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JAKUB BARAŃSKI 

 

Problematyka klauzul arbitrażowych w umowach spółek z ograniczoną 

odpowiedzialnością w prawie polskim i niemieckim 

 

Arbitraż jest jedną z najpopularniejszych form rozstrzygania sporów o charakterze handlowym, zarówno 

w Polsce, jak i w Niemczech, skutecznie konkurującym z sądownictwem państwowym. Spory ze stosunku 

spółki handlowej, jako jeden z rodzajów sporów handlowych, idealnie nadają się do rozstrzygania przez 

sądy polubowne. Jednakże, ze względu na ich specyfikę, niezbędna jest uprzednia analiza licznych 

problemów wynikających z kolizji regulacji prawa spółek i prawa arbitrażowego. Podstawowym (choć nie 

jedynym i nie najbardziej kontrowersyjnym) zagadnieniem, które wymaga pogłębionej analizy w tym 

względzie, jest kwestia klauzul arbitrażowych, zawieranych w umowach spółek handlowych. 

  

UWAGI WSTĘPNE  

Przedmiotem niniejszego artykułu jest 

problematyka tzw. statutowych klauzul 

arbitrażowych1, to znaczy klauzul arbitrażowych, 

zawartych w umowie spółki z o.o. i statucie 

spółki akcyjnej. Ze względu na ramy 

przeznaczone dla opracowania i przyjętą 

metodologię prawnoporównawczą, analiza 

zostanie ograniczona wyłącznie do umów spółek 

z o.o. Większość uwag znajdzie jednak 

zastosowanie do obydwu rodzajów spółek 

kapitałowych. 

Porównywanie prawa niemieckiego i polskiego, 

zarówno z perspektywy prawa spółek, jak i 

przepisów regulujących arbitraż, ma głębokie 

uzasadnienie teoretyczne i praktyczne. W obydwu 

wspomnianych dziedzinach, przepisy polskie są 

                                                           
1 Należy pamiętać, że jedynie akt organizacyjny spółki 

akcyjnej nosi nazwę statutu (zarówno w Niemczech, jak i 

w Polsce). Poza precyzją językową, rozróżnienie to jednak 

nie ma większego znaczenie z perspektywy niniejszej 

pracy. Akty organizacyjne obydwu spółek kapitałowych w 

sensie materialnoprawnym pełnią rolę statutu (art. 35 

k.c.). 

bowiem niemalże identyczną kopią rozwiązań 

przyjętych przez ustawodawcę niemieckiego2. 

Analizy, prowadzone przez przedstawicieli 

doktryny obydwu państw odnośnie problematyki 

„statutowych” klauzul arbitrażowych, mogą być 

zatem konfrontowane i stanowić swoje wzajemne 

uzupełnienie. Dla pracy kluczowe będą przepisy 

dwóch niemiecki aktów prawnych:  kodeksu 

postępowania cywilnego (Zivilprozessordnung – 

ZPO3), w szczególności jego Księgi X oraz 

ustawy o spółkach z ograniczoną 

                                                           
2
 Na temat pokrewieństwa polskiego i niemieckiego prawa 

spółek, zob. K. Oplustil, A. Radwan, Comparative View on 

Company Law in Poland: Between Autonomous Development and 

Legal Transplants, Working Paper 2/2010, Instytut 

Allerhanda, dostępny na stronie: 

http://www.allerhand.pl/index.php/pl/dzialalnosc/publikacje/w

orking-papers.html  

Odnośnie pokrewieństw regulacji dotyczących arbitrażu, 

zob. A. Szumański (red.), System Prawa Handlowego, tom 8, 

Arbitraż Handlowy, Warszawa 2010, s. 128. 

3 Pełna nazwa aktu prawnego: Zivilprozessordnung in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 2005 (BGBI. I 

S. 3202; 2006 I S. 431;2007 I S. 1781), die durch Artikel 3 

des Gesetzes vom 15. Juli 2013 (BGBl. I S. 2379) geändert 

worden ist. 
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odpowiedzialnością (Gesetz betreffend die 

Gesellschaften mit beschränkter Haftung – GmbHG)4. 

