art. 417 k.s.h. Powód braku efektywnego wykupu akcji posiadanych przez wszystkich 

wyrażających sprzeciw jest irrelewantny z punktu widzenia skuteczności podjętej uchwały. Co więcej, 

nawet efektywny wykup zdecydowanej większości (acz nie wszystkich akcji należących do 

akcjonariuszy sprzeciwiających się) powoduje bezskuteczność podjętej zmiany. Z punktu widzenia 

spółki i jej akcjonariuszy ważne jest to, że sprzeciw części akcjonariuszy nie odbije się na sytuacji 

ekonomicznej spółki, ponieważ konieczność wykupienia akcji części akcjonariuszy odbywa się w 

ramach obrotu wtórnego akcjami nie powodując tym samym zmniejszenia kapitału zakładowego czy 

uszczuplenia aktywów. W związku z koniecznością wykupu wszystkich akcji nie zmieni się także ich 
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ilość. Nie wykupienie akcji będzie dla sądu rejestrowego bezpośrednią przesłanką odmowy zmiany 

statutu w rejestrze.   

Z art. 416 k.s.h. bezpośrednio powiązany jest art. 417 k.s.h., który określa techniczne warunki wykupu 

akcji. To w ramach dyspozycji art. 417 uregulowana jest np. newralgiczna kwestia ustalenia ceny, po 

jakiej dokonuje się sprzedaż akcji, czy też terminu w jakim musi zostać dokonany zakup wszystkich 

akcji należących do wyrażających sprzeciw akcjonariuszy.  

 

6. Możliwe wyłączenia dyspozycji art. 416 k.s.h. 

Przepis art. 416 k.s.h. ma charakter bezwzględnie obowiązujący, jednak ustawodawca pozostawił 

furtkę umożliwiającą dokonywanie bardzo głębokich zmian z przebranżawianiem spółki włącznie bez 

wprawienia w ruch opisywanej wyżej procedury. Jedynie dyspozycja art. 417 § 4 może 

modyfikować obowiązywanie art. 416. k.s.h. Przewiduje ona możliwość wyłączenia obowiązku 

wykupu akcji akcjonariuszy wyrażających sprzeciw wobec uchwały o istotnej zmianie przedmiotu 

działalności. Wyłączenie takie, aby było skuteczne musi być uczynione w formie statutu. Ponadto 

konieczne jest spełnienie dwóch formalnych warunków dodatkowych: uchwała musi zostać powzięta 

większością dwóch trzecich głosów oraz musi się to odbyć w obecności osób reprezentujących co 

najmniej połowę kapitału zakładowego. Doktryna jest podzielona co do oceny charakteru prawnego 

przepisu art. 417 § 4. Część, na czele z A. Szumańskim
12

, uważa że ma on charakter semiimperatywny 

natomiast np. M. Rodzynkiewicz
13

 oraz J. P. Naworski
14

 uważają, że należy oceniać go jako przepis 

bezwzględnie obowiązujący. W mojej ocenie należy przychylić się do pierwszego poglądu. Celem 

omawianych przepisów jest jak najskuteczniejsza ochrona drobnych akcjonariuszy, tak więc każdy 

mechanizm, który tę ochronę wzmacnia wydaje się pożądany i zgodny z duchem przepisu. Statutowe 

podniesienie wymagań, jakie muszą zostać spełnione, aby można było zmienić przedmiot działalności 

w sposób istotny bez wykupu akcji poprawia pozycję drobnego akcjonariusza. Nie dopuszczalna jest 

liberalizacja ustawowych postanowień, jednak statutowe zaostrzenie reżimu zmiany tak co do 

większości, jak i co do kworum wydaje się być dopuszczalne. 

Wydaje się, że konstrukcja z art. 417 k.s.h. nie stoi w kontrze do idei przepisu 416 k.s.h. Jeśli bowiem 

status przewiduje opisywane wyłączenie, to akcjonariusz decydujący się mimo to na inwestycję ma 

pełną świadomość zagrożenia jakie się z tym wiąże. Angażując swoje pieniądze lub inne wkłady, 

akcjonariusz zdaje sobie sprawę z możliwości późniejszej zmiany przedmiotu działalności, która w 

diametralny sposób może zmienić profil ryzyka. Omawiany zapis w statucie jest pewną informacją dla 

potencjalnego akcjonariusza, który godząc się na inwestycję podejmuje ryzyko przyszłych zmian. 

Dyspozycja art. 416 k.s.h. natomiast skierowana jest do takich akcjonariuszy, którzy inwestują w 

spółkę o określonym profilu nie godząc się w momencie dokonywania inwestycji na radykalne zmiany 

w przyszłości. Mając na względzie powyższe, nie można zakładać, że stworzona przez ustawodawcę 

furtka jest wymierzona w interesy akcjonariuszy, a szerzej, że sprzeciwia się prawom jednostki. Jest 

ona raczej dodatkowym wariantem wykorzystywanym w konstruowaniu modelu spółki, który jak 

najbardziej odpowiada potrzebom obrotu. Można stwierdzić, że art. 417 § 4 w praktyce radykalnie 

ograniczy spektrum stanów faktycznych, w których możliwe będzie zastosowanie normy z art. 416 

k.s.h. To jednak nie przekłada się na obniżenie jej efektywności i skuteczności, bowiem odnosi się do 

zupełnie innych sytuacji praktycznych.  
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7. Wątpliwości praktyczne 

Wydaje się, że regulacja art. 416 k.s.h. jest bardzo logiczna i klarowna. Jednak w konkretnych 

sytuacjach faktycznych może natrafić na duże problemy w praktycznej realizacji.  

Szczególnie niebezpieczna dla skutecznego stosowania art. 416 k.s.h. jest praktyka sztucznego i 

nieodpowiadającego prawdzie rozszerzania przedmiotu działalności wpisywanego do PKD. Na 

porządku dziennym jest sytuacja w której w PKD figurują bardzo różne działalności, które nie mają 

pokrycia w rzeczywistej działalności spółki. Okazać się może, że spółka zajmująca się produkcją 

odzieży w PKD wpisaną ma również działalność z zakresu produkcji drewna czy budownictwa. 

Trudno sobie wyobrazić istotną zmianę przedmiotu działalności wobec tak nakreślonego i 

rozbudowanego statutu. Jeśli bowiem spółka zajmująca się docelowo produkcją odzieży zmienia swój 

profil i zaczyna zajmować się budownictwem, to nie można mówić o jakiejkolwiek zmianie 

przedmiotu działalności, ponieważ zgodnie z PKD spółka ta potencjalnie może dokonywać 

ekonomicznej eksploatacji na rynku budowlanym. Praktyka ta wynika z asekuracji przed 

ewentualnymi komplikacjami przy zmianie przedmiotu działalności spółki. Dodatkowym motywem 

jest obawa przed ewentualnymi zarzutami ze strony urzędu skarbowego związanymi z ponoszeniem 

szeregu wydatków, które nie mieszczą się w działalności spółki. Powstaje w związku z tym 

wątpliwość, czy można zakwalifikować takie wydatki jako koszt uzyskanego przychodu. Negatywna 

odpowiedz może radykalnie zmodyfikować podstawę opodatkowania na niekorzyść spółki.  

Kolejny problem sygnalizuje A. Szumański. Pisze: „(…) wiadomo z praktyki, że względy statystyki 

państwowej nie przystają do potrzeb życia. Założyciele spółki mają bowiem trudności w dobraniu 

właściwej kategorii z tej klasyfikacji, aby oddać to, czym według ich zamierzeń ma się spółka 

zajmować”
15

.  Zasygnalizowany przez A. Szumańskiego problem potęguje strach przed obarczoną 

doniosłymi konsekwencjami pomyłką w oznaczeniu przedmiotu działalności spółki.   

Również obowiązek imiennego i jawnego głosowania pod rygorem nieważności w praktyce może 

sprawiać wiele trudności, szczególnie przy znacznej liczbie głosujących akcjonariuszy. W dużych 

spółkach, w których liczbę akcjonariuszy można liczyć w tysiącach, konieczność imiennego 

głosowania i zaprotokołowania głosów wszystkich partycypujących w głosowaniu na walnym 

zgromadzeniu jest niezwykle uciążliwe i czasochłonne. Uważam jednak, że ewentualne postulaty 

skorygowania tego rozwiązania wydają się niesłuszne. Imienność głosowania pozwala ustalić, kto 

sprzeciwia się uchwale, a tym samym od kogo można spodziewać się złożenia akcji w 2-dniowym 

terminie. Rozwiązanie to jest również zgodne z zasadą wszechstronnej ochrony wszystkich 

akcjonariuszy, która niewątpliwie jest celem normy wyrażonej w art. 416 k.s.h. Warto nadmienić, że 

w praktyce niedogodność ta jest marginalizowana powszechnym rezygnowaniem z uprawnienia do 

głosowania na walnym zgromadzeniu przez akcjonariuszy posiadających niewielki pakiet akcji.  

Na koniec należy zastanowić się nad praktyczną efektywnością dyspozycji art. 416 i 417 k.s.h. w 

związku z art. 430 k.s.h. Artykuł 430 jasno stanowi: „zgłoszenie zmiany statutu nie może nastąpić po 

upływie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie”. Wynika z tego, że 

cała procedura opisywana w art. 416 i 417 k.s.h. musi odbyć się w okresie trzech miesięcy. 

Efektywnie ten okres może się skrócić do dwóch miesięcy, ponieważ termin trzech miesięcy liczy się 

od dnia powzięcia uchwały, zaś akcjonariusze nieobecni na walnym zgromadzeniu mają miesiąc na 

podjęcie decyzji, czy chcą złożyć akcję do wykupu. Jeśli więc akcjonariusze w pełni wykorzystają 

okres na podjęcie decyzji, to spółka na realizację dalszych, nieraz bardzo skomplikowanych kroków, 
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ma jedynie dwa miesiące. W konkretnych stanach faktycznych w tym terminie musi odbyć się 

powołanie biegłego (w przypadku nieokreślenia osoby będącej biegłym na walnym zgromadzeniu 

wyznacza ją sąd) i określenie wartości akcji, które w przypadku sporu co do wartości może zakończyć 

się postępowaniem rozjemczym przed sądem. Dodać należy, że samo ogłoszenie podjętej uchwały w 

Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie zawsze odbywa się z dnia na dzień.  

Ze względu na ilość i skomplikowany charakter wspomnianych wyżej czynności, które są obłożone 

terminami zawitymi wydaje się, że termin trzech miesięcy jest niewystarczający i powinien ulec 

wydłużeniu. Jak pisze M. Rodzynkiewicz, „ zasadny jest więc postulat de lege ferenda aby termin do 

zgłoszenia do rejestru uchwały o której mowa w art. 416 § 1 został wydłużony np. do sześciu 

miesięcy, jak ma to miejsce przy podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego”
16

. 

 

8. Podsumowanie  

Regulacja zawarta w art. 416 k.s.h. mogłaby stanowić dość istotny element ochrony praw 

akcjonariuszy mniejszościowych. Jest ona koherentna i dobrze oddająca ratio legis, jakie zamierzył 

dla niej ustawodawca. Stosowanie przepisu 416 i 417 k.s.h. jest zgodne z zasadą pacta sunt servanda. 

Akcjonariusz, inwestując swoje pieniądze lub dokonując innego wkładu, powinien mieć w chwili 

inwestowania w spółkę pełną wiedzę (o ile nie istnieje wyłączenie statutowe na podstawie art. 417 § 4 

k.s.h.) co do przedmiotu działalności spółki. Tylko w takich okolicznościach ocena ryzyka inwestycji 

w daną spółkę jest podejmowana w pełni racjonalnie i świadomie. Jeśli nie istniałaby regulacja art. 

416 k.s.h., to wiedza taka nie byłaby konieczna, gdyż przedmiot działalności mógłby zostać 

zmieniony w dowolny sposób w każdym czasie, a akcjonariusz pozbawiony byłby możliwości 

rezygnacji z dalszego pozostawania w spółce. Widać z powyższego jak duże znaczenie ochronne w 

założeniach pełni art. 416 k.s.h. Wydaje się jednak, że w związku z dotychczasową praktyką 

sztucznego rozbudowywania katalogu prowadzonej działalności umieszczanego w PKD, zakres 

stanów faktycznych, dla których można byłoby skutecznie powołać się na działanie sprzeczne z 

dyspozycją art. 416 k.s.h. jest niezwykle zawężony. Zjawisko, w którym przepis chroniący prawa 

drobnych akcjonariuszy w zasadzie pozostaje martwy, jest wielce niepożądane. Analizowany przepis 

jest doskonałym przykładem na sytuację w której dobrze przemyślana regulacja odpowiadająca 

potrzebie społecznej jest niemal nie stosowana w praktycznym obrocie. 
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EWA CAŁUS 

 

Wybrane zagadnienia dotyczące wygaśnięcie mandatu członka spółki z o. o. 

 

1. Wstęp 

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością jest jedną z najbardziej popularnych form prowadzenia 

działalności gospodarczej. Zarząd spółki z o. o. jest organem, który ma ogromne znaczenie dla jej 

działalności – prowadzi on sprawy spółki, reprezentuje ją na zewnątrz, składając w jej imieniu 

oświadczenia woli, a także przyjmując oświadczenia skierowane do spółki oraz dokonując wszelkich 

czynności procesowych. K.p.c. stanowi, że jedną z przesłanek nieważności postępowania, którą bierze 

się pod uwagę z urzędu jest brak organu uprawnionego do reprezentacji spółki. Z tych też powodów 

tematyka wygaśnięcia mandatu członka zarządu spółki z o.o. ma duże znaczenie praktyczne, ma ono 

bowiem wpływ na całościowe funkcjonowanie spółki.  

Wygaśnięcie mandatu spowodowane otwarciem likwidacji, rezygnacją, śmiercią czy odwołaniem ze 

stanowiska nie rodzą większych kontrowersji, dlatego też nie będę się nad nimi koncentrować. W 

niniejszym artykule chciałam się skupić przede wszystkim na wygaśnięciu mandatu w związku z 

powołaniem członka zarządu na czas nieokreślony, czasem kiedy wygasa ten mandat, a także na 

wygaśnięciu mandatu wskutek ziszczenia się warunku rozwiązującego. Bardzo istotnym 

zagadnieniem jest sam czas wygaśnięcia, gdyż np. powołanie nowego zarządu przed wygaśnięciem 

mandatu dotychczasowych członków zarządu mogą skutkować tym, że czynności procesowe 

rzekomego zarządu będą bezskuteczne
1
. Praktyka pokazuje, że spółki, aby uchronić się przed 

negatywnymi konsekwencjami nieprawidłowego określenia daty wygaśnięcia mandatu członków 

zarządu, asekuracyjnie odwołują ich także z pełnionej funkcji
2
. Trzeba przyznać, że rozwiązanie to nie 

jest zbyt dogodne i nie usuwa do końca problemów praktycznych. Określenie momentu wygaśnięcia 

mandatu jest także doniosłe z punktu widzenia osób trzecich, kontrahentów spółek, którzy będą mogli 

kwestionować ważność umów podpisanych przez spółkę, reprezentowaną przez rzekomy zarząd w 

czasie kiedy mandat ich już wygasł. 

 

2. Kadencja a mandat 

Aby przejść do dalszych rozważań należy najpierw wyjaśnić dwa podstawowe pojęcia, którymi będę 

się posługiwać w dalszej części artykułu – kadencja i mandat. Obecnie w literaturze pojęcia te już są 

rozumiane dość jednolicie. SN stwierdził w wyroku z 10.11.2006 r., że „mandat to uprawnienie do 

sprawowania funkcji piastuna organu osoby prawnej”
3
. Mandat jest to umocowanie do pełnienia 

określonej funkcji, a kadencja stanowi okres czasu, na jaki następuje powołanie. Pojęcia te są ze sobą 

ściśle powiązane i optymalna byłaby sytuacja, gdzie okres urzędowania będzie tak długi jak długo 

członek zarządu jest umocowany do pełnienia swej funkcji. Niestety w praktyce często tak nie jest.  

K.s.h. przewiduje także możliwość wystąpienia kadencji wspólnej dla wszystkich członków zarządu, 

co oznacza, że kadencja wszystkich członków zarządu wygasa jednocześnie. Wspólna kadencja musi 

być przewidziana w umowie spółki, gdyż zasadą jest kadencja indywidualna. Powołanie zarządu na 

wspólną kadencję jest istotne z punktu widzenia uzupełnienia składu zarządu już w trakcie trwania 

kadencji. Mandat nowo powołanego członka zarządu wygasa bowiem równocześnie z wygaśnięciem 

mandatu „starych” członków zarządu, chyba że w umowie spółki przewiduje się w takim przypadku 

własną kadencję, odrębną od kadencji całego zarządu.  

Obecnie k.s.h. podkreśla rozłączność pojęć kadencji i mandatu. Może się tak zdarzyć, że w wyniku 

                                                           
1
 G. Domański, J. Palinka, Ustalenie daty wygaśnięcia mandatu członka zarządu spółki akcyjnej – aspekty 
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upływu czasu upłynie kadencja, a mandat wydłuża się aż do odbycia zwyczajnego walnego 

zgromadzenia wspólników zatwierdzających sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy 

pełnienia funkcji członka zarządu. Istnieje też możliwość zaistnienia sytuacji odwrotnej, gdy moment 

wygaśnięcia mandatu nastąpi wcześniej niż upływ kadencji, np. w wyniku śmierci członka zarządu
4
. 

 

3. Wygaśnięcie mandatu członka zarządu w świetle  przesłanki z art. 202 § 1 k.s.h. 

Upływ kadencji to jedna z głównych przyczyn wygaśnięcia mandatu członka zarządu spółki z o. o. 

Art. 202 § 1 k.s.h. stanowi, iż mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia 

wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pełny rok obrotowy pełnienia funkcji 

członka zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Przepis ten nie jest jednoznaczny, wywołuje 

wątpliwości czy do wygaśnięcia mandatu członka zarządu konieczne jest podjęcie pozytywnej 

uchwały wspólników w sprawie sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy, czy samo 

odbycie się takiego zgromadzenia, które mogło albo nie podjąć uchwały w ogóle, albo podjąć decyzję 

negatywną. Poglądy doktryny nie są w tej kwestii jednolite. Większość przedstawicieli nauki 

opowiada się jednak za pierwszym rozwiązaniem, a więc podjęciem uchwały „na tak”
5
. Choć z samej 

wykładni językowej wynika, że wystarczy samo odbycie zgromadzenia wspólników, zatwierdzające 

sprawozdanie finansowe, a nie odbycie zgromadzenia, na którym zatwierdzone zostanie wspomniane 

sprawozdanie to wykładania celowościowa prowadzi do innych rezultatów. Prof. Andrzej Szumański 

twierdzi, że wykładnię art. 202 k.s.h. należy przeprowadzić w „duchu utrzymania mandatu”
6
. 

Przyjęcie natomiast drugiego rozwiązania może doprowadzić do sytuacji, kiedy nie powołany zostanie 

nowy zarząd, a działalność spółki zostanie sparaliżowana. Zazwyczaj właśnie na takim zgromadzeniu 

wybierany jest nowy zarząd, bądź przedłużana jest kadencja dotychczasowego zarządu. Po za tym za 

tą interpretacją przemawia też fakt, że w przypadku niezatwierdzenia sprawozdania finansowego za 

dany rok obrotowy w wyniku jego negatywnej oceny i stwierdzenia naruszeń, spółka dysponuje 

mechanizmami z art. 203 k.s.h., a mianowicie odwołaniem członka zarządu drogą uchwały 

wspólników. 

Postulowanym stanem  rzeczy jest natomiast sytuacja, kiedy w umowie spółki zawarte są regulacje, że 

wygaśnięcie mandatu następuje z momentem zakończenia głosowania albo zamknięcia 

zgromadzenia
7
.  

K.s.h. mówi o pełnym roku obrotowym. Pojęcie to określa ustawa o rachunkowości w art. 3 ust. 1 pkt. 

9, który nakazuje rozumieć rok obrotowy jako rok kalendarzowy albo inny okres trwający kolejne 12 

pełnych miesięcy kalendarzowych. Jeżeli wziąć pod uwagę, że członek zarządu zostanie powołany do 

pełnienia funkcji w środku roku kalendarzowego, np. 1 lipca 2012 r. to pełny rok obrotowy minie 1 

lipca 2013 r., natomiast mandat wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za rok 2013, więc w roku 2014, czas sprawowania funkcji ulega więc 

faktycznemu przedłużeniu. Potęguje to fakt, że zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno 

odbywać się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Mandat członka zarządu 

może być w związku z tym dłuższy niż kadencja. Do takiego wydłużenia nie dochodzi już natomiast 

w razie powołania na kadencję dłuższą niż rok
8
. Jeśli członek zarządu powołany dnia 1 kwietnia 2012 

na kadencję trzyletnią będzie pełnił funkcję do roku 2014, to ostatnim pełnym rokiem obrotowym 
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będzie rok 2014, gdyż rok 2015 byłby rokiem niepełnym, a zatwierdzenie sprawozdania za pełny rok 

obrotowy będzie miało miejsce w pierwszym półroczu 2015 r. Obliczenie kadencji w latach 

obrotowych zawsze więc wydłuży okres pełnienia funkcji ponad czas  kadencji
9
.  

Jak słusznie zwraca uwagę A. Opalski długość trwania mandatu jest uzależniona w ogromnej mierze 

od tego czy powołanie członka zarządu nastąpiło na początku czy pod koniec roku obrotowego. Jeśli 

na początku, to mandat będzie z pewnością dłuższy niż w przypadku wyboru w końcu roku 

obrotowego
10

. Ze względu na potrzebę ochrony interesów wspólników zjawisko przedłużenia 

sprawowania funkcji w znacznym stopniu jest zjawiskiem niekorzystnym. 

W literaturze można także spotkać się z poglądami, które nakazują liczyć okres kadencji zgodnie z 

regulacją k.c. Pojęcie roku należałoby w związku z tym rozumieć w myśl art. 112 k.c. – termin 

oznaczony w latach kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu. 

Powracając do przykładu, według tego poglądu kadencja członka zarządu powołanego na 3 lata z 

dniem 1 kwietnia 2012 upłynie dnia 1 kwietnia 2015 r. Dominują jednak poglądy obliczania kadencji 

w latach obrotowych
11

. 

Jak wskazuje J. Krauss mamy do czynienia z dwoma teoriami: redukcyjną i prolongacyjną
12

. Pierwsza 

dopuszcza wygaśnięcie mandatu przed upływem kadencji, druga zaś pozwala na wydłużenie kadencji 

w związku z wygaśnięciem mandatu wraz z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ostatni rok 

obrotowy. Znowu powracając do przykładu, jeżeli powołujemy członka zarządu 1 kwietnia 2012 na 

okres 3 lat, a zwyczajne walne zgromadzenie odbędzie się 1 marca 2015 to zgodnie z teorią 

redukcyjną mandat wygasa z dniem odbycia się walnego zgromadzenia mimo że kadencja upływa 

miesiąc później, natomiast zgodnie z teorią prolongacyjną ulega on przedłużeniu do odbycia 

następnego walnego zgromadzenia, które odbędzie się dopiero w 2016 r. W ostatnim przypadku okres 

sprawowana funkcji wydłuży się ponad czas trwania kadencji o kilka miesięcy. Instytucji skrócenia 

kadencji nie wprowadza żaden przepis (może ją wprowadzać umowa spółki). Nie ma więc podstaw do 

twierdzenia, że mandat członka zarządu może być nadmiernie długi. Kadencja zaś nie może ulec 

skróceniu tylko z tego powodu, że w roku obrotowym w którym kończy się kadencja zwyczajne walne 

zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe za pełny rok obrotowy jeszcze przed datą 

zakończenia kadencji
13

.  

Ze względy na fakt, że formuła art. 201 § 1 ma charakter dyspozytywny nie ma większych przeszkód 

do ustalenia kadencji, która będzie wynosić krócej niż jeden rok, lecz ze względów praktycznych nie 

jest to rozwiązanie pożądane. 

 

4. Powołanie członka zarządu spółki z o.o. na czas nieokreślony 

W literaturze pojawiły się liczne wątpliwości czy możliwe jest powołanie członka zarządu na czas 

nieokreślony. Stanowisko negatywne reprezentuje m. in. A. Szumański, S. Sołtysiński, J. Szwaja, 

którzy twierdzą, że powołanie na czas nieokreślony powoduje, że mandat członka zarządu wygasa w 

dniu zatwierdzenia sprawozdania zarządu za pierwszy rok obrotowy pełnienia funkcji
14

. 

Art. 202 § 2 k.s.h. prowadzi do wniosku, że odnosi się on tylko do sytuacji, w której zarządca zostaje 

powołany na czas oznaczony dłuższy niż rok, a więc kadencja jest ograniczona terminem
15

. Przepis 

art. 202 § 2 k.s.h. ma charakter dyspozytywny o czym świadczy zwrot „chyba, że umowa spółki 

                                                           
9
 J. Krauss Mandat i kadencja członków organu spółki akcyjnej, Przegląd Prawa Handlowego, nr 5/2009, s. 18-

22. 
10

 A. Opalski, Kadencja i mandat członka zarządu, Przegląd Prawa Handlowego nr 10/2003, s. 38-44. 
11

 Ten pogląd prezentuje m.in. A. Szumański, W. Popiołek, R. Pabis. 
12

 J. Krauss, Mandat.., s. 18-22. 
13

 G. Domański, J. Palinka, Ustalenie daty wygaśnięcia mandatu członka zarządu spółki akcyjnej – aspekty 

praktyczne, Przegląd Prawa Handlowego nr 11/2008, s. 4-8 
14

 A. Szumański, S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych; komentarz 

do art. 202, Warszawa 2008. 
15

 T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz; wyd. 1, 2011, s. 233-234. 
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stanowi inaczej”, co oznacza swobodę wspólników odnośnie regulacji czasu, w jakim członek zarządu 

będzie pełnił swoją funkcję. Nie ma więc barier prawnych, by członkowie zarządu byli powoływani 

na czas nieoznaczony. W chwili powołania członka zarządu na czas nieoznaczony, jego mandat do 

pełnienia funkcji wygasa z chwilą odwołania, złożenia rezygnacji, śmierci, ogłoszenia likwidacji czy 

upadłości, może też wygasnąć z chwilą połączenia czy też przekształcenia spółek.  

Możliwe jest zaistnienie dwóch sytuacji, które będą rodzić wątpliwości. Pierwsza, gdy umowa spółki 

nie zawiera żadnych postanowień odnośnie kadencji członków zarządu i druga, gdy w umowie spółki 

jest mowa tylko o powołaniu na czas nieokreślony. Pierwszą sytuację reguluje art. 202 § 1 k.s.h., który 

mówi, że chwilą wygaśnięcia mandatu jest moment zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 

poprzedni rok obrotowy. Można stąd wnioskować, że dla ustawodawcy jednoroczna kadencja jest 

kadencją preferowaną, zapobiegającą powoływaniu członków zarządu na czas nieokreślony. 

Rozwiązanie takie ma na celu ochronę wspólników, którzy przecież w każdej chwili mogą odwołać 

członków zarządu, jak i powołać ich na nową kadencję. Nie ma tu bowiem regulacji takiej jak w art. 

369 k.s.h., dotyczącej maksymalnej długości kadencji zarządu spółki akcyjnej (5 lat). Z kolei w 

drugiej sytuacji przepis art. 202  § 1 k.s.h. nie znajdzie zastosowania. Ważny jest tu bowiem zamysł 

wspólników, którzy nie byli do końca w stanie określić czasu, na który powołają członków zarządu, 

bądź bardziej dogodnym było dla nich nie określenie tego odcinka czasu i zwolnienie się niejako z 

obowiązku corocznej kontroli działalności członków zarządu
16

.  O wygaśnięciu mandatu członka 

zarządu powołanego na czas nieokreślony wypowiedział się SN w uchwale z dnia 21 lipca 2010 r., 

sygn. akt III CZP 23/10
17

. SN stwierdził, że jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka 

zarządu wygasa w terminie przewidzianym w art. 202 § 1 k.s.h. także wtedy, gdy według uchwały 

wspólników powołanie nastąpiło na czas nieokreślony. SN rozstrzygnął więc wątpliwości – czy w 

braku odmiennych postanowień umowy spółki – mandat członka zarządu powołanego uchwałą 

wspólników na czas nieoznaczony wygasa w terminie wskazanym w art. 201 § 1 k.s.h
18

. Jeżeli 

zgromadzenie wspólników chce, aby członkowie zarządu byli powoływani na czas nieokreślony 

należy to wyraźnie zastrzec w umowie spółki, gdyż sama uchwała wspólników o takiej treści może 

skutkować działaniem normy z art. 201 § 1 k.s.h. 

 

5. Wygaśnięcie mandatu wskutek ziszczenia się warunku rozwiązującego 

 „Przez warunek rozumie się zawarte w treści czynności prawnej zastrzeżenie, które uzależnia 

powstanie lub ustanie skutku prawnego od zdarzenia przyszłego i niepewnego (art. 89 k.c.)”
19

. 

Wyróżniamy dwa rodzaje warunku: zawieszający i rozwiązujący. Warunek zawieszający uzależnia 

powstanie skutków danej czynności prawnej od zdarzenia przyszłego i niepewnego. Ziszczenie się 

warunku rozwiązującego z kolei sprawia, że czynność prawna ustaje. Wygaśnięcie mandatu członka 

zarządu powoduje więc jedynie warunek rozwiązujący. 

Bez wątpienia uchwała wspólników powołująca członków zarządu do pełnienia funkcji i ich zgoda na 

jej objęcie jest czynnością prawną. Nic nie stoi na przeszkodzie aby uprawnienie do powołania danego 

członka zarządu przyznać jednemu ze wspólników, wówczas powołanie na członka organu 

zarządzającego przybierze formę czynności prawnej dwustronnej (powołanie – przyjęcie powołania). 

Wobec tego nie ma ograniczeń żeby powołać członka zarządu pod warunkiem rozwiązującym. 

Przemawia za tym fakt, „ że pełnienie funkcji piastuna organu spółki z o. o. w ramach stosunku 

organizacyjnego wiążącego go ze spółką ma charakter ciągły”
20

.
 
Zamieszczenie w treści umowy 

zastrzeżenia w postaci warunku rozwiązującego ma na celu przystosowanie tego stosunku do zdarzeń 

                                                           
16

 K. Srodzki, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10, Palestra nr 3-4/2012, s. 

183-188. 
17

 Biuletyn SN 2010, nr 7, poz. 7. 
18

 M. Tofel, Wygaśnięcie mandatu członka zarządu powołanego na czas nieokreślony, Prawo spółek nr 11/2010, 

s. 2-3. 
19

 Z. Radwański,  Prawo cywilne – część ogólna, wyd. 9, Warszawa 2007, s. 285-286. 
20

P. Wiórek, Powołanie członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod warunkiem 

rozwiązującym, Rejent nr 6/2012, s. 88. 
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przyszłych i niepewnych, zwiększając tym samym wachlarz przyczyn powodujących wygaśnięcie 

mandatu członka zarządu.   

Ani na gruncie k.s.h., ani na gruncie k.c. nie ma regulacji, która by wyraźnie wskazywała na zakaz 

powoływania członka zarządu pod warunkiem rozwiązującym. Zgodnie z regułą „co nie jest prawem 

zakazane jest dozwolone”, można przyjąć, że powołanie członka zarządu pod warunkiem 

rozwiązującym jest możliwe. Pewnym ograniczeniem jest art. 94 k.c., który mówi, że warunek 

rozwiązujący uważa się za niezastrzeżony jeżeli jest niemożliwy, przeciwny ustawie lub zasadom 

współżycia społecznego. 

Jak już było wspomniane wcześniej art. 201 § 1 i 2 k.s.h. mają charakter norm względnie 

obowiązujących. W związku z tym wspólnicy w umowie spółki mogą swobodnie kształtować 

wygaśnięcie mandatu wskutek ziszczenia się warunku rozwiązującego. Możliwość taka istnieje, gdy w 

umowie nie ma żadnych postanowień w tej kwestii, a znajdują się one w uchwale zgromadzenia 

wspólników o powołaniu na członka zarządu. Jednak zgromadzenie wspólników powinno być 

umocowane do podjęcia takiej uchwały w umowie spółki.  

Jeżeli więc w umowie będzie określenie „mandat członka zarządu wygasa z dniem wystąpienia 

zdarzenia X” wyłącza to w zasadzie zastosowanie normy dyspozytywnej z art. 201 § 1 k.s.h. 

Niezależnie od wybrania określonej opcji, mandat wygaśnie również w sytuacji  zaistnienia zdarzeń 

określonych w art. 202 § 4 k.s.h. – śmierć, rezygnacja, odwołanie ze składu zarządu, a także w 

przypadku zdarzeń powodujących utratę zdolności do sprawowania funkcji członka zarządu 

określonych w art. 18 k.s.h.
21

 oraz w sytuacjach określonych w Prawie upadłościowym i naprawczym. 

Przeciwnicy poglądu ustalenia w umowie spółki wygaśnięcia mandatu pod warunkiem rozwiązującym 

podnoszą, że względy pewności prawa i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego wymagają, aby rzeczy 

tak ważne jak wygaśnięcie mandatu były określone jasno i precyzyjnie a nie przez zdarzenie przyszłe i 

niepewne. Dlatego też postuluje się, aby zdarzenie przyszłe i niepewne było „stosunkowo łatwe do 

ustalenia i możliwe do zweryfikowania zarówno przez wspólników, jak i przez członków zarządu”
22

. 

Takim zdarzeniem może być np. ukończenie określonej inwestycji czy utrata określonych uprawnień. 

 

6. Podsumowanie 

Pomimo, że regulacja kodeksowa odnośnie wygasania mandatu członka zarządu spółki z o.o. jest 

oceniana w literaturze dość pozytywnie, zwłaszcza, że ucina ona dyskusje wobec pojęć mandatu i 

kadencji, jakie miały miejsce na gruncie starej regulacji, to liczne rozbieżności w doktrynie dotyczące 

daty wygaśnięcia mandatu nie sprzyjają praktyce spółek w odpowiednim wyznaczeniu momentu 

rozpoczęcia kadencji oraz obliczania okresu trwania kadencji, a tym samym zapobieganiu 

nadmiernego jej przedłużania.  