Artykuł w pierwszej kolejności zajmie się 

znaczeniem, zakresem podmiotowym oraz formą 

umowy o arbitraż. Klauzula arbitrażowa jest 

jedynie formą redakcyjną zapisu na sąd 

polubowny, w związku z tym uprzednie 

zrozumienie tych zagadnień jest niezbędne przed 

przystąpieniem do właściwej, merytorycznej 

analizy „statutowych” klauzul arbitrażowych. 

Problematyka będąca przedmiotem pracy, wynika 

właśnie z kolizji instytucji umowy o arbitraż z 

instytucją umowy spółki. Kolejne dwa rozdziały 

dotyczyły będą merytorycznych kwestii, 

związanych z pytaniem o dopuszczalność 

zawierania klauzul arbitrażowych w umowach 

spółek, (najpierw w prawie polskim, następnie w 

prawie niemieckim). Ostatni rozdział 

merytoryczny zajmuje się natomiast 

problematyką następczego wprowadzenia takiej 

klauzuli do umowy spółki z o.o. 

 

ZNACZENIE UMOWY O ARBITRAŻ, JEJ ZAKRES 

PODMIOTOWY I FORMA 

Umowa o arbitraż jest kamieniem 

węgielnym postępowania przed sądem 

arbitrażowym.5 Nieważność umowy spowoduje 

możliwość równoległego wniesienia sprawy do 

sądu państwowego6, a co więcej - będzie 

                                                           
4 Pełna nazwa aktu prawnego: Gesetz betreffend die 

Gesellschaften mit beschränkter Haftung in der im 

Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4123-1, 

veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 27 

des Gesetzes vom 23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2586) geändert 

worden ist. 

5 Por. N. Blackaby, A. Partasides, Redfern and Hunter on 

International Arbitration, Oxford University Press 2009, 

pkt. 1.38 i 2.01 

6 Co do zasady, w razie wniesienia do sądu państwowego 

sprawy dotyczącej sporu objętego umową o arbitraż jest 

on zobowiązany odrzucić pozew na zarzut strony (tzw. 

równoznaczna z nieważnością całego 

postępowania arbitrażowego - wadliwość umowy 

jest bowiem przesłanką uchylenia wyroku sądu 

arbitrażowego 7.  

W doktrynie podkreśla się trzy kluczowe funkcje8, 

które spełnia umowa o arbitraż. Po pierwsze, jest 

ona dowodem zgody stron na poddanie sporu 

pod rozstrzygnięcie sądu prywatnego (funkcja 

ewidencyjna). Arbitraż w ścisłym tego słowa 

znaczeniu może być wyłącznie dobrowolny9. 

Wynika to z powszechnego - zarówno w 

literaturze polskiej, jak i światowej - przekonania, 

że wybór arbitrażu jako formy rozstrzygnięcia 

sporu jest równoznaczny z rezygnacją przez 

strony (aczkolwiek tylko częściową) z 

przysługującego im konstytucyjnego prawa do 

sądu10. Stąd też wykazanie istnienia wyraźnej 

                                                                                             
indirect enforcement of  the arbitration agreement). 

Wyjątkiem od tego jest sytuacja, w której umowa jest 

nieważna, bezskuteczna lub niewykonalna (por. art. 1165 

§ 1 i 2 k.p.c. oraz § 1032 ust. 1 ZPO in fine).  

7 W prawie polskim: art. 1206 § 1 pkt. 1 k.p.c. oraz art. 1215 

§ 2 pkt. 1 k.p.c., w prawie niemieckim: § 1059 ust. 2 pkt 

1(a) ZPO. 

8 Por. J.D.M. Lew, L.A. Mistelis  S. M. Kroll, Comparative 

International Commercial Arbitration, Kluwer Law International 

2003, s. 99, pkt. 6-2 oraz N. Blackaby, A. Partasides (red.), 

Redfern and Hunter […], pkt. 1.52 – 1.58 

9 Organy adiudykacyjne o charakterze niepaństwowym, ale 

czerpiące jurysdykcję z przepisów prawa, a nie z umowy 

stron (np. Krajowa Izba Odwoławcza w polskim systemie 

zamówień publicznych) nie mogą być uznane za sądy 

arbitrażowe. Mimo to stosuje się do nich przepisy części 

piątej k.p.c. odpowiednio (zob. np. art. 185 ust. 6 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655)). Podobnie jest w 

prawie niemieckim – por. § 1066 ZPO dot. tzw. arbitrażu 

niewłaściwego lub pozaumownego (unechte oder 

außervertragliche Schiedsgerichtsbarkeit) 

10 Por. T. Ereciński, K. Weitz, Sąd arbitrażowy, Warszawa 

2008, s. 21; K-H. Bockstiegel, S. M. Kroll (red.), 

Arbitration in Germany: The Model Law in Practice, Kluwer 

Law International 2007, s. 95, pkt 6; 
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zgody na taką formę rozstrzygnięcia sporu jest 

niezwykle istotne. Pierwsza funkcja implikuje 

treść kolejnych – jest niezbędnym warunkiem ich 

zaistnienia. 

Konsekwencją ważnej umowy o arbitraż, a 

zarazem drugą jej funkcją, jest wyłączenie 

kognicji sądów państwowych w odniesieniu do 

danego sporu. Zjawisko to w polskiej doktrynie 

nosi nazwę „negatywnego skutku procesowego”, 

a w niemieckiej „negative prozeßrechtliche Wirkung”. 

Należy jednak pamiętać, że jest to skutek o 

charakterze jedynie względnym. Sąd państwowy 

uwzględni bowiem okoliczność sporządzenia 

umowy o arbitraż wyłącznie na zarzut 

pozwanego. Po jego podniesieniu, sąd odrzuci 

pozew.  

Trzecia funkcja sprowadza się natomiast do tzw. 

„pozytywnego skutku procesowego”. Polega on 

na tym, że zawarcie ważnej umowy o arbitraż 

nadaje sądowi arbitrażowemu uprawnienie 

do wiążącego rozstrzygnięcia oznaczonego 

sporu. Źródłem jego jurysdykcji – w 

przeciwieństwie do sądów państwowych – jest 

sama treść umowy, a nie przepis ustawy. Warto 

wspomnieć, że sąd otrzymuje, dzięki zgodnemu 

oświadczeniu woli stron, nie tylko uprawnienie do 

rozstrzygnięcia meritum sprawy, ale i do orzekania 

o własnej właściwości11. 

W związku z tym, że jurysdykcja sądu 

arbitrażowego jest oparta o kontraktową 

podstawę,  bardzo istotne staje się pytanie o 

zakres podmiotowy umowy o arbitraż - 

postępowanie będzie mogło być prowadzone 

wyłącznie w stosunku do osób związanych 

                                                           
11 Tzw.  zasada Kompetenz-Kompetenz, więcej na jej temat [w:] 

T. Ereciński, K. Weitz, Sąd arbitrażowy, s. 228 oraz K. 

Lionnet, A. Lionnet, Handbuch der internationalen und 

nationalen Schiedsgerichtsbarkeit, Stuttgart-München-

Hannover-Berlin-Weimar-Dresden 2005, s. 190. 

zapisem12 (czyli wyrażających zgodę na taką 

formę rozstrzygnięcia sporu). Zapis na sąd 

polubowny,  jak każda umowa, kreuje więź 

jedynie inter partes. Jej zakres podmiotowy 

ograniczy się zatem do stron składających zgodne 

oświadczenia woli (osobiście lub przez 

przedstawicieli) 13. 

Źródłem sporów korporacyjnych jest umowa 

spółki, będąca umową o charakterze 

wielostronnym, wiążącą początkowo tylko 

wspólników-założycieli spółki. Późniejszy skład 

udziałowy korporacji będzie ulegał zmianom 

poprzez nabywanie przez osoby trzecie udziałów 

od wspólników pierwotnych. Pojawia się tym 

samym problem - jak objąć jednym zapisem na 

sąd polubowny stosunek prawny o charakterze 

wielostronnym, podlegający ponadto ciągłym 

fluktuacjom. Z praktycznego punktu widzenia, 

najprostszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem 

pozostaje zawarcie  klauzuli arbitrażowej w 

umowie spółki. Specyfika stosunku 

korporacyjnego oraz umowy spółki z o.o. jest 

jednak równocześnie źródłem przeszkód, 

związanych z przyjęciem takiego rozwiązania.  