Nie ulega wątpliwości, że wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością jest zagadnieniem niezwykle istotnym, gdyż sam moment wygaśnięcia powoduje 

utratę umocowania do zarządzania spółką i jej reprezentowania, a więc wpływa to na funkcjonowanie 

spółki zarówno w stosunkach wewnętrznych jak i zewnętrznych. Istotną rolę odgrywają tu wspólnicy, 

którzy mają duży wpływ na formułowanie umowy spółki. Aby uniknąć wątpliwości, jakie rodzą się 

odnośnie wygasania mandatu członka zarządu i możliwych na tym tle sporów postuluje się w miarę 

precyzyjne dookreślenie w umowie spółki w części dotyczącej organów tematyki wygasania mandatu 

członków zarządu. Może się to okazać kluczowe zwłaszcza w przypadku powołania do pełnienia 

funkcji zarządczych na czas nieokreślony, bądź uzależnienie wygaśnięcia mandatu od ziszczenia się 

warunku rozwiązującego, czyli w sytuacji, gdy wspólnicy zamierzają w tym względzie odstąpić od 

względnie obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych. 

                                                           
21

 A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 7, 2010 Tom I, komentarz do art. 202 k.s.h. 
22

 P. Wiórek, Powołanie członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod warunkiem 

rozwiązującym, Rejent nr 6/2012, s. 97. 
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KAROLINA OBRĘPALSKA 

 

Konosament – charakterystyka papieru wartościowego 

 

Z punktu widzenia morskiego obrotu handlowego szczególną rolę należy przypisać konosamentowi 

(bill of lading) – podstawowej instytucji prawa żeglugi morskiej, a ściślej,  przewozu ładunku. Celem 

niniejszego artykułu, jest prezentacja konosamentu jako papieru wartościowego oraz przybliżenie 

informacji na jego temat. Artykuł składa się ze zbioru najważniejszych wiadomości o tego typu 

papierze wartościowym, umożliwia poznanie jego cech i rodzajów.  

 

1. Wstęp 

Konosament, wraz z wekslem, należą do najstarszych rodzajów papierów wartościowych. Pierwszy 

konosament pochodzi z Pizy, a rok jego wydania to 1390. W języku angielskim pierwszy konosament 

sporządzono w 1538 roku. Popularność tego papieru wartościowego w morskim obrocie handlowym 

spowodowała, że już w XVI w. zaczęto posługiwać się drukowanymi formularzami konosamentów
 1.

 

Także obecnie, konosament jest powszechnie stosowany zarówno w przewozie morskim, jak i 

śródlądowym, chociaż Reguły Hamburskie (np. konwencja hamburska o przewozie morskim towarów 

z 1978 r., uwzględniają praktykę przewozów bezkonosamentowych i korzystania z innych, 

uproszczonych dokumentów przewozowych, nie będących papierami wartościowymi. 

 

2. Regulacje prawne 

Podstawowym źródłem prawa dotyczącym konosamentu jest ustawa Kodeks morski z 18.09.2001 r
2
. 

Regulacja konosamentu znajduje się w rozdziale trzecim pod takim tytułem. O tym papierze 

wartościowym wspomina również rozdział piąty „Wyładowywanie i odbiór ładunku”, gdzie przepisy 

dotyczące tej właśnie materii uwzględniają fakt, czy towar jest przewożony na podstawie 

konosamentu czy też nie. Oczywiście, zastosowanie – szczególnie co do zasad zbywalności – ma 

Kodeks cywilny (art. 921
6
 – 921

14
). 

Oprócz przepisów krajowych, zastosowanie mają także konwencje międzynarodowe. Takim aktem 

jest między innymi konwencja brukselska o konosamentach z 1924 r. oraz zmieniające ją protokoły z 

1968 i 1979 r. (tzw. Reguły Haga – Visby). Nie można także zapomnieć o roli, jaką w handlu 

morskim odgrywają Incoterms – zbiór międzynarodowych reguł, określających warunki sprzedaży, 

podział kosztów i odpowiedzialności pomiędzy nabywcę i sprzedawcę oraz odzwierciedlających 

rodzaj uzgodnionego transportu. Reguły te są zalecane i publikowane przez Międzynarodową Izbę 

Handlową (ICC). Oficjalną wersją jest Incoterms 2000 oryginalny tekst angielski, który został 

zaaprobowany przez Komisję Prawa Handlu Międzynarodowego (UNCITRAL) Organizacji Narodów 

Zjednoczonych. 

 

3. Funkcje konosamentu 

                                                           
1
 M. H. Koziński,  Morskie prawo gospodarcze,  cz. I, Gdynia 1999, s. 117-118. 

2
 Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz.1545; dalej k.m. 
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Wśród funkcji papierów wartościowych, trzeba wyróżnić, kilka istotnych, które dotyczą konosamentu. 

Są to, między innymi: 

a) Funkcja legitymacyjna, której istotę stanowi ułatwienie identyfikacji podmiotów, którym 

przysługują inkorporowane w papierach wartościowych prawa majątkowe. 

b) Funkcja gwarancyjna, polegająca na zabezpieczeniu roszczeń mogących powstać w 

ramach określonego stosunku prawnego. 

c) Funkcja obiegowa, ułatwiająca obrót prawami majątkowymi, co dotyczy szczególnie 

papierów wystawianych na okaziciela lub na zlecenie
3
. Daje to możliwość wielokrotnego 

sprzedania albo zastawienia przewożonego towaru, zanim legitymowany odbiorca wraz z 

konosamentem zgłosi się po niego w porcie wyładowania. Prawo rozporządzania towarem 

możliwe jest także w czasie przewozu. 

d) Konosament jest dowodem zawarcia umowy przewozu morskiego ładunku. Jednakże, 

może być wystawiony, choćby nawet umowa przewozu nie została zawarta. Taka sytuacja 

występuje, gdy przewoźnik wysyła własny towar własnym statkiem i wystawiając na ten 

ładunek konosament, wprowadza go do obrotu handlowego
4
. 

e) Jest to również dokument reprezentujący określony towar. Wymaga podkreślenia, że 

konosament nie określa wartości towaru kwotą pieniężną, lecz reprezentuje pewną ilość 

towarów, które naturalnie mogą mieć wartość pieniężną
5
. 

f) Funkcja kredytowa, polegająca na tym, że wystawca papieru uzyskuje u nabywcy bądź 

określony kapitał, bądź też prolongatę zadłużenia z tytułu wcześniej dokonanych 

transakcji
6
. Dla banków i innych instytucji finansowych, konosament stanowi więc papier 

wartościowy służący zabezpieczeniu kredytowania handlu morskiego
7
. 

g) Konosament może być także przedmiotem obrotu giełdowego. Obrót tego rodzaju 

papierem wartościowym odbywa się na giełdach towarowych, gdzie zawierane są umowy 

sprzedaży towarów, które cechuje jednorodność, zmienność i jednolity standard 

jakościowy
8
.  

 

4. Kwestia zbycia konosamentu 

M. H. Koziński wskazuje, iż w doktrynie istnieją rozbieżności co do skutków prawno-rzeczowych 

zbycia konosamentu. Pojawiają się zdania, że powoduje to przeniesienie własności towaru opisanego 

w dokumencie, natomiast inni sądzą, że nabywca konosamentu staje się legitymowanym do 

rozporządzania towarem znajdującym się na statku jego odbioru. Sam autor, opowiada się za drugą z 

przedstawionych koncepcji
9
. Należy zgodzić się z tym poglądem, gdyż treść art. 131 § 1 oraz 135 § 1 

k.m., wskazują, iż przez przeniesienie konosamentu na inną osobę, nabywa ona prawo dysponowania 

ładunkiem i do jego odbioru, a nie własność towaru. Również S. Matysik podkreśla niezależność 

konosamentu jako papieru wartościowego od towaru na jaki go wystawiono
10

.  

Ze względu na to, że handel morski ma charakter międzynarodowy, trzeba zwrócić uwagę, że w 

różnych systemach prawa, różnie oceniane są skutki zbycia konosamentu. W prawie francuskim, 

przeniesienie dokumentu nie odgrywa większej roli przy przeniesieniu własności towaru. Z kolei 

prawo brytyjskie uznaje, że wydanie rzeczy nie jest przesłanką nabycia jej własności, ale ma ono 

                                                           
3
 M. Łyszczak, Prawne otoczenie rynku kapitałowego, Wrocław 1997, s.13. 

4
 M. Adamski, Charakter prawny konosamentu i jego rodzaje, Wrocławskie studia erazmiańskie, Zeszyty 

Studenckie 2009/2, s. 247. 
5
 M. H. Koziński, Ibidem, s. 155. 

6
 M. Łyszczak, Ibidem, s. 13. 

7
 M.  H. Koziński,  Ibidem, s. 155. 

8
 Ibidem, s. 169. 

9
 Ibidem, s. 155-156. 

10
 S. Matysik, Prawo morskie t. II, Zarys Systemu, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdański 1973. 
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znaczenie przy ustalaniu, czy istniała wola przeniesienia własności, a przeniesienie własności 

konosamentu stanowi podstawę domniemania istnienia tej woli. Prawo amerykańskie, dające 

możliwość rozporządzania towarami za pomocą tak zwanych documents of title, uznaje, że nabywca 

dokumentu, takiego jak konosament, uzyskuje nie tylko prawo do samego dokumentu, ale i prawo do 

towaru
11

. 

 

5. Konosament jako papier wartościowy 

Mimo, że konosament ze względu na swoją przeszłość (zasady handlu morskiego bazowały na 

praktyce i zwyczajach), opiera się głównie na unormowaniach wykreowanych przez praktykę bardziej 

niż teorię, to jednak wykazuje wiele cech tradycyjnych.  

Papiery wartościowe są instrumentami rynku finansowego lub towarowego, które reprezentują 

określone prawa majątkowe. Dokumentują one istnienie praw i jednocześnie są ich potwierdzeniem. 

Już samo posiadanie danego papieru wartościowego jest warunkiem egzystencji tego prawa, a 

zwłaszcza jego realizacji. Uprawnienie zawarte w papierach wartościowych jest integralnie 

połączone z samym dokumentem, w którym jest ono inkorporowane
12

. Często spotyka się nawet 

określenie – „prawo idzie za dokumentem”.     

Definicja konosamentu zawarta jest w art. 131 § 1 k.m. – „konosament stanowi dowód przyjęcia 

ładunku w nim oznaczonego na statek w celu przewozu i jest dokumentem legitymującym do 

dysponowania tym ładunkiem i do jego odbioru”. 

Konosament jest jednostronnym papierem wartościowym. Jest to wynikiem przyjęcia teorii 

kreacyjnej powstania papieru wartościowego – mianowicie, powstaje on, przez jednostronną czynność 

prawną, oświadczenie woli jego wystawcy, bez potrzeby składania go drugiej stronie – sam podpis 

wystawcy kreuje zobowiązanie z papieru wartościowego
13

. To właśnie różni konosament i wynikające 

z niego zobowiązanie przewoźnika od umowy przewozu, która jest czynnością prawną dwustronnie 

zobowiązującą
14

. Jednak treść konosamentu może zawierać pełną treść umowy przewozu. Dokument 

ten stanowi niejako pośredni dowód zawarcia umowy przewozu, lecz w relacjach pomiędzy stronami 

nie może modyfikować warunków tej umowy
15

. Niezależność konosamentu od postanowień umowy 

przewozu podkreśla art. 131 § 3 k.m., stanowiąc, iż te ostatnie wiążą odbiorcę tylko wówczas, gdy 

konosament do nich odsyła. Od konosamentów trzeba również odróżnić morskie listy przewozowe 

(sea waybill) oraz konosamenty przewozu kombinowanego (np. konosament FIATA, wystawiany 

przez spedytora pełniącego rolę operatora przewozów multimodalnych, który ponosi 

odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenia ładunku na całej trasie przewozu)
16

. 

Zgodnie z klasyfikacją papierów wartościowych, wprowadzającą podział na papiery: wierzycielskie 

(np. weksle, czeki), udziałowe (np. akcje) oraz towarowe (dowody składowe domów składowych) – 

konosament należy zaliczyć do ostatniej grupy. M. Łyszczak wprowadza również podział według 

celów gospodarczych możliwych do osiągnięcia w wyniku posługiwania się papierami 

wartościowymi
17

. Jest to podział na papiery rynkowe i nierynkowe. Pierwszy zakres dotyczy papierów 
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 M.  H. Koziński,  Ibidem, s. 156. 
12

 M. Łyszczak, Ibidem, s. 11. 
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 M.  H. Koziński,  Ibidem, s. 118. 
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 J. Łopuski, M. Dragun – Gertner, [w:] J. Łopuski (red.), Prawo morskie, t. II, cz. III: Prawo żeglugi morskiej 

I, Bydgoszcz 1998, s. 394. 
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 W. Górski, Umowa przewozu, Warszawa 1983, s. 190. 
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 M.  H. Koziński,  Ibidem, s. 159. 
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 M. Łyszczak, Ibidem, s. 14. 
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wykorzystywanych w obrocie masowym, przy uczestnictwie wielu podmiotów zainteresowanych ich 

nabywaniem lub zbywaniem, przy czym transakcje są najczęściej dokonywane na zorganizowanych, 

regulowanych rynkach formalnych (np. akcje). Z kolei drugi, obejmuje papiery przeznaczone do 

wąskiego kręgu uczestników, którymi obrót nie wykazuje znamion powszechności i instytucjonalnego 

uporządkowania – to właśnie do tej grupy kwalifikuje się konosament. Wynika to z faktu, iż posługują 

się nim strony umowy morskiego przewozu ładunku. Dodatkowo, często ładunek, który ma być 

przewożony, jest nietrwały, przez co obrót konosamentem wymaga odformalizowania. 

Kolejną cechą papieru wartościowego, która dotyczy również konosamentu, jest jego 

skrypturalność
18

. Zobowiązanie z papieru wartościowego nie powstanie, jeśli elementy papieru nie są 

sporządzone w formie pisemnej. Szczególnego znaczenia, w przypadku konosamentu nabiera 

własnoręczny podpis osoby zobowiązanej, choć konwencja hamburska o przewozie morskim towarów 

1978 r. idąc z duchem czasu, przewiduje możliwość podpisywania konosamentów także przez 

odciśnięcie faksymile, perforowanie, ostemplowanie, złożenie inicjałów albo innym mechanicznym 

lub elektronicznym środkiem
19

. Art. 136 § 1 pkt 13 k.m., wskazuje, iż niezbędnym elementem 

konosamentu jest podpis przewoźnika albo kapitana statku lub innego przedstawiciela przewoźnika. 

Przez umieszczenie podpisu powstaje tzw. skrypturalna odpowiedzialność osób zobowiązanych
20

. 

Oznacza to, że zakres odpowiedzialności wiąże się wyłącznie z treścią dokumentu, wynika ex 

scriptura – osoba podpisująca dokument odpowiada skrypturalnie tylko według treści tego 

dokumentu. 

Konosament charakteryzuje się formalizmem. Jak całe prawo papierów wartościowych,  także 

regulacja konosamentu w Kodeksie morskim zawiera głównie normy iuris cogentis. Celem 

ustawodawcy jest bezpieczeństwo obrotu, co powoduje ograniczoną autonomię woli stron i znikomą 

ilość norm iuris disopsitvi. Z tego powodu zobowiązania z papierów wartościowych określane są jako 

obligationes stricti iuris. Zagadnienie formy papierów wartościowych ściśle wiąże się również z 

kontrowersyjną, choć powszechnie przyjętą w doktrynie koncepcją numerus clausus papierów 

wartościowych. Oznacza ona, iż tylko na podstawie konkretnej normy prawnej dany dokument 

pisemny może uzyskać charakter takiego papieru. Dlatego też, w krajowej regulacji prawnej 

dotyczącej konosamentu znajduje się art. 136 § 1, który wyczerpująco wymienia jego elementy. 

Dokument pozbawiony choćby jednego z tych elementów nie może być uznany za konosament.  

Konosament zawiera: 

1) oznaczenie przewoźnika, 

2) oznaczenie załadowcy, 

3) oznaczenie odbiorcy lub stwierdzenie, że konosament został wystawiony na zlecenie albo na 

okaziciela, 

4) nazwę statku, 

5) określenie ładunku z podaniem jego rodzaju oraz - stosownie do okoliczności - jego miary, 

objętości, liczby sztuk, ilości lub wagi, 

6) określenie zewnętrznego stanu ładunku i jego opakowania, 

7) znaki główne niezbędne dla stwierdzenia tożsamości ładunku, podane przez załadowcę na 

piśmie przed rozpoczęciem ładowania, jeżeli je wydrukowano lub w inny sposób utrwalono na 

poszczególnych sztukach ładunku lub jego opakowaniu, 

8) oznaczenie frachtu i innych należności przewoźnika albo wzmiankę, że ich zapłata w całości 

już nastąpiła lub powinna nastąpić stosownie do postanowień zamieszczonych w innym 

dokumencie, 
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9) nazwę miejsca załadowania, 

10) nazwę miejsca wyładowania albo określenie, kiedy lub gdzie nastąpi wskazanie miejsca 

wyładowania, 

11) liczbę wydanych egzemplarzy konosamentu, 

12) datę i miejsce wystawienia konosamentu, 

13) podpis przewoźnika albo kapitana statku lub innego przedstawiciela przewoźnika. 

Do istotnej cechy konosamentu, jako papieru wartościowego należy jego zbywalność (art. 135 § 1 

k.m.). Sposób przeniesienia własności konosamentu zależy od jego rodzaju. Art. 134  § 1 k.m. określa 

uprawnionego z ten papieru wartościowego, wskazując, iż może on być wystawiony : 

- na imiennie określonego odbiorcę (konosament imienny – straight bill of landing), 

- na zlecenie załadowcy lub wskazanej przez niego osoby (konosament na    zlecenie – to order), 

- na okaziciela (to bearer). 

Wśród stron morski stosunków handlowych najbardziej popularny jest konosament na zlecenie
21

.  

Oprócz tego, § 2 wprowadza domniemanie, które znacznie ułatwia międzynarodowy obrót morski. 

Mianowicie, w sytuacji, gdy w treści konosamentu na zlecenie nie wskazano osoby, na której zlecenie 

konosament został wystawiony, uważa się go za wystawiony na zlecenie załadowcy. W praktyce 

handlowej, gdy spedytor, który jest załadowcą, nie otrzymał od swojego zleceniodawcy innego 

zlecenia, podaje siebie jako załadowcę. Powoduje to wystawienie konosamentu na zlecenie, który jest 

następnie przesyłany zleceniodawcy lub wskazanej przez niego osobie, indosując go in blanco
22

. 

W tym przypadku rodzaj konosamentu warunkuje metody przeniesienia jego własności. Art. 135 § 2 

k.m. określa w jaki sposób przenosi się własność poszczególnych kategorii konosamentów: 

- przez przelew wierzytelności – przy konosamencie imiennym. Podpis odbiorcy na odwrocie 

dokumentu uważa się w tej sytuacji za pokwitowanie ładunku bądź za upoważnienie okaziciela 

konosamentu do odebrania towarów ze statku
23

, 

- przez indos – przy konosamencie na zlecenie, 

- przez wydanie – przy konosamencie na okaziciela. 

Regulacja ta nie odbiega, od ogólnych zasad, zawartych w kodeksie cywilnym (921
8
 – 921

10
).  

Inną typową cechą zobowiązań z papierów wartościowych, którą należy również przypisać 

konosamentowi, jest bezwarunkowość. Dzięki temu, papiery wartościowe nabierają większej 

pewności w obrocie. Z papieru wartościowego mogą odpowiadać liczni dłużnicy. Regułą jest, że 

każda osoba zobowiązana z papieru wartościowego zaciąga własne zobowiązanie. Odpowiedzialność 

dłużników z takiego papieru jest zazwyczaj solidarna
24

. 

Następnym atrybutem papierów wartościowych, a więc także konosamentu, jest ich abstrakcyjność, 

jako wyjątek od zasady kauzalności czynności prawnych. Prawo cywilne stwarza obowiązek podania 

causa czynności prawnej, aby rozpoznać społeczny sens przesunięć majątkowych i ich kontrolę. W 

przypadku papierów wartościowych, odrywają się one od swojej podstawy prawnej; jakkolwiek, 
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wystawienie danego papieru wartościowego zazwyczaj wynika z jakiegoś kauzalnego stosunku 

prawnego – np. umowy zawartej przez podmioty gospodarcze, a zobowiązanie udokumentowane tym 

papierem ma konkretną przyczynę gospodarczą – to według prawa, nie ma w tym typie zobowiązań 

charakterystycznej relacji między causa a ważnością zobowiązania. Poprzez to, abstrakcyjność 

zobowiązania z konosamentu i innych papierów wartościowych, powoduje, że są one znakomitymi 

instrumentami obrotu handlowego
25

.  

 

6. Wystawienie konosamentu 

Art. 129 § 1 k.m. wskazuje, iż przewoźnik obowiązany jest po przyjęciu ładunku na statek wydać 

załadowcy na jego żądanie konosament. Wynika z tego, że konosament nie musi zawsze występować 

przy przewozie towarów statkiem. Obowiązek po stronie przewoźnika, powstaje tylko, gdy 

załadowca zażąda wystawienia takiego dokumentu. W praktyce jest on jednak wystawiany prawie 

zawsze wartościowymi
26

. 

Wystawcą konosamentu i tym samym zobowiązanym z tego papieru wartościowego jest przewoźnik 

(armator), chociaż uprawnionym do jego podpisania jest zwykle kapitan statku, a w niektórych 

sytuacjach również agent, bądź makler morski
27

. Jeśli w konosamencie wymieniono przewoźnika 

niedokładnie lub fałszywie, armator statku, na który ładunek załadowano, odpowiada wobec odbiorcy 

ładunku za wynikłą stąd szkodę, przy czym służy mu roszczenie zwrotne do przewoźnika (136 § 2 zd. 

2 k.m.). 

Z reguły stosowane są gotowe formularze opracowywane przez przewoźnika, których treść zależy od 

rodzaju umowy, ładunku, trasy przewozu. Z kolei liczba wydanych konosamentów zależy już od 

załadowcy. Przewoźnik obowiązany jest wydać załadowcy konosament w tylu jednobrzmiących 

egzemplarzach, ilu załadowca zażąda. Jednocześnie na każdym z egzemplarzy uwidacznia się ich 

ogólną liczbę (art. 133 k.m.), a oryginałami są tylko sztuki podpisane przez przewoźnika (kapitana, 

agenta)
28

. Na ogół konosament wystawiany jest w kilku egzemplarzach, ponieważ potrzebny jest np. 

przy odprawach portowych lub celnych. Zbiór wszystkich wystawionych egzemplarzy konosamentów, 

zaopatrzonych w podpis przewoźnika stanowi komplet konosamentów (full set). Niepodpisane kopie 

konosamentów (copy – not negotiable), nie są papierami wartościowymi
29

.
 
Data, jaka powinna być 

umieszczona na konosamencie, powinna być datą przyjęcia ładunku na statek. M.H. Koziński uważa, 

iż nie należy wystawiać papierów towarowych na ładunek, który nie został załadowany na statek, z 

datą wcześniejszą albo późniejszą
30

. Przewoźnik ma obowiązek wydania ładunku w porcie 

przeznaczenia legitymowanemu posiadaczowi choćby tylko jednego egzemplarza, a po wydaniu 

ładunku na podstawie takiego egzemplarza, pozostałe tracą moc (144 § 2 k.m.). 

Legitymowanym posiadaczem konosamentu są następujące osoby: 

- odbiorca wskazany w konosamencie – przy konosamencie imiennym, 
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- ten, czyje zlecenie opiewa na konosament, który nie był przeniesiony przez indos, albo posiadacz 

konosamentu wykazujący swoje prawo nieprzerwanym szeregiem indosów, choćby ostatni indos był 

in blanco – przy konosamencie na zlecenie, 

- okaziciel – przy konosamencie na okaziciela (144 § 3 k.m.). 

Konosament wystawiony według przepisów kodeksu morskiego stwarza domniemanie przyjęcia na 

statek określonych towarów w takiej ilości i stanie, jak zostało to zamieszczone w tym dokumencie. 

Dane są umieszczane w konosamencie na podstawie pisemnej deklaracji załadowcy (132 § 1 k.m.). 

Załadowca, którego oświadczenie co do miary objętości, liczby sztuk, ilości i wagi ładunku oraz jego 

znaków głównych jest niedokładne lub fałszywe, odpowiada wobec przewoźnika za szkody i wydatki 

z tego wynikłe. Przewoźnik jednak, nadal odpowiada za szkody powstałe wskutek niewypełnienia 

swoich obowiązków wynikający z umowy przewozu w stosunku do innych osób poza frachtującym i 

załadowcą. Istotny z punktu widzenia przewoźnika jest art. 137 k.m. Daje on możliwość umieszczenia 

uwag w treści konosamentu, gdy stan ładunku budzi zastrzeżenia. Dalej idącym uprawnieniem jest 

również prawo do odmowy wpisania określonych danych, w sytuacji, gdy przewoźnik ma poważną 

podstawę do podejrzewania, że dane nie odpowiadają dokładnie stanowi faktycznemu w chwili 

załadowania albo, gdy nie ma możliwości ich sprawdzenia. Może on także zamieścić w konosamencie 

wzmiankę, że zawartość ładunku nie jest znana jeśli towar dostarczono w opakowaniu (137 § 4 k.m.).   

 

7. Wyładowanie i odbiór ładunku na podstawie konosamentu 

Kodeks morski regulujący tę kwestię rozróżnia sytuację, gdy na ładunek został wystawiony 

konosament oraz gdy nie wystawiono tego papieru wartościowego. Konosament stanowi o stosunku 

prawnym między przewoźnikiem a odbiorcą ładunku, tym samym w razie jego wystawienia prawo 

dysponowania ładunkiem przysługuje w trakcie przewozu każdemu legitymowanemu posiadaczowi 

konosamentu. Przewoźnik ma obowiązek zastosować się do wszelkich dyspozycji legitymowanego, 

ale tylko za zwrotem wszystkich wydanych egzemplarzy konosamentu (143 § 1 k.m.). 

Przewoźnik wydaje ładunek w porcie przeznaczenia legitymowanemu posiadaczowi konosamentu, o 

czym była mowa powyżej. Jeśli konosamentu nie wystawiono, ładunek wydaje się w miejscu 

przeznaczenia odbiorcy wskazanemu przez frachtującego lub osobę przez niego upoważnioną.  

Odbiorca musi zapłacić dla przewoźnika tylko takie należności, jakie wynikają z konosamentu lub 

umowy przewozu o której konosament odsyła. Jako jednostronne zobowiązanie przewoźnika do 

wydania towaru osobie legitymowanej z konosamentu, żadne bezpośrednie roszczenia nie służą 

przewoźnikowi wobec tej osoby przed przyjęciem przez nią ładunku (146 § 1 k.m.)
31

.  

Zasadą wynikającą z kodeksu morskiego jest to, iż w razie gdy wystawiono konosament, przewoźnik 

nie może dochodzić od odbiorcy wynagrodzenia za przestój lub odszkodowania za przetrzymanie 

statku w porcie załadowania. Takie roszczenie powstaje wyłącznie w razie umieszczenia w treści 

konosamentu czasu przestoju lub przetrzymania statku (146 § 3 k.m.).  

Odbiór ładunku może odbyć się z udziałem biegłych, a koszty tej czynności ponosi żądający odbiorca 

albo przewoźnik. 

Art. 148 § 1 k.m. wprowadza domniemanie, że odbiorca odebrał ładunek zgodnie z treścią 

konosamentu. Jest to domniemanie prawne, które może zostać obalone przeciwdowodem. Ciężar 

                                                           
31

 M. Adamski, Charakter prawny konosamentu i jego rodzaje, "Wrocławskie studia erazmiańskie, Zeszyty 

Studenckie 2009/2, s. 247. 
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dowodu spoczywa, zgodnie z regulacją kodeksu cywilnego, na osobie wywodzącej z danego faktu 

skutki prawne (art. 6 k.c.). Aby uniknąć negatywnych konsekwencji tego domniemania, odbiorca 

powinien zawiadomić na piśmie przewoźnika o brakach lub uszkodzeniach, przy czym termin do 

zawiadomienia mija najpóźniej w chwili odbioru. Gdy szkody są niedostrzegalne, termin wynosi trzy 

dni od odbioru. Nie wymaga się pisemnego zawiadomienia, w przypadku gdy przewoźnik i odbiorca 

zgodnie, w chwili odbioru stwierdzili stan ładunku. 

Jeżeli po odbiór ładunku zgłasza się kilku posiadaczy konosamentu, przewoźnik ma prawo 

wyładowania ładunku i oddania go do przechowania w domu składowym lub innym odpowiednim 

miejscu. Koszty i ryzyko tych działań spoczywa na odbiorcy (art. 150 k.m.). 

 

8. Rodzaje konosamentów 

Pierwszym rodzajem konosamentów, o których była mowa powyżej, to podział na: 

 konosament imienny – wystawiany zwykle, gdy ma miejsce transport towarów 

nieprzeznaczonych do dalszego obrotu, a osoba odbiorcy jest z góry znana
32

. Ten rodzaj 

konosamentu, chociaż stosowany rzadko, ma pewną zaletę – wykorzystanie go przez osobę 

nieuprawnioną jest znacznie utrudnione; 

 konosament na zlecenie; 

 konosament na okaziciela – nie określa on odbiorcy ani osoby dla której przeznaczono 

ładunek, dlatego wystawienie takiego konosamentu stwarza dla przewoźnika pewne ryzyko
33

. 

Aby zniwelować to niebezpieczeństwo, w konosamencie na okaziciela, zamieszcza się 

wzmiankę na temat osoby, którą należy powiadomić o nadejściu ładunku do portu 

docelowego
34

. 

Istotny jest także, oparty na art. 131 k.m, podział na konosamenty: 

 załadowania (shipped on board) – stwierdza on, iż towar został przyjęty do załadowania 

przez przewoźnika i rzeczywiście załadowany na konkretny statek w określonej dacie. Należy 

wymienić nazwę statki oraz datę zakończenia załadowania lub wysyłki towaru
35

; 

 przyjęcia do załadowania (received for shipment) – oznacza jedynie przyjęcie ładunku. 

Przewoźnik może go wystawić jeszcze przed przyjęciem ładunku na statek
36

. Ten rodzaj 

konosamentu powstał w XIX w., ze względu na to, iż przewoźnicy prowadzący regularne 

przewozy na danych trasach, zaczęli przyjmować towary wcześniej, nim statek na którym 

miał  być on przewożony zawinął do portu
37

. Konosamenty przyjęcia do załadowania są  de 

facto jedynie dowodem przyjęcia do przewozu ładunku i w praktyce, na podstawie 

odpowiedniego stosowania art. 130 § 2 k.m., wymieniane na bardziej adekwatne konosamenty 

załadowania
38

. Co więcej, niektórzy poddają w wątpliwość, czy ten konosament można w 

ogóle uznać za konosament, zwłaszcza opierając się na literalnym brzmieniu np. art 131 k.m., 

gdzie mowa jest o przyjęciu ładunku na statek, zaś przy konosamencie przyjęcia do 

załadowania towar zwykle jest przechowywany w portowych magazynach
39

. 
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Ciekawa jest także przy tych konosamentach kwestia odpowiedzialności. Przy konosamencie 

załadowania ustawowa odpowiedzialność przewoźnika rozpoczyna się z chwilą określoną w 

konosamencie jako data jego wystawienia (art. 169 k.m.). Odpowiedzialność ta, oparta na normach 

imperatywnych, nie może zostać ograniczona ani wyłączona
 40

. Z kolei okres między przyjęciem 

ładunku, a rozpoczęciem ładowania nie jest objęty tą odpowiedzialnością – stosuje się tutaj swobodę 

kontraktową (art. 169 § 3 k.m.). Praktyka pokazuje, iż przewoźnicy wyłączają lub ograniczają swoją 

odpowiedzialność poprzez stosowanie wzorcowych formularzy
41

. 

Następny rodzaj konosamentów, uregulowany w kodeksie morskim to: 

 konosament bezpośredni (throught bill of landing) – wydawany przez przewoźnika 

morskiego, podejmującego się przewozu, który ma być dokonany na części trasy przez innego 

przewoźnika (morskiego, rzecznego, lądowego lub powietrznego) (art. 138 § 1 k.m.). Początki 

stosowania tego rodzaju konosamentu sięgają XIX w., gdy przewoźnicy morscy, chcąc 

poszerzyć zakres swoich usług, zaczęli przyjmować towary przeznaczone do portów, do 

których ich statki nie dochodziły
42

.  

M. Adamski, pod pojęciem przewozu na podstawie konosamentu bezpośredniego wyróżnia dwie 

sytuacje. Pierwsza z nich to, gdy trasa przewozu odbywa się częściowo drogą morską, a częściowo z 

wykorzystaniem innych środków transportu. Tego typu konosament określany jest jako konosament 

na przewóz kombinowany (combined transport bill of landing) albo multimodalnego. Druga 

sytuacja, występuje podczas, gdy przewóz tylko częściowo znajduje się poza zasięgiem działalności 

przewoźnika i składa się z dwóch lub więcej etapów, używając więcej niż jednego statku
43

. 

Konosament bezpośredni obejmuje całą trasę przewozu, bez względu na rodzaj przewozu. Aby jednak 

dokument przewozowy mógł być papierem wartościowym, musi być wystawiony przez przewoźnika 

morskiego, który jest pierwszym i głównym przewoźnikiem
44

. Przewoźnik głównym jest 

przewoźnikiem umownym na całej trasie, a przewoźnikiem faktycznym na odcinku, na jakim sam 

wykonuje transport
45

.   

W art. 138 § 2 k.m. znajduje się regulacja z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego. Norma 

kolizyjna z tego przepisu stanowi, iż do przewozu na częściach trasy, które nie stanowią drogi 

morskiej, stosuje się prawo właściwe dla danego rodzaju przewozu, a jeżeli nie można ustalić na jakiej 

części trasy nastąpiło zdarzenie, stosuje się do oceny skutków przepisy kodeksu morskiego.  

Prawa i obowiązki konkretnych przewoźników zawarte są w art. 139 k.m. Są to przepisy względnie 

obowiązujące i zwykle są wyłączane klauzulami umowy albo klauzulami samego konosamentu
46

. 

Regułą jest, że przewoźnik główny odpowiada za przewóz na całej trasie objętej konosamentem, a 

pozostali przewoźnicy tylko na części trasy, na której wykonywali faktycznie przewóz, ponosząc 

solidarną odpowiedzialność razem z przewoźnikiem głównym. Jeśli jednak wyłączono 

odpowiedzialność przewoźnika, który wystawił konosament, za całą trasę przewozu, jego 
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odpowiedzialność ogranicza się do dołożenia należytej staranności w tym, aby dalszy przewóz był 

prawidłowo wykonywany. Przewoźnik, który na podstawie solidarnej odpowiedzialności zapłacił 

odszkodowanie, może żądać od pozostałych  zwrotu – proporcjonalnie do przypadającego na niego 

frachtu. Zwolniony zostaje przewoźnik, który wykaże, że należycie wykonał swoje obowiązki na 

części trasy przypadającej na jego przewóz (art. 139 § 3 k.m).  Ostatni przewoźnik powinien wykonać 

znane mu prawa poprzednich przewoźników, w szczególności ich prawo zastawu (art. 139 § 4 k.m).  