Zakres podmiotowy zapisu na sąd polubowny 

pozostaje ściśle związany z zagadnieniem 

wymogów formalnych. To, w jakiej formie 

dopuszczalne jest zawarcie umowy o arbitraż, 

pośrednio wskazuje, jakie osoby mogą wyrazić 

zgodę na jej zawarcie.  

                                                           
12 Przekroczenie zakresu podmiotowego jest równoznaczne 

(w stosunku do danej osoby) z nieistnieniem umowy. 

Będzie zatem podstawą do uchylenia wyroku 

arbitrażowego przez sąd państwowy (art. 1206 § 1 pkt. 1 

k.p.c. oraz § 1059 ust. 2 pkt. 1(a) ZPO). 

13 Zob. T. Ereciński, K. Weitz, Sąd arbitrażowy, s.146-147, 

wraz z powołaną tam  literaturą niemiecką (przypis nr. 

323). Od zasady tej doktryna dopuszcza jednak różne 

wyjątki, zob. A. W. Wiśniewski, Międzynarodowy arbitraż 

handlowy. Status prawny arbitrażu i arbitrów, Warszawa 2011 s. 

470. 
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Podstawową formą zawarcia umowy o arbitraż w 

prawie polskim i niemieckim jest forma pisemna 

(§ 1031 ust. 1 ZPO oraz art. 1161 § 1 zdanie 1 

k.p.c.). Zarówno na gruncie k.p.c., jak i ZPO, 

wiąże się to z obowiązkiem złożenia przez strony 

własnoręcznych podpisów na dokumencie14. 

Umowa sp. z o.o. jest natomiast podpisywana 

jedynie przez wspólników-założycieli z chwilą 

zawiązania spółki. Wspólnicy, którzy uzyskali 

swój status dopiero w drodze nabycia udziałów15, 

nie składają już pod nią podpisów. Przepisy 

dotyczące formy stają się tym samym barierą dla 

objęcia zakresem podmiotowym zapisu innych 

wspólników niż założyciele spółki. 

 

KLAUZULA ARBITRAŻOWA W UMOWIE SP. Z O.O. 

W PRAWIE POLSKIM 

W prawie polskim kwestia ta została 

rozwiązana na gruncie ustawowym. Przepisy 

Części Piątej k.p.c. wprost zezwalają na zawarcie 

umowy o arbitraż w umowie spółki z o.o. 

Zgodnie z art. 1163 § 1 k.p.c.: „Zamieszczony w 

umowie (statucie) spółki handlowej zapis na sąd 

polubowny dotyczący sporów ze stosunku spółki wiąże 

spółkę oraz jej wspólników.” 

                                                           
14 W prawie polskim jest wyłącznie mowa o umowie 

„sporządzonej na piśmie”, natomiast w prawie 

niemieckim pojęcie to zostało wyraźnie określone jako 

dokument podpisany przez strony (von den Parteien 

unterzeichneten Dokument). Rozróżnienie to pozostaje 

jednak w praktyce nieistotne – na gruncie k.p.c. doktryna 

wywodzi wymóg podpisów obydwu stron z postanowień 

Kodeksu cywilnego o formie pisemnej (art. 78 § 1 k.c.), 

zob. T. Ereciński, K. Weitz, Sąd arbitrażowy, s.126; bądź na 

podstawie autonomicznej wykładni  całokształtu 

przepisów dot. formy, zob. A. W. Wiśniewski, 

Międzynarodowy arbitraż handlowy […], s. 445. 

15 Zarówno nabycia pierwotnego – w drodze podwyższenia 

kapitału zakładowego spółki, jak i pochodnego - w 

drodze umowy ze wspólnikiem zbywającym udział. 

Paragraf  drugi rozciąga zakres zastosowania 

przepisu na spółdzielnie, stowarzyszenia oraz ich 

członków. 