Konwencja brukselska o konosamentach stanowi, iż każdy przewoźnik odpowiada za ładunek od 

momentu przyjęcia go na statek do chwili wydania. Dlatego też, sporna jest kwestia 

odpowiedzialności przewoźników w okresie przeładunku – od wyładowania z jednego statku do 

załadowania go na drugi. Aby usunąć ten problem, w praktyce wystawiane są dodatkowo dokumenty 

zwane konosamentami lokalnymi, regulujące stosunki między dwoma przewoźnikami morskimi
47

. W 

sytuacji, gdy następny etap przewozu nie następuje drogą morską, kolejny przewoźnik będzie 

wymagał wystawienia listu przewozowego
48

.  

Interesującym rodzajem konosamentu jest konosament elektroniczny (electronic bill of lading), który 

staje się coraz bardziej popularny w transporcie morskim. Jednak zasadniczym problemem, jest fakt, 

czy tego rodzaju dokument elektroniczny może być uznany za odpowiednik konosamentu w formie 

papierowej i tym samym być traktowany jako papier wartościowy. Jest to efektem stosowanych 

obecnie zasad przekazu elektronicznego w stosunkach kontraktowych, które nie pozwalają na 

równorzędne uznawanie konosamentów papierowych i elektronicznych
49

. Problematyczna staje się 

również kwestia zbywalności takiego konosamentu
50

. Regulacje prawne dotyczące zbywalnych 

konosamentów wymagają do nabycia prawa do ładunku, fizycznego posiadania oryginału dokumentu 

papierowego. Nie ma przepisów, które umożliwiałyby skuteczne przeniesienie uprawnień drogą 

elektroniczną, tak jak to jest przy papierach wartościowych mających postać materialną
51

. Trudno jest 

uznać elektroniczny zapis za równorzędną formę konosamentu, gdyż przepisy kodeksu morskiego nie 

przewidują takiej formy. Nie ma regulacji, która tak jak w przypadku akcji, przewiduje ich 

zdematerializowaną postać, jednocześnie ustalając zasady ich obrotu np. w kodeksie spółek 

handlowych lub ustawie o obrocie instrumentami finansowymi
52

 . Pozostaje również sporne, czy 

Reguły Haga – Visby mogą być stosowane do konosamentów elektronicznych
53

. 

Należy również wyróżnić podział na tzw. konosamenty czyste (clean bill of lading) oraz nieczyste – 

zaklauzulowane (foul, claused bill of lading).  Podział ten opiera się na tym, czy konosament zawiera 

klauzule restrykcyjne o których mowa w art. 137 k.m. Konosament czysty nie zawiera żadnych 

zastrzeżeń co do stanu i ilości ładunku lub jego opakowania. Praktyka wystawiania konosamentów 

ogranicza się w takim przypadku do akceptacji standardowej klauzuli, że towar został załadowany na 

statek w dobrym stanie (in apparent good order and condition)
54

. Konosament nieczysty zaś, to taki, 

który zawiera pewne zastrzeżenia umieszczone przez przewoźnika, do czego daje mu prawo art.137 

k.m. Uwagi mogą dotyczyć np. ilości, miary, wagi, oznakowania i zawartości opakowanego ładunku. 
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Dokonywanie zastrzeżeń w konosamencie jest istotne, gdyż domniemywa się przyjęcie do przewozu 

towarów w takiej ilości i stanie jaki jest określony w jego treści (art. 131 § 2 k.m., art. 3 pkt 4 

Konwencji o konosamentach)
55

. Reguły hamburskie w art. 16 ust. 2 mówią wręcz, iż: „jeśli osoba 

wydająca konosament zaniecha umieszczenia w konosamencie wzmianki o zewnętrznym stanie 

towaru, to uważa się, że towary były w dobrym stanie zewnętrznym”. 

S. Matysik jako przykładowe klauzule restrykcyjne podaje: „załadunek w czasie deszczu”, 

„nieszczelne pojemniki”, „uszkodzone skrzynie”
56

. W obrocie handlowym wartość posiadają tylko 

konosamenty czyste, a każde zastrzeżenie obniża wartość handlową konosamentu (art. 34 Jednolitych 

Zwyczajów i Praktyk dotyczących Akredytyw Dokumentowych), dlatego też, aby uniknąć 

niedogodności związanych z zastrzeżeniami w konosamencie, przewoźnik wydaje czysty konosament 

w zamian za list gwarancyjny (rewers). Załadowca w liście tym zobowiązuje się do wyrównania 

przewoźnikowi ewentualnych strat wynikłych z takiego postępowania
57

. List ten, to rodzaj umowy, w 

której przewoźnik ma obowiązek wystawienia konosamentu bez zastrzeżeń, natomiast załadowca 

zaspokoić ewentualne roszczenia odbiorcy ładunku. Jest to umowa o zwolnienie ze świadczenia 

dłużnika przez osobę trzecią (art. 392 k.c.)
58

.  

Kolejny podział to konosamenty: 

 liniowe (liner bill of lading), 

 czarterowe (bill of lading to be used with charter – party). 

Podział ten wynika z warunków, na jakich odbywa się przewóz ładunku. Przy umowach 

bukingowych, zawieranych przy przewozach linowych, warunki na jakich jest on wykonywany 

zawarte są w treści konosamentu. Natomiast przy żegludze nieregularnej, odbywanej na podstawie 

umów czarterowych, treść umowy jest określona czarterem
59

. Dlatego też, treść konosamentów 

czarterowych jest uboższa niż liniowych – ich forma jest uproszczona, a w wielu aspektach odsyła do 

postanowień czarteru. Rola konosamentu czarterowego ogranicza się wtedy jedynie do potwierdzenia 

przyjęcia towaru na statek. Aby jednak odesłanie było skuteczne, klauzula inkorporująca 

postanowienia powinna być ujęta w odpowiedni sposób i dostatecznie szeroko, tak by odnosiła się do 

wszystkich postanowień umowy czarterowej
60

. Kopia czarteru powinna być dołączona do 

konosamentu.  

W stosunku do odbiorcy ładunku na podstawie konosamentu, postanowienia umowy czarterowej są 

skuteczne, wyłącznie, gdy treść była mu znana lub z łatwością mógł się z nią zapoznać (np. kopia 

czarteru dołączona do konosamentu)
61

. Z kolei Sąd Najwyższy uznał,  iż klauzule inkorporujące treść 

czarteru do konosamentu, mogą być nieskuteczne w stosunku do nabywcy konosamentu w dobrej 

wierze, który nie miał wpływu na kształt umowy czarterowej. Warunkiem jest, by postanowienia 

umowy były nietypowe, nabywca nie miał możliwości się z nimi zapoznać albo wyraźnie odbiegają 

one od treści konosamentu
62

.  
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Konosamenty mogą być także: 

 zwykłe – potwierdzają, że towar będzie przewożony przez danego przewoźnika, na 

określonym statku i do konkretnego portu; 

 przeładunkowe (transshipment bill of lading) – stosowane , gdy towar jest przeładowywany 

na inny statek w trakcie przewozu. Konosamenty te, oprócz niezbędnych elementów, w swej 

treści powinny zawierać wymienienie portu przeładunkowego i nazwę statku, na którym 

towar będzie transportowany dalej
63

. Obowiązkiem przewoźnika jest pokrycie kosztów 

przeładunku oraz dostarczenie ładunku do portu docelowego.  

 

9. Podsumowanie 

Konosamenty, mimo, że  nie są tak popularnymi papierami wartościowymi jak akcje czy obligacje, to 

jednak nie sposób pominąć ich roli w prawie handlowym. Pozwalają one na dokonywanie w sposób 

swobodny czynności handlowych w obrocie morskim.  Są dowodem stosunku łączącego przewoźnika 

z odbiorcą/okazicielem, a liczne funkcje konosamentu jako materialnego nośnika określonej wartości,  

z pewnością ułatwiają transport oraz wzajemną regulację stosunków między obiema stronami.   
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OLGA GERLICH 

 

Dualistyczna koncepcja rejestracji przedsiębiorców – uwagi krytyczne 

 

W Polsce obowiązuje niejednorodny system rejestracji przedsiębiorców, z jednej strony funkcjonuje 

rejestr prowadzony przez sądy w ramach Krajowego Rejestru Sądowego, z drugiej zaś ewidencja 

działalności gospodarczej prowadzona przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Analiza 

przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
209

, które weszły w życiu w lipcu 2011 r., 

prowadzi do wniosku, że ewidencja osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zbliża się 

swoim kształtem do rejestru przedsiębiorców w ramach KRS. Niniejszy artykuł ma na celu 

porównanie obu rejestrów w ich obowiązującym kształcie oraz wypowiedź co do słuszności przyjętej 

w Polsce dualistycznej koncepcji rejestracji przedsiębiorców opartej na kryterium posiadania 

osobowości prawnej. 

 

1. Wprowadzenie 

Zgodnie z pierwotnymi założeniami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
210

 wpisem do rejestru 

przedsiębiorców w ramach KRS podlegać miały również osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą
211

. Ostatecznie jednak ustawodawca zrezygnował z wpisywania tychże osób do rejestru 

przedsiębiorców KRS, co znalazło swoje odzwierciedlenie w art. 14 ust. 2 u.s.d.g., stanowiącym, że 

przedsiębiorcy będąc osobami fizycznymi podlegają wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej. 

W uprzednim stanie prawnym ewidencja działalności gospodarczej prowadzona była przez gminy 

jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Na mocy nowelizacji u.s.d.g. z dnia 19 grudnia 

2008 r., której przepisy weszły w życie 1 lipca 2011 r. utworzona została Centralna Ewidencja i 

Informacja Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona w systemie teleinformatycznym przez 

ministra właściwego do spraw gospodarki.  

Analiza obowiązujących przepisów regulujących ewidencję pozwala na konkluzję, że ewidencja w 

swoim kształcie coraz bardziej zbliża się do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach KRS. 

Na wysunięcie takich wniosków pozwala utworzenie centralnej platformy teleinformatycznej 

udostępniającej informacje o przedsiębiorcach będących osobami fizycznymi, o podobnej formie do 

tej funkcjonującej przy KRS, rozszerzenie katalogu danych przedsiębiorców dostępnych w ewidencji 

oraz wprowadzenie domniemania prawdziwości danych udostępnionych w CEIDG. W 

obowiązującym stanie prawnym istnieją dwie centralne ewidencje prowadzone w systemie 

teleinformatycznym. Należy zastanowić się zatem nad pobudkami kierującymi ustawodawcą przy 

opowiedzeniu się nad utrzymaniem dualistycznego systemu rejestracji przedsiębiorców oraz przy 

zmianie obowiązującej formy ewidencji. 

 

                                                           
209 Ustawa  z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 
1807 z późn. zm.), dalej: „u.s.d.g.”. 
210

 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, (Dz.U. 1997 Nr 121 poz. 769 z późn. 

zm.), dalej: „ustawa o KRS”. 
211

 Ogólnie o rozwoju systemu rejestracji przedsiębiorców w Polsce: A. Michnik, Postępowanie o wpis do 

rejestru przedsiębiorców, Warszawa 2009, s. 19. 
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2. CEIDG czy KRS? 

1) Postępowanie 

Zgodnie ze założeniami uproszczone postępowanie w sprawie wpisu do ewidencji osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą przeciwstawiane było rzekomo długiemu, sformalizowanemu i 

kosztownemu postępowanie przed sądem rejestrowym
212

. W kształcie ewidencji obowiązującym od  

1 lipca 2011 r. powyższe argumenty przemawiające za utrzymaniem odrębnego rejestru dla osób 

fizycznych tracą na znaczeniu. Przyjrzyjmy się najpierw pierwszemu z zarzutów dotyczącego 

sformalizowaniu postępowania o wpis. Przepisy regulujące funkcjonowanie obu rejestrów przewidują 

możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej. Art. 19 ust. 2b ustawy o KRS umożliwia 

złożenie wniosku w formie elektronicznej opatrzonego podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Podobnie w przypadku ewidencji, zgodnie z art. 26 ust. 1 w 

związku z art. 27 ust. 7 u.s.d.g., wnioski o wpis w ewidencji opatrzone podpisem elektronicznym, 

weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, składane mogą być za pośrednictwem 

platformy teleinformatycznej. Niemniej ustawodawca pozostawił przedsiębiorcom możliwość 

składania wniosków w formie tradycyjnej. Wnioski o wpis w KRS składane być mogą na urzędowych 

formularzach (art. 19 ust. 2 ustawy o KRS). Podobnie w wypadku ewidencji wniosek na urzędowym 

formularzu może zostać złożony w dowolnie wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy 

osobiście lub wysłany listem poleconym (art. 26 u.s.d.g.). Złożony w ten sposób wniosek zostaje 

przekształcony przez organ na formę dokumentu elektronicznego, zostaje przezeń opatrzony 

odpowiednim podpisem elektronicznym i przesłany CEIDG nie później niż następnego dnia 

roboczego po jego otrzymaniu. 

Podobnie kształtuje się sytuacja w wypadku kosztów i długości postępowania. Zgodnie z nową 

regulacją wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat (art. 29 u.s.d.g.). Koszty uzyskania wpisu w 

KRS kształtują się natomiast następująco, pierwszy wpis podlega opłacie w wysokości 500 zł oraz 

dodatkowej opłacie w wysokości 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Każda 

zaś zmiana wpisu wiąże się z koniecznością uzyskania opłaty w wysokości 250 zł oraz dodatkowej 

opłacie w wysokości 250 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ciężko twierdzić 

zatem, że koszty we wskazanej wysokości w znacznym stopniu obciążają przedsiębiorców. Czas 

oczekiwania na wpis w KRS to nie więcej niż 7 dni od daty złożenia wniosku (art. 20a ustawy o 

KRS), wpis do CEIDG dokonywany jest natomiast nie później niż następnego dnia roboczego po dniu 

wpływu wniosku (art. 25 ust. 3 u.s.d.g.). 

2) Wpis  

 Zarówno wpis w KRS, jak i wpis w CEIDG realizują postulat 

jawności formalnej (art. 8 u.k.r.s. oraz art. 38 u.s.d.g.). Każdy 

podmiot zainteresowany ma dostęp do informacji zamieszczonych 

w rejestrze bez konieczności wskazywania jakiegokolwiek interesu 

faktycznego czy prawnego. Zasada jawności formalnej w wypadku 

wpisu w KRS jest dalej idąca, co objawia się w atrybucie tzw. 

jawności formalnej rozszerzonej wpisu213, objawiającej się w  

obowiązku ogłoszenia jego treści w Monitorze Sądowym i 

Gospodarczym (art. 13 ust. 1 u.k.r.s.). 

Wpisy w obu rejestrach realizują również zasadę jawności materialnej, wiążącej się ze skutkami 

prawnymi wpisu wkraczającymi w sferę prawa materialnego. Nowością jest znany w KRS (art. 17 

                                                           
212

 K. Kozioł, Rejestracja osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą- ewidencja działalności 

gospodarczej czy KRS?, Samorząd Terytorialny 9/2009, s. 35, 45. 
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 E. Norek, Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe, Warszawa 2001, s. 23. 
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u.k.r.s.), atrybut domniemania prawdziwości danych zamieszczonych w CEIDG (art. 33 u.s.d.g.) obcy 

poprzedniemu stanowi prawnemu. Podmiot wpisany do ewidencji nie może zasłaniać się wobec osoby 

trzeciej, działającej w dobrej wierze, zarzutem nieprawdziwości danych wynikających z zaniedbania 

przezeń obowiązku wystąpienia z wnioskiem o zmianę, uzupełnienie, sprostowanie lub wykreślenie 

wpisu.   

Uzbrojenie wpisu w CEIDG w atrybut domniemania prawdziwości należy ocenić pozytywnie z 

punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Należałoby się jednak zastanowić nad 

kompetencjami organu przyjmującego wniosek o wpis do CEIDG do jego badania. Sąd rejestrowy 

posiada niewątpliwie szersze kompetencje do badania zgłoszenia (art. 23 u.k.r.s.) niż organ 

ewidencyjny. Ponadto wpis do KRS następuje na podstawie postanowienia sądu rejestrowego, które 

jest postanowieniem zaskarżalnym. Zgodnie z art. 35 u.s.d.g. minister właściwy do spraw gospodarki 

posiada pewne kompetencje kontrolne, do których należą wezwanie przedsiębiorcy do dokonania 

odpowiedniej zmiany wpisu w wypadku stwierdzenia jego niezgodności ze stanem rzeczywistym oraz 

dokonywania z urzędu wykreśleń w razie braku zmiany w wyniku wezwania, dokonywania z urzędu 

sprostowań oczywistych błędów oraz zmian w wypadku stwierdzenia niezgodności ze stanem 

ujawnionym w innych urzędowych rejestrach. Niemniej są to kompetencje węższe niż te, którymi 

dysponuje sąd rejestrowy. Można by dostrzec tu pewną niekonsekwencję ustawodawcy, który z jednej 

strony dąży do uzyskania podobnej jawności wpisu w CEIDG jak ta, którą posiadają wpisy w KRS, 

zarówno ze strony formalnej w postaci ogólnopolskiej platformy teleinformatycznej, jak i materialnej, 

jednocześnie jednak nie wyposaża organów prowadzących w podobne kompetencje do badania 

zgłoszeń, objętych przecież domniemaniem prawdziwości ujawnionych w ich wyniku danych. 

3) Zagadnienia problematyczne 

W doktrynie poruszany był problem możliwości dokonania wpisu prokury przez przedsiębiorcę 

wpisanego do ewidencji
214

. Nowelizacja, która weszła w życie w lipcu 2011 r. nie przyniosła 

rozwiązania tego problemu. Ustawodawca nadal posługuje się w art. 25 u.s.d.g. sformułowaniem 

„dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy”, które w dalszym ciągu 

budzi wątpliwości doktryny
215

. Podobnie uwagi krytyczne budzi możliwość wymuszenia przez organ 

ewidencyjny egzekwowania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa firmowego
216

. 

 

3. Alternatywne rozwiązania 

W uprzednio obowiązującym stanie prawnym rejestracja przedsiębiorców będących osobami 

fizycznymi w gminie miała być rozwiązaniem łatwiejszym, szybszym i tańszym od procedury 

sądowej. W obecnym kształcie obu rejestrów argument ten stracił na znaczeniu. Należy zatem 

zastawić się nad rozwiązaniem najkorzystniejszym zarówno z punktu widzenia przedsiębiorców, jak i 

państwa.  

Przyjęte rozwiązania rozszerzenia katalogu danych zamieszczonych w ewidencji, wprowadzenia 

ogólnopolskiej platformy zawierającej wpisy, mają znaczenie przede wszystkim dla przedsiębiorców 

prowadzących działalność gospodarczą na większą skalę. Przedsiębiorcy drobniejsi, stanowiący 

większość wśród podmiotów wpisanych w ewidencji, prowadzą zazwyczaj działalność na skalę 

lokalną. Stąd klienci osiedlowych sklepów czy zakładów usługowych nie będą zainteresowani 
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 Ogólnie: M. Wyrwiński, Udzielenie prokury przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, Monitor 

Prawniczy 1/2005, str. 22; Z. Zamojski, Działalność gospodarcza osób fizycznych, Glosa 14/2004, s. 5. 
215

 K. Kozioł, Rejestracja osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą- ewidencja działalności 

gospodarczej czy KRS?, Samorząd Terytorialny 9/2009, s. 35, 47. 
216

 Ibidem. 
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szczegółowymi danymi dotyczącymi ich działalności, znikome jest również prawdopodobieństwo, że 

użyteczne wobec tych podmiotów będzie udostępnienie ich na ogólnokrajowej platformie. 

Podczas dyskusji nad umieszczeniem w KRS wpisów dotyczących osób będących osobami 

fizycznymi, doktryna opowiedziała się przeciwko umieszczaniem w KRS wpisów dotyczących 

drobnych przedsiębiorców 
217

. Wśród rozwiązań alternatywnych wskazywano na zastąpienie 

kryterium posiadania osobowości prawnej, kryterium wielkości obrotów gospodarczych. Takie 

rozwiązanie nawiązywałoby do podziału na kupców rejestrowych i nierejestrowych za rządów 

kodeksu handlowego z 1933 r.
218

. Art. 6 k.h. stanowił, że do wpisu do rejestru handlowego 

obowiązany był kupiec rejestrowy, którym zgodnie z art. 4 § 1 był ten, kto prowadził przedsiębiorstwo 

w większym rozmiarze. Dzisiaj kryterium prowadzenia działalności gospodarczej w „większym 

rozmiarze” oparte mogłoby zostać na wartości obrotów powodującej obowiązek stosowania ustawy o 

rachunkowości
219

, czyli równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro. 

Można również nadmienić rozwiązania przyjęte w innych krajach europejskich. Gwoli przykładu w 

Wielkiej Brytanii nie podlegają rejestracji w ogóle przedsiębiorstwa jednoosobowe (sole 

proprietorship) oraz spółki cywilne (partnership)
220

. W Niemczech zaś osiągnięcie przez osoby 

fizyczne statusu kupca pełnego (Vollkaufmann) uzależnione jest od przedmiotu, rozmiarów i sposobu 

prowadzenia działalności gospodarczej, podczas gdy spółki handlowe posiadają ten status bez 

względu na formę prawną
221

. 

 

4. Uwagi końcowe 

Należy podzielić opinię prof. Katnera, który koncepcję podwójnych organów prowadzących rejestr 

przedsiębiorców określił jako „obarczoną błędem metodologicznym”
222

. Obowiązujące rozwiązanie w 

postaci prowadzenia dwóch podobnych w kształcie platform jest kosztowne, uzasadnienie podstaw 

różnicowania obu kategorii podmiotów wątpliwe. 

Za korzystne można by uznać rozwiązanie polegające na zobowiązaniu do wpisu do rejestru 

przedsiębiorców indywidualnych osiągających większe obroty, pozostałych przedsiębiorców zaś z 

takiego obowiązku zwolnić. Drobni przedsiębiorcy rozpoczynający działalność nie dają bowiem 

gwarancji, że ich działalność się rozwinie – może zdarzyć się, że po kilkumiesięcznej „wegetacji” 

zmuszeni będą do zaprzestania działalności
223

. W stosunku do tych podmiotów również ochronna 

funkcja rejestru nie zostanie zrealizowana, ze względu na ich marginalne znaczenie
224

. 
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 W. Łukowski, Wybrane problemy związane ze stosowaniem ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i 

kodeksu spółek handlowych, Przegląd Prawa Handlowego 2001/9, str. 9; P. Bielski, Podstawy organizacji i 

funkcjonowania rejestru przedsiębiorców- zagadnienia wybrane, Rejent 2000/2, str. 35. 
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 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks handlowy (Dz. U. z 1933 r. Nr 82, 

poz. 600). 
219 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591). 
220

 E. Norek, Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe, Warszawa 2001, s. 20. 
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 Ibidem. 
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 W. Katner, Podstawowe zagadnienie prawne nowej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Przegląd 

Prawa Handlowego 2004/12, s.8. 
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 P. Bielski, Podstawy organizacji i funkcjonowania rejestru przedsiębiorców- zagadnienia wybrane, Rejent 

2000/2, s. 35-36. 
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PAWEŁ JAROS 

 

Udzielenie pełnomocnictwa członkowi zarządu spółki kapitałowej 

 

 

Zagadnieniem budzącym poważne kontrowersje w piśmiennictwie, zarówno pod rządami k.h.
225

 jak i 

k.s.h.
226

, jest dopuszczalność udzielenia pełnomocnictwa członkowi zarządu spółki kapitałowej w 

przypadku, gdy w spółce obowiązuje reprezentacja łączna członków zarządu, a więc do składania 

oświadczeń za spółkę wymagane jest współdziałanie dwóch lub więcej członków zarządu. Problem 

ten ma duże znaczenie praktyczne w szczególności w sytuacji, gdy nie jest możliwe łączne działanie 

osób uprawnionych do reprezentacji spółki. Pomimo tego, że w orzeczeniu z 23.06.2006 r. Sąd 

Najwyższy
227

 (dalej jako SN) wyraźnie stwierdził, iż członek zarządu sp. z o.o., uprawniony umową 

spółki do jej reprezentowania łącznie z drugim członkiem zarządu, może być ustanowiony 

pełnomocnikiem do poszczególnych czynności, stanowisko przeciwko udzieleniu takiego 

pełnomocnictwa jest nadal silnie aprobowane w doktrynie
228

.  

 

1. Wprowadzenie 

Podstawową rolę w działalności spółek kapitałowych zapewniającą skuteczną realizację zamierzonych 

celów odgrywa należyta ich reprezentacja. K.s.h. pozostawia wspólnikom, akcjonariuszom dużą 

swobodę w określeniu podstawowych zasad reprezentacji spółki. W tym zakresie przepisy kodeksu 

mają charakter dyspozytywny, co oznacza, iż mogą one być w odmienny sposób uregulowane w 

umowie (statucie) spółki. Jednakże, jeżeli umowa (statut) nie określa sposobu reprezentacji spółki, 

wówczas w przypadku zarządu jednoosobowego spółkę może reprezentować samodzielnie jedyny 

członek zarządu, a w przypadku zarządu wieloosobowego stosuje się regulację zawartą w przepisie 

art. 205 § 1 k.s.h. oraz art. 371 § 1 k.s.h., zgodnie z którymi do składania oświadczeń woli za spółkę 
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 Por. A. Gburzyńska, Członkostwo w zarządzie spółek kapitałowych, PPH Nr 7/1998, s. 18; J. Szwaja, 

Komentarz do wyroku SA w Poznaniu z dnia 28.04.1992 r., OG Nr 10/1992. 
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 Por. G. Gorczyński, W obronie dopuszczalności udzielenia pełnomocnictwa członkowi zarządu i wspólnikowi 
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pełnomocnika spółki kapitałowej, Prawo Spółek Nr 7-8/2007, s. 2-6; R. L. Kwaśnicki, A. Rataj, Członek zarządu 
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wymagana jest reprezentacja łączna dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu 

działającego łącznie z prokurentem. 

W praktyce obrotu często zdarzają się sytuacje, iż pomimo przyjęcia w umowie (statucie) spółki 

reprezentacji kodeksowej, zarząd widzi potrzebę udzielenia pełnomocnictwa jednemu ze swoich 

członków do dokonania określonej czynności prawnej w imieniu spółki. Z takim postępowaniem 

można spotkać się w szczególności wtedy, gdy zachodzi konieczność szybkiego podjęcia ważnych 

decyzji przez spółkę, ale w określonym terminie łączne działanie członków zarządu nie jest możliwe.  

W związku z powyższym pojawia się ważne pytanie dotyczące dopuszczalności udzielenia 

pełnomocnictwa na rzecz jednego członka zarządu przez działających łącznie dwóch (lub wielu) 

członków zarządu albo przez członka zarządu działającego łącznie z prokurentem
229

. Problem ten 

dotychczas nie został wyraźnie rozstrzygnięty przez ustawodawcę, z tego względu wskazana wydaje 

się jego bliższa analiza, świadcząca o dopuszczalności możliwości łączenia funkcji pełnomocnika 

spółki oraz piastuna jej zarządu. Wydaje się bowiem, że obrót w jakim uczestniczą spółki kapitałowe 

wymaga liberalizacji dotychczasowych, klasycznych zasad reprezentacji spółki na rzecz co raz 

bardziej nowoczesnych reguł usprawniających funkcjonowanie spółek kapitałowych. 

 

2. Przegląd orzecznictwa sądowego 

Zagadnienie umocowania członka zarządu spółki kapitałowej do dokonywania w jej imieniu 

określonych czynności budzi w praktyce wiele kontrowersji, które można uznać za wynik m.in. 

niejednolitego orzecznictwa sądów w tej sprawie. W wyroku z 16.03.2005 r. Sąd Apelacyjny
230

 w 

Katowicach stwierdził, że członek zarządu spółki akcyjnej nie może być jednocześnie 

pełnomocnikiem tej spółki i dokonywać w jej imieniu ważnych czynności prawnych. Zdaniem Sądu 

zarząd pozwanej spółki udzielając swoim członkom pełnomocnictw doprowadził do zmiany zasad 

reprezentacji spółki określonych w statucie, co jest niedopuszczalne. Takie zachowanie zarządu 

stanowi naruszenie woli akcjonariuszy w zakresie reprezentacji spółki, a w konsekwencji prowadzi do 

nieważności wszystkich czynności dokonanych przez takiego pełnomocnika. 

Odmienne stanowisko od powyższego zaprezentował SN
231

 we wspomnianym wyroku z 23.06.2006 r. 

W odpowiedzi na pytanie prawne skierowane przez Sąd Okręgowy w Częstochowie SN podniósł 

argument, że przepisy w szczególności przepisy k.s.h. nie zabraniają, aby członek zarządu został 

ustanowiony pełnomocnikiem lub prokurentem. Takie ograniczenia zostały wyraźnie przewidziane w 

odniesieniu do członków rady nadzorczej oraz komisji rewizyjnej. Argumentując a contrario, skoro 

nie ma podobnego wyłączenia w przypadku członka zarządu, brak jest zatem podstaw, aby ta sama 

osoba nie mogła być jednocześnie członkiem zarządu spółki oraz jej pełnomocnikiem. Zdaniem sądu 

ustanowienie członka zarządu pełnomocnikiem nie prowadzi do obejścia prawa, w szczególności nie 

wyłącza ustawowych lub umownych zasad reprezentacji spółki. Członek zarządu nadal pozostaje 

piastunem organu osoby prawnej, a samo udzielenie pełnomocnictwa pozostaje bez wpływu na zasady 

reprezentacji spółki przez jej zarząd.  

                                                           
229

 Rozpatrując problem udzielenia pełnomocnictwa członkowi zarządu należy odróżnić przypadki 

pełnomocników ustanowionych przez zarząd od pełnomocników powołanych przez walne zgromadzenie lub 

zgromadzenie wspólników zgodnie z art. 210 i 379 k.s.h Przepisy te dotyczą tylko sytuacji, gdy pełnomocnicy 

reprezentują spółkę w przypadku umowy i sporów pomiędzy członkiem zarządu a spółką. 

230
 I ACa 1628/04 (niepubl.), omówiony przez J. A. Strzępka, P. Pinior, op. cit., s. 4-5. 

231
 III CZP 68/06, op. cit. 
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Stanowisko akceptujące możliwość udzielenia pełnomocnictwa członkowi zarządu potwierdzają 

obecnie najnowsze orzeczenia sądów, które w uzasadnieniach swoich decyzji powołują się na 

identyczne argumenty, które zostały przedstawione w orzeczeniu SN z 23.06.2006 r. I tak, w wyroku z 

04.02.2010 r. SN
232

 stwierdził, że właściwie reprezentowana spółka może udzielić pełnomocnictwa do 

dokonywania czynności prawnej osobie, która pełni funkcję prezesa zarządu. Z kolei Naczelny Sąd 

Administracyjny
233

 (dalej jako NSA) w postanowieniu z 28.07.2010 r. wyraził pogląd, iż członek 

zarządu sp. z o.o., uprawniony do jej reprezentacji łącznie z drugim członkiem zarządu, może być 

ustanowiony pełnomocnikiem do poszczególnych czynności.  

 

3. Członek zarządu pełnomocnikiem – poglądy doktryny 

3.1. Brak regulacji ustawowej 

Głównym argumentem przemawiającym za dopuszczalnością udzielenia pełnomocnictwa członkowi 

zarządu jest fakt, iż zarówno przepisy k.c. oraz k.s.h nie zawierają wyraźnego zakazu łączenia funkcji 

pełnomocnika i członka zarządu
234

. W przypadku konfuzji określonych funkcji w ramach struktury 

spółki kapitałowej ograniczenia ustawowe zostały wskazane explicite
235

. Ustawodawca wyczerpująco 

uregulował kwestię łączenia funkcji przez członka zarządu, a każdy inny zakaz może wynikać jedynie 

z umowy spółki
236

. Zgodnie z art. 214 § 1, 243 § 3 k.s.h. oraz art. 387 § 1, 412 § 3 k.s.h. członek 

zarządu sp. z o.o., S.A. nie może być jednocześnie członkiem rady nadzorczej oraz pełnomocnikiem 

wspólnika, akcjonariusza na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu. Wśród zakazów 

nie ma jednak takiego, który uniemożliwiałby jednoczesne sprawowanie funkcji członka zarządu oraz 

pełnomocnika. Jeżeli zatem ustawodawca wyraźnie nie zabronił łączenia obydwu funkcji należy 

przypuszczać, iż taką możliwość dopuścił, w szczególności przez odwołanie się w art. 2 k.s.h. do 

przepisów ogólnych k.c., które również nie zawierają żadnych ograniczeń w tej kwestii
237

.  

O tym, że udzielenie pełnomocnictwa członkowi zarządu nie jest czymś wyjątkowym świadczy 

ponadto to, iż taka możliwość została wyraźnie dopuszczona w przepisach prawa spółdzielczego
238

. 

Zgodnie z art. 55 § 1 pr. spółdz. zarząd spółdzielni może udzielić jednemu z członków zarządu 

pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z bieżącą działalnością 

gospodarczą spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także 

pełnomocnictwo do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych. Przepis 

ten stanowi dowód na to, iż obowiązujące uregulowania ustawowe pozwalają na przyjęcie, że obecny 

system prawny dopuszcza udzielenie pełnomocnictwa członkowi zarządu osoby prawnej, w tym także 

spółki kapitałowej
239

. Z drugiej jednak strony, według autorów kwestionujących możliwość łączenia 
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 IV CSK 416/09, LEX Nr 577698 z glosą krytyczną M. Borkowski, LEX/el. 2011. 
233

 I FSK 723/10, LEX Nr 658308. 
234

 Z. Kuniewicz, Członek zarządu…, op. cit., s. 47.  
235

 K. Bilewska, J. Jastrzębski, op. cit., s. 61. 
236

 R. Witaszek, Członek zarządu sp. z o.o. jako jej pełnomocnik, Glosa Nr 5/2007, s.  90; T. Kurnicki, op. cit., s. 

51. 
237

 Do pełnomocnictwa udzielonego członkowi zarządu należy stosować przepisy k.c., dotyczące 

pełnomocnictwa zarówno w kwestii dopuszczalności jego udzielenia, podmiotów, które mogą być 

pełnomocnikami, jak i skutków dokonania czynności prawnej przez pełnomocnika. Pomiędzy przepisami k.s.h. i 

k.c. istnieje stosunek lex specialis – lex genralis; Tak M. Pazdan, Kodeks spółek handlowych a kodeks cywilny, 

PiP Nr 2/2001, s. 32; J. A. Strzępka, (w:) Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. J.A. Strzępka Warszawa 

2011 s. 432. 
238

 K. Bilewska, J. Jastrzębski, op. cit., s. 62; Z. Kuniewicz, Członek zarządu…, op. cit., s. 47; G. Gorczyński, 

op. cit., s. 30 
239

 J. P. Naworski, Pełnomocnictwo członka…, op. cit., s. 45; G. Gorczyński, op. cit., s. .30.  
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obydwu funkcji art. 55 § 1 pr. spółdz. stanowi przepis szczególny, wyrażający wyjątek od ogólnej 

zasady głoszącej zakaz łączenia obydwu funkcji. Z tego względu dopuszczalność udzielenia 

pełnomocnictwa członkowi zarządu spółki kapitałowej powinna być expressis verbis wskazana w 

ustawie
240

.  

Jak słusznie zauważyli K. Bilewska i J. Jastrzębski
241

  twierdzenie o wyjątkowym charakterze art. 55 

pr. spółdz. jest dotknięte podstawowym błędem logicznym. Brak jest bowiem konkretnego przepisu 

ustanawiającego zakaz łączenia funkcji pełnomocnika i członka zarządu, z tego powodu art. 55 § 1 nie 

może być uznawany za wyjątek od tej zasady. Gdyby istniał w k.c. przepis, który wyraźnie 

zabraniałby łączenia obydwu funkcji, wówczas nie byłoby wątpliwości, iż art. 55 § 1 pr. spółdz. 

stanowi lex specialis do ogólnego zakazy bycia jednocześnie pełnomocnikiem i członkiem zarządu. W 

związku z tym, iż dopuszczalność ustanowienia pełnomocnikiem spółki członka jej zarządu nie 

została ustawowo wyłączona, to tym samym art. 55 § 1 pr. spółdz. powinien być traktowany jako 

przepis, który potwierdza obowiązywanie tej zasady
242

.  

 

3.2. Względy praktyczne 

Za dopuszczalnością udzielenia pełnomocnictwa członowi zarządu przemawiają także względy 

praktyczne
243

. Zdarzyć się mogą bowiem sytuacje, gdy z jakichkolwiek powodów współdziałanie osób 

uprawnionych do reprezentacji łącznej jest nadmiernie utrudnione lub wręcz niemożliwe
244

. Powody 

takiego stanu mogą mieć charakter obiektywny (np. śmierć, choroba członka zarządu, wyjazd 

zagraniczny) lub subiektywny (np. spór pomiędzy członkami zarządu). W takich sytuacjach jedyną 

alternatywą dla zapewnienia należytego funkcjonowania spółki jest udzielenie pełnomocnictwa 

członkowi zarządu, który jest osobą najbardziej kompetentną do reprezentowania spółki. To bodaj 

najprostszy i najszybszy sposób gwarantujący spółce możliwość działania w przypadku braku 

wymaganej ilości członków zarządu. Czyniąc członka zarządu swoim pełnomocnikiem, spółka 

jednocześnie może działać pomimo niekompletnego zarządu i uniknąć sformalizowanych oraz 

długotrwałych procedur rejestrowych związanych z ustanowieniem prokurenta lub dokonaniem 

zmiana w składzie zarządu. W szczególności widoczne jest to na przykładzie spółek prowadzących 

działalność na dużą skalę, gdzie przekazanie kompetencji do reprezentowania spółki na 

pełnomocników w znacznym stopniu ułatwia funkcjonowanie takich spółek.    

 

3.3. Bezpieczeństwo i pewność obrotu 

Wbrew pojawiających się wątpliwości, udzielenie pełnomocnictwa członkowi zarządu nie stwarza 

poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa i pewności obrotu
245

. Innego zdania są przeciwnicy 

łączenia obydwu funkcji, którzy obawiają się, iż wskutek udzielenia pełnomocnictwa piastunowi 

zarządu dochodziłoby do dezorientacji kontrahentów spółki co do tego, czy dana osoba występuje 
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 J. A. Strzępka, P. Pinior, op. cit., s. 8. 
241

 K. Bilewska, J. Jastrzębski, op. cit., s. 62. 
242

 Ibidem; Z. Kuniewicz, Upoważnienie członka…, op. cit., s. 4. 
243

 III CZP, op. cit. To właśnie potrzeba usprawnienia funkcjonowania spółek zapoczątkowała dyskusję nad 

możliwością udzielenia pełnomocnictwa członkowi zarządu. 
244

 Oświadczenia członków zarządu nie muszą być składane w jednym miejscu i czasie, jednak dopiero z chwilą 

złożenia oświadczenia przez wszystkie osoby, czynność prawna staje ważna. Zob. Z. Kuniewicz, Realizacja 

reprezentacji łącznej, PiP Nr 11/2007, s. 37 i n.; tenże, Uwagi o sposobie określenia i realizacji reprezentacji 

łącznej, Rejent Nr 10/2010. s. 65 i n. wraz z przedstawioną tam literaturą. 
245

 J. P. Naworski, Reprezentacja spółki kapitałowej z udziałem pełnomocników – w tym będących członkami 

zarządu, Glosa Nr 5/2007, s. 38; Z. Kuniewicz, Upoważnienie…, op. cit., s. 5. 
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jako organ spółki, czy też jako jej pełnomocnik
246

. Jak słusznie zauważył SN w wyroku z 23.06.2006 

r. twierdzenie takie nie jest właściwe, bowiem w każdej sytuacji osoba, która składa oświadczenie 

woli powinna ujawnić w jakim charakterze działa
247

. Pełnomocnik nie może zataić, że działa w 

imieniu i na rzecz mocodawcy, a jego kontrahent powinien ustalić, czy rzeczywiście ma do czynienia 

z pełnomocnikiem spółki. Trudno jest zatem uznać, że występowanie członka zarządu w charakterze 

pełnomocnika zagraża bezpieczeństwu obrotu oraz narusza interesy kontrahentów
248

. Przede 

wszystkim obrót w jakim uczestniczą spółki ma charakter profesjonalny, a zatem podmiot 

występujący jako pełnomocnik powinien wyraźnie określić swój status a jego kontrahent powinien 

dążyć do weryfikacji uzyskanych informacji (np. powinien wymagać wylegitymowania się wypisem z 

KRS lub przedstawienia dokumentu pełnomocnictwa). Jeżeli zatem członek zarządu będąc 

jednocześnie pełnomocnikiem przedkłada drugiej stronie czynności prawnej dokument 

pełnomocnictwa, to nie powinno budzić wątpliwości w jakim charakterze występuje.  

Problem może pojawić się dopiero wówczas, gdy członek zarządu będący jednocześnie 

pełnomocnikiem spółki dokonał czynności prawnej, ale nie określił w jakim charakterze występował 

przy jej dokonaniu. Pojawia się wtedy pytanie, czy do skutków działania takiej osoby należy stosować 

art. 39 k.c. czy też art. 103 k.c. Wydaje się, że w takiej sytuacji ocena skutków działania członka 

zarządu będącego pełnomocnikiem powinna być przeprowadzona w zależności od treści udzielonego 

mu pełnomocnictwa. Jeżeli zatem konkretna czynność prawna dokonana została w granicach objętych 

umocowaniem spółki do reprezentowania jej w charakterze pełnomocnika, to ocena skutków takiej 

czynności powinna opierać się na art. 103 k.c. dotyczącym falsus procurator. Z kolei w sytuacji 

odwrotnej, w której dana osoba działa wyłącznie w charakterze członka zarządu, wówczas ocena 

skuteczności czynności prawnej powinna być przeprowadzona na podstawie art. 39 k.c. w zw. z art. 

58 k.c.
249

 W ten sposób rozstrzygnięte zostaną wątpliwości wskazane przez A. Kidybę
250

 dotyczące 

właściwej podstawy do oceny działań podjętych przez pełnomocnika będącego jednocześnie 

członkiem zarządu. 

 

3.4. Udzielenie pełnomocnictwa jako obejście prawa 

W piśmiennictwie często spotyka się opinię, że udzielenie pełnomocnictwa członkowi zarządu 

stanowi obejście prawa, gdyż wskutek tego wyłączone zostają ustawowe lub umowne zasady 

reprezentacji spółki
251

. Zdaniem niektórych autorów, jeżeli wspólnicy określili, że w spółce 

obowiązuje reprezentacja łączna członków zarządu albo też nie wypowiedzieli się w tej kwestii, w 

związku z czym będą miały zastosowanie ustawowe zasady reprezentacji łącznej, to nie może być ona 

modyfikowana przez zarząd spółki poprzez udzielenie jednoosobowego pełnomocnictwa członkowi 

zarządu
252

. Takie postępowanie stanowi naruszenie woli wspólników wyrażonej w umowie lub 

statucie spółki.
253

 Członek zarządu jako pełnomocnik spółki byłby bowiem upoważniony do 
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 J. Szwaja, op. cit., s. 18; A. Gburzyńska, op. cit., s. 19; A. Kidyba, Członek zarządu…, op. cit., s. 20; J. A. 

Strzępka, P. Pinior, op. cit., s. 8. 
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 III CZP, op. cit. 
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 Ibidem. Z. Kuniewicz, Upoważnienie członka…, op. cit., s. 7.  
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 Nie wchodząc w głębszą analizę zagadnienia właściwej podstawy do oceny działalności piastuna organu 

osoby prawnej należy zauważyć, iż problem ten jest przedmiotem znacznych rozbieżności w najnowszym 

piśmiennictwie i orzecznictwie sądowym. 
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 A. Kidyba, Członek zarządu…, op. cit., s. 20. 
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 Por. J. A. Strzępka, P. Pinior, op. cit., s. 5; A. Kidyba, Członek zarządu…, op. cit., s. 20-21. 
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 Zob. P. Pinior, B. Jochemczyk, op. cit., s. 23-24; A. Kidyba, Spółka…, op. cit., s. 531. 
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dokonywania czynności, które jako członek zarządu musiałby dokonywać łącznie z inną osobą 

upoważnioną do reprezentacji spółki
254

. 

Przedstawiony powyżej argument nie wydaje się do końca słuszny. Przede wszystkim udzielenie 

pełnomocnictwa członkowi zarządu nie wpływa na dotychczasowe zasady łącznej reprezentacji spółki 

przez jej zarząd. Fakt udzielenia takiego pełnomocnictwa nie oznacza, iż odtąd w spółce obowiązuje 

reprezentacja jednoosobowa
255

. Członków zarządu nadal wiążą zasady reprezentacji łącznej, a jej 

zastosowanie w konkretnym przypadku będzie zależało od tego, w jakiej roli w stosunkach z 

kontrahentami występuje osoba będąca jednocześnie członkiem zarządu oraz pełnomocnikiem
256

. 

Zatem, jeżeli członek zarządu będący równocześnie pełnomocnikiem spółki zawarł umowę kupna 

działając przy tym w charakterze organu osoby prawnej, to taka umowa jest nieważna, jeżeli nie 

uzyskał ona zgody innej osoby uprawnionej do reprezentacji łącznej. Z kolei, jeżeli zawarł on umowę 

działając jak pełnomocnik to taka czynność jest ważna, gdyż nie obowiązuje go wymóg reprezentacji 

łącznej. W rezultacie można stwierdzić, że udzielenie pełnomocnictwa członkowi zarządu w żaden 

sposób nie wyłącza zarządu od działania i podejmowania decyzji do których jest on ustawowo lub 

umownie uprawniony
257

. Zarząd nadal reprezentuje spółkę w stosunkach z osobami trzecimi, 

natomiast członek zarządu uzyskuje dodatkowe umocowanie do dokonywania czynności w imieniu 

spółki w zakresie wynikającym z pełnomocnictwa. Nie prawdziwe jest zatem twierdzenie, iż 

udzielenie pełnomocnictwa członkowi zarządu spowoduje zastąpienie organu spółki 

pełnomocnikiem
258

. Organ osoby prawnej oraz jej pełnomocnik to dwie odrębne instytucje prawne i 

nie należy ich utożsamiać. Kompetencja członka zarządu do reprezentowania spółki wynika z ustawy 

lub umowy spółki, a działania takiego podmiotu są działaniami samej osoby prawnej. Z kolei 

kompetencja pełnomocnika wynika z umocowania, a więc czynności prawnej dokonanej przez spółkę. 

Działania pełnomocnika nie wywołują bezpośrednio skutków po stronie spółki, pełnomocnik w 

porównaniu do zarządu działa w imieniu i na rzecz spółki, w granicach udzielonego mu umocowania. 

O tym, że udzielenie pełnomocnictwa członkowi zarządu nie prowadzi do obejścia ustawowych lub 

umownych zasad reprezentacji świadczy ponadto treść art. 205 § 3 k.s.h., zgodnie z którym ustalone 

zasady reprezentacji spółki nie wyłączają możliwości ustanowienia przez zarząd prokury 

jednoosobowej lub łącznej i nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze. 

Przepis ten pokazuje bezzasadność zarzutu obejścia prawa podnoszonego przez przeciwników 

możliwości łączenia funkcji członka zarządu i pełnomocnika
259

. Z przepisu tego wyraźnie wynika, iż 

pomimo tego, że w spółce obowiązuje reprezentacja łączna możliwe jest ustanowienie prokury 

jednoosobowej upoważniającej prokurenta do samodzielnego reprezentowania spółki. Jeżeli zatem 

dopuszczalne jest ustanowienie samodzielnym prokurentem osoby niebędącej członkiem zarządu i nie 

stanowi to zmiany zasad reprezentacji, to dlaczego za takie należy uważać udzielenie pełnomocnictwa 

członkowi zarządu? Zakres umocowania prokurenta jest przecież znacznie szerszy niż pełnomocnika, 

a dodatkowo zarząd nie może ograniczyć go ze skutkiem prawnym dla osób trzecich. Jak słusznie 

zauważył G. Gorczyński większym odstępstwem niż powierzenie jednoosobowej reprezentacji 

jednemu z członków zarządu jest powierzenie takiej reprezentacji osobie trzeciej
260

. Członkami 

zarządu są zazwyczaj wyspecjalizowani menedżerowie, którzy znają doskonale realia funkcjonowania 
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spółki, dlatego też bardziej wątpliwe wydaje się udzielnie prokury osobie postronnej, która nie zawsze 

musi być kompetentna
261

.  

 

3.5.  Zakaz dokonywania „czynności z samym sobą” 

Koronnym argumentem podnoszonym przeciwko możliwości łączenia funkcji pełnomocnika oraz 

członka zarządu jest zarzut, zgodnie z którym w sytuacji udzielenia pełnomocnictwa piastunowi 

zarządu mamy do czynienia z dokonaniem czynności z samym sobą, która z mocy art. 108 k.c. jest 

zakazana. Co do formułowania samego zarzutu panuje rozbieżność w doktrynie, co tym samym 

osłabia jego moc jako argumentu przeciwko udzieleniu pełnomocnictwa piastunowi zarządu. Zdaniem 

P. Piniora i B. Jochemczyka
262

 członka zarządu nie można traktować w świetle teorii organów jako 

odrębnego podmiotu od osoby prawnej działającej przez ten organ, co w konsekwencji sprawia, że 

spółka udzielając pełnomocnictwa piastunowi zarządu, w rzeczywistości przekazuje umocowanie 

samej sobie. Z kolei w przekonaniu A. Rzeteckiej – Gil
263

 naruszenie zakazu z art. 108 k.c. polega na 

tym, iż ta sama osoba fizyczna bierze udział w składaniu oświadczenia woli o udzieleniu sobie 

pełnomocnictwa, a więc naruszona zostaje klasyczna reguła nemo est iudex in causa sua. 

Co do pierwszego stanowiska reprezentowanego przez P. Piniora i B. Jochemczyka należy stwierdzić, 

opierając się na tej samej podstawie co autorzy, iż nie mamy tutaj do czynienia z. udzieleniem 

pełnomocnictwa spółce, lecz – pełniącej funkcję członka zarządu –  osobie fizycznej, jako odrębnemu 

podmiotowi prawa. Nie zachodzi tutaj tożsamość podmiotowa w sensie prawnym, gdyż oświadczenie 

o udzieleniu pełnomocnictwa składane jest przez spółkę działającą przez organ, zaś adresatem 

oświadczenia jest inny podmiot, tj. osoba fizyczna
264

. Wykluczona jest zatem możliwość udzielenia 

przez spółkę umocowania samej sobie, gdyż podmiotowa konstrukcja pełnomocnictwa określa je jako 

stosunek między dwoma podmiotami: mocodawcą i pełnomocnikiem
265

. Natomiast to, iż ta sama 

osoba występuje jednocześnie w charakterze organu spółki, nie wyklucza prawnej dopuszczalności 

udzielenia jej pełnomocnictwa. W takiej sytuacji nie udziela on pełnomocnictwa we własnym imieniu, 

ale zgodnie z art. 38 k.c. działa jako organ (zarząd) spółki
266

. 

Co do drugiego zarzutu zgłoszonego przez A. Rzetecką – Gil należy zauważyć, iż członek zarządu nie 

zawsze będzie sędzią we własnej sprawie. Na pewno z taką sytuacją nie będziemy mieli do czynienia 

w przypadku, gdy dwóch członków zarządu udziela pełnomocnictwa innemu członkowi zarządu. 

Zdaniem autorki czynność z samym sobą będzie miała miejsce wówczas, gdy jednym z członków 

udzielających pełnomocnictwa będzie ten, któremu to pełnomocnictwo jest udzielane. Wbrew takiemu 

poglądowi wydaje się, że w takim przypadku zasada nemo est iudex in causa sua również nie zostanie 

w pełni naruszona, gdyż do skutecznego udzielenia pełnomocnictwa konieczne będzie jeszcze 

współdziałanie innych osób uprawnionych do reprezentacji łącznej. Samo oświadczenie członka 

zarządu, któremu ma być udzielone pełnomocnictwo nie wywoła żadnych skutków prawnych
267

, a 

więc nie można mówić, iż będzie on sędzią we własnej spawie. Taka sytuacja mogłaby wystąpić 
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dopiero wówczas, gdyby reprezentacja spółki byłaby jednoosobowa, jednak udzielenie 

pełnomocnictwa w takim przypadku byłoby nieracjonalne.  

 

4. Wnioski końcowe 

Dopuszczalność udzielenia pełnomocnictwa członkowi zarządu budzi wiele kontrowersji, a 

jednocześnie ma niezwykle istotne znaczenie dla praktyki. Przedstawione w artykule argumenty 

przemawiają za tym, iż członek zarządu spółki kapitałowej może pełnić funkcję pełnomocnika tejże 

spółki. Wątpliwości mogą pojawiać się jedynie w przypadku udzielenia pełnomocnictwa ogólnego, 

które obejmuje szeroki zakres czynności umocowanego. Niemniej jednak, należy również dopuścić 

możliwość udzielenia takiego umocowania biorąc pod uwagę przede wszystkim to, iż k.s.h. zezwala 

na ustanowienie prokury, która uprawnia prokurenta do jeszcze szerszego zakresu czynności niż 

pełnomocnictwo ogólne.  

De lege lata należy przyjąć, że dopuszczalne jest udzielenie członkowi zarządu spółki kapitałowej 

pełnomocnictwa ogólnego, rodzajowego oraz szczegółowego. Powyższa teza odnosi się także do 

członków zarządu spółki partnerskiej, a ponadto do wspólników, partnerów i komplementariuszy 

spółek osobowych, w których umowa wprowadza wymóg reprezentacji łącznej
268

. Przyjęcie takiego 

stanowiska stanowi odpowiedź na potrzeby stawiane przez współczesny obrót gospodarczy, w którym 

dostosowanie instrumentów prawnych ułatwiających ten obrót do potrzeb przedsiębiorców, skutkuje 

pozytywnym rozwojem gospodarczym.  
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PAULA PUL 

 

(Nie) bezpieczne opcje walutowe? 

 

Żaden z instrumentów finansowych po 1989 r. nie zdobył w Polsce w tak krótkim czasie takiego 

rozgłosu jak opcje walutowe. Jeszcze w 2008 roku niewiele osób w Polsce wiedziało, co to jest opcja. 

Niewiele też osób potrafiło odróżnić opcję CALL od opcji PUT, nie mówiąc o opcjach typu 

europejskiego czy amerykańskiego. Dopiero kryzys na rynku finansowym sprawił, że o opcjach 

usłyszała znaczna część polskiego społeczeństwa, a przedsiębiorcy przeszli przyspieszony kurs tradera 

opcji.  

Wszystko zaczęło się w drugiej połowie 2008 r. kiedy to Polska gospodarka w końcu odczuła kryzys 

gospodarczy państw zachodnich. Głównym symptomem załamania była gwałtowna i znaczna 

deprecjacja złotego, w porównaniu z jego tendencją wzrostową w latach ubiegłych. Niestety, 

wyjątkowo podatni na to zjawisko byli przedsiębiorcy, którzy w tym czasie nabywali duże ilości 

pochodnych instrumentów finansowych (zależnych od wahań kursowych). Mowa tu oczywiście o 

wcześniej wspomnianych opcjach walutowych, które stanowiły formy zabezpieczania ryzyka 

kursowego, choć paradoksalnie ryzyko stanowi ich nieodłączny element. 

Umowy opcyjne, które z założenia miały zabezpieczać eksporterów od strat związanych z nagłą, 

niekorzystną zmianą kursu waluty, w ostatnim kwartale 2008 r. przyniosły efekt odwrotny. Liczne 

grono przedsiębiorców poniosło na opcjach ogromne straty. Tak wielkie, że w skrajnym przypadku 

(mowa tu o Krośnieńskich Hutach Szkła Krosno) ogłoszono upadłość likwidacyjną.  

Zgodnie z Komunikatem Komisji Nadzoru Finansowego (z dnia 13.02.2009r.), negatywna wycena z 

tytułu zaangażowania przedsiębiorstw w walutowe instrumenty pochodne w połowie lutego 2009 r. 

wynosiła 16 mld zł, z czego ujemna wycena opcji walutowych aż ok. 9 mld złotych. Okazało się, że 

wielu przedsiębiorców traktowało opcje walutowe spekulacyjnie. 

W niniejszym artykule, postaram się przybliżyć tematykę opcji walutowych i wyjaśnić, dlaczego dla 

wielu przedsiębiorców, opcje walutowe okazały się niebezpiecznym instrumentem, który zagroził nie 

tylko ich płynności finansowej, ale nawet i istnieniu. 

 

1. Opcje walutowe – definicja 

Opcje należą do grupy niesymetrycznych instrumentów pochodnych
269

. Instrumenty pochodne (zwane 

również derywatami) stanowią zasadniczo najbardziej dynamicznie rozwijającą się grupę 

instrumentów finansowych.  Za ich pomocą dokonujemy transferu ryzyka, czyli jedna lub obie strony 

kontraktu przekazują ryzyko drugiej stronie kontraktu. Derywaty to prawa majątkowe, których 

wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od wartości innego aktywa lub instrumentu finansowego. 

Stanowi on tzw. instrument bazowy (podstawowy) dla instrumentu pochodnego. 

Zarówno w polskim ustawodawstwie, jak i w doktrynie brak jest jednolitej definicji opcji. Według  

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 r., opcja to „kontrakt, w wyniku którego 

jednostka nabywa prawo kupna - opcja kupna (call) lub sprzedaży - opcja sprzedaży (put) aktywów 
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podstawowych po określonej z góry cenie i w określonym czasie”
270

. Również Regulamin GPW S.A. 

w Warszawie zawiera definicję opcji. Zgodnie z tym aktem, opcjami są prawa przysługujące nabywcy 

opcji wobec jej wystawcy do:  

1. żądania w ustalonym terminie dostawy instrumentu bazowego po określonej cenie 

wykonania (opcja kupna z dostawą instrumentu bazowego), albo 

2. żądania w ustalonym terminie przyjęcia dostawy instrumentu bazowego po określonej 

cenie wykonania (opcja sprzedaży z dostawą instrumentu bazowego), albo 

3. żądania w ustalonym terminie zapłaty kwoty zależnej (w sposób określony w warunkach 

obrotu) od różnicy pomiędzy ceną (wartością) rynkową instrumentu bazowego a ceną 

(wartością) wykonania (opcja kupna z rozliczeniem pieniężnym), albo 

4. żądania w ustalonym terminie zapłaty kwoty zależnej (w sposób określony w warunkach 

obrotu) od różnicy pomiędzy ceną (wartością) wykonaną a ceną (wartością) rynkową 

instrumentu bazowego (opcja sprzedaży z rozliczeniem pieniężnym).
271

 

 

Zasadnicze cechy opcji wymienił też prof. A. Chłopecki, określając opcję jako „umowę, roszczenie 

lub uprawnienie prawnokształtujące, w wyniku realizacji którego, osoba uprawniona realizuje swój 

interes ekonomiczny polegający na zbyciu lub nabyciu danego instrumentu bazowego po z góry 

ustalonej w umowie opcyjnej cenie; opcja może być zrealizowana w określonym czasie lub do 

określonego czasu; opcja może być zrealizowana, zamiast zbycia lub nabycia instrumentu bazowego, 

przez wydanie uprawnionemu instrumentu bazowego, przez wydanie uprawnionemu instrumentu 

bazowego lub wypłatę różnicy między ustaloną ceną a instrumentem”
272

.  

Jeszcze inną definicję przedstawił prof. S. Włodyka, który przez umowę opcji rozumie „dwu lub 

wielostronną czynność prawną, która udziela jednej ze stron, tj. opcjobiorcy, uprawnienia do 

wykonania przez jednostronne oświadczenie woli prawa opcji, tj. prawa do podjęcia decyzji o prawnej 

skuteczności zobowiązań wynikających z umowy (prawa do podjęcia decyzji o realizacji zobowiązań 

wynikających z umowy)”
273

.  

Na podstawie przedstawionych powyżej definicji można dojść do wniosku, że immanentną cechą 

opcji jest prawo wyboru. 

Opcja walutowa to nic innego jak umowa, zgodnie z którą jedna ze stron (wystawca, sprzedający) 

zobowiązuje się wobec drugiej strony (kupującego) do sprzedaży lub kupna określonej waluty, po 

oznaczonej cenie, w określonym terminie. Podmiot, który nabył opcję (kupna lub sprzedaży) jest 

zobowiązany do zapłacenia za nią określonej ceny (premii), w zamian za co ma prawo (ale nie 

obowiązek) nabyć lub sprzedać konkretną ilości waluty po uzgodnionej cenie (cena wykonania), w 

danym okresie lub dniu. Cechą charakterystyczną opcji walutowych jest asymetria praw i 

obowiązków, bo o tym, czy dojdzie do realizacji opcji decyduje wyłącznie kupujący opcję. W związku 

z tym, że głównym celem opcji walutowych jest zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursów walut 

obcych, to w Polsce głównym ich adresatem byli eksporterzy, którzy dzięki temu mogli zapewnić 

sobie określony kurs euro, dolara czy innej waluty, ponieważ bank był zobowiązany kupić od nich 
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daną walutę po wyznaczonej z góry cenie. Dzięki takiemu rozwiązaniu, potencjalna strata kursowa dla 

nabywcy jest ograniczona maksymalnie do wysokości premii, natomiast potencjalny zysk nie ma 

granicy górnej, gdyż wyznacza ją ewentualny przyszły wzrost kursu waluty.  

 

2. Egzotyka opcji, czyli systematyka niesymetrycznych instrumentów pochodnych 

Wyróżnia się dwa podstawowe, odrębne rodzaje opcji, tj.: 

1. opcja kupna (inaczej: opcja CALL) 

2. opcja sprzedaży (inaczej: opcja PUT) 

Opcja kupna jest to prawo do kupienia konkretnej ilości instrumentu podstawowego po ustalonej cenie 

i w ustalonym terminie. Natomiast opcja sprzedaży to prawo sprzedaży określonej ilości instrumentu 

podstawowego po ustalonej cenie i w ustalonym terminie. 

Opcja to prawo, które jest ograniczone w czasie,. W związku z tym opcja musi zostać wykonana do 

terminu wygaśnięcia (w innym przypadku wygasa). Ze względu na ten okres opcje możemy podzielić 

na: 

1. opcje typu amerykańskiego: może być wykonana w dowolnym dniu, do terminu 

wygaśnięcia 

2. opcje typu europejskiego: może być zrealizowana jedynie w dniu wygaśnięcia opcji  

Warto również nadmienić, że nomenklatura w żadnym wypadku nie determinuje miejsca ich 

zawierania, ma za zadanie wyłącznie odróżniać oba podtypy kontraktów
274

. 

Poza standardowymi typami opcji, istnieją jeszcze tzw. opcje egzotyczne, które stanowią ich pewną 

modyfikację. Modyfikacja ta dotyczy daty wygaśnięcia, ceny opcji oraz rodzaju instrumentu 

bazowego, obowiązującego w tradycyjnych kontraktach opcyjnych. W związku z tym przyjmuje się, 

że opcjami egzotycznymi są wszystkie opcje, które nie są uznawane za opcje standardowe (jest to 

jednak stwierdzenie bardzo ogólne). Instrumenty te nie są praktycznie przedmiotem obrotu na 

tradycyjnych rynkach giełdowych - handel nimi odbywa się z reguły na rynkach pozagiełdowych. 

Opcje egzotyczne są kierowane głównie do  klientów banków, którzy chcą sobie zapewnić 

optymalizację strategii inwestycyjnej. Co do samej systematyki, to ten rodzaj opcji można podzielić na 

wiele rodzajów- głównie ze względu na ich indywidualny charakter. Michael K. Ong zaproponował 

podział opcji egzotycznych na sześć głównych grup (podział ten został uznany za jeden z 

podstawowych): 

1. opcje pojedyncze – posiadają nieciągłą funkcję dochodu; 

2. opcje elastyczne – inwestor ma możliwość wyboru momentu realizacji opcji, bądź 

określenia niektórych parametrów opcji; 

3. opcje złożone – instrumentem bazowym jest inna opcja; 

4. opcje nieliniowe – opcje, których cena nie jest zależna liniowo od ceny instrumentu 

bazowego; 

5. opcje korelacyjne, w których występuje więcej niż jeden instrument bazowy; 

6. opcje uwarunkowane, których wartość zależy od kształtowania się cen instrumentu 

bazowego przez cały czas życia opcji
275
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Wadą zaprezentowanego podziału jest fakt, iż wiele opcji egzotycznych nie można przypisać tylko do 

jednej kategorii.  

 

3. Jak działają opcje walutowe? 

Jak wiadomo, w dużym uproszczeniu chodzi o uzyskanie zabezpieczenia przed zmianami kursów 

walut. Najłatwiej jednak będzie wyjaśnić tę operację na konkretnym przykładzie. 

Przyjmijmy, że w dniu 10 lutego została wystawiona amerykańska opcja call na 100.000 USD, gdzie 

termin wygaśnięcia przypada na 20 lutego tego samego roku, a cena wykonania wynosi 3,20 za 1 

dolara. Cena opcji wynosi 0,05 zł w przeliczeniu na 1 dolara za prawo kupna (łącznie 5.000 zł). Jeśli 

w okresie do 20 lutego kurs dolara spadnie poniżej 3,20 zł, to posiadacz nie wykona prawa opcji (czyli 

opcja wygaśnie z dniem 20 lutego). Natomiast jeśli w tym okresie kurs dolara przekroczy 3,20 zł, to  

opcja zostanie wykonana po korzystniejszym  kursie, ponieważ właściciel opcji nabędzie dolary po 

kursie korzystniejszym od kursu rynkowego. Jeżeli mamy do czynienia z opcją europejską, to należy 

jedynie pamiętać, że analiza przeprowadzana jest w terminie wygaśnięcia (tylko w tym dniu opcja 

może być wykonana). 

Warto zwrócić uwagę, że jeśli rozliczenie jest korzystne dla posiadacza, to opcja walutowa 

realizowana jest zazwyczaj automatycznie. 

 

4. Dlaczego przedsiębiorcy uznają dzisiaj opcje walutowe za niebezpieczny instrument? 

Moim zdaniem, odpowiedź jest prosta – przedsiębiorcy zamiast korzystać z opcji jako instrumentu 

zabezpieczającego jedynie ich przyszły przychód (całkowicie dla nich bezpiecznego), zaczęli po 

prostu spekulować.  

Spekulacje polegały na tym, że firmy, aby zarobić, zawierały transakcje na kwoty o wiele wyższe niż 

ich przyszły przychód korzystając z formuły tzw. zerokosztowej. Co to znaczy? W oferowanych 

produktach połączono opcje sprzedaży i kupna, przy czym przedsiębiorca był również wystawcą 

opcji, a nie tylko ich nabywcą. Mógł on żądać od banku, aby kupił od niego walutę po określonej 

cenie, ale też i bank miał podobne prawo wobec przedsiębiorcy. Dzięki temu mechanizmowi 

przedsiębiorca „był zwolniony” z zapłacenia premii, bo premie wzajemnie się znosiły. W ten sposób 

teoretycznie wychodził na zero. Jednak sytuacja obu podmiotów nie była identyczna.  Główną różnicą 

był fakt, iż kwota, którą bank mógł kupić po ustalonym z góry korzystnym kursie od przedsiębiorcy, 

była kilkukrotnie większa od tej, którą mógł sprzedać bankowi przedsiębiorca. Ta asymetria ryzyka 

spowodowała, że strategia z założenia ‘zerokosztowa’ w rzeczywistości wcale taka nie była- jej 

kosztem było po prostu większe ryzyko straty ponoszonej przez przedsiębiorcę. Dopóki sytuacja na 

rynku była stabilna, czyli dopóki złotówka rosła, przedsiębiorcy zarabiali, i to dużo. Choć warto tutaj 

zwrócić uwagę na bardzo istotny fakt- nawet gdyby złotówka nadal się wzmacniała, to ewentualne 

zyski firm z opcji byłyby jednak ograniczone tylko do pewnej wysokości (w umowach opcyjnych 

zastosowano zabezpieczenie na korzyść banku, tzw. jednostronne opcje barierowe). Natomiast ich 

straty, wskutek osłabienia złotówki (a zyski banków) byłyby dużo, dużo większe (bez górnej granicy). 

Niestety, wielu polskich przedsiębiorców straciło na tej ’grze’ dziesiątki milionów złotych (Zakłady 

Chemiczne Police aż 124 mln zł, Cersanit 53 mln zł). Opcje, które tak wstrząsnęły polskim rynkiem 

nazwano toksycznymi.  
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Analizując temat należy jednak pamiętać, aby zachować obiektywizm i dystans. Same opcje walutowe 

ani nie zaszkodziły ani nie szkodzą przedsiębiorcom. Ryzyko z nimi związane ogranicza się tylko i 

wyłącznie do zapłaconej na samym początku premii opcyjnej. Jednak zastosowanie strategii 

asymetrycznego korytarza zerokosztowego to już inna historia. Z ryzykiem, i to tak dużym, powinien 

był się liczyć każdy przedsiębiorca i menadżer. 

 

 

 

   

 

 

 

 