Regulację zawartą w art. 1163 k.p.c. uznaje się w 

doktrynie za szczególną postać tzw. klauzuli 

arbitrażowej przez odesłanie (art. 1162 § 2 zd. 2 

k.p.c.)16. Jej istota polega na tym, że wola 

poddania sprawy sądowi arbitrażowemu nie 

zostaje sformułowana w umowie podpisanej 

przez strony, lecz w odrębnym dokumencie (np. 

w ogólnych warunkach umów - Allgemeine 

Geschäftsbedingungen), do którego strony jedynie 

odwołują się za pośrednictwem zawieranej 

umowy głównej (§ 1031 ust. 3 ZPO i art. 1162 § 

2 zd. 2 k.p.c.). 

Umowa spółki, zawierająca klauzulę arbitrażową, 

przyjmuje tym samym rolę odrębnego 

dokumentu, w którym zostaje sformułowana 

wola poddania sprawy arbitrażowi. Dla 

wspólników-założycieli jest ona równoznaczna z 

zawarciem umowy o arbitraż w zwykłej formie 

pisemnej, natomiast wspólnicy-nabywcy będą 

wyrażali na nią zgodę dopiero z chwilą 

przystąpienia do spółki. Zgodnie z przepisami 

k.s.h., będzie to moment, w którym nabywca 

zawiadomi spółkę o przejściu na niego udziału (w 

przypadku nabycia wtórnego)17 lub złoży 

oświadczenie o przystąpieniu do spółki (w 

przypadku nabycia udziałów utworzonych w 

drodze podwyższenia kapitału zakładowego)18. W 

obydwu przypadkach nabywca powinien wyrazić 

                                                           
16

 A. Wach, Klauzula arbitrażowa przez odesłanie, Przegląd 

Sądowy 2005, Nr. 1, s. 62-69. 

17 Zgodnie z art. 187 § 1 zdanie 2 k.s.h.: „Przejście udziału 

[…] jest skuteczne wobec spółki od chwili, gdy spółka 

otrzyma od jednego z zainteresowanych zawiadomienie o 

tym wraz z dowodem dokonania czynności.”. 

„Zainteresowanym” może być w tym przypadku jedynie 

nabywca udziału. Zbywca nie może wyrazić za niego 

zgody na związanie klauzulą arbitrażową. 

18 Art. 259 k.s.h. 
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zgodę na treść umowy spółki, obejmującą 

klauzulę arbitrażową19. 

Tym samym, rola art. 1163 k.p.c. jest dwojaka. Z 

jednej strony, dopuszcza możliwość dochowania 

warunku formy umowy o arbitraż, gdy klauzula 

jest częścią umowy (statutu) spółki handlowej, z 

drugiej zaś – wyznacza zakres podmiotów, 

związanych tak zawartą umową. Dzięki przyjętej 

przez ustawodawcę regulacji, zapis na sąd 

polubowny zawarty w umowie spółki z o.o. 

będzie wiązał zarówno wspólników-założycieli 

spółki, jak i tych wspólników, którzy przystąpili 

do niej później20. 

 

KLAUZULA ARBITRAŻOWA W UMOWIE SPÓŁKI Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W 

PRAWIE NIEMIECKIM 

W prawie niemieckim, pomimo braku 

wyraźnego przepisu, umieszczenie klauzuli 

arbitrażowej w umowie spółki lub statucie 

(statutorische Schiedsklauseln) jest (co do zasady) 

również uważane za dopuszczalne21. W braku 

ustawowej regulacji, uzasadnienie takiego 

rozwiązania jest bardziej skomplikowane. 

Podstawowym problemem pozostaje nadal 

kwestia wymogów formalnych i związania taką 

specyficzną umową o arbitraż zarówno 

wszystkich wspólników, jak i samej spółki. 

                                                           
19 Jednym z wymogów zawarcia klauzuli arbitrażowej przez 

odesłanie, jest sformułowanie tego odesłania do innej 

umowy zawierającej klauzule arbitrażową w sposób 

jednoznaczny. Zob. K-H. Bockstiegel, S. M. Kroll (red.), 

Arbitration in Germany […], s.131-132, pkt.D; T. Ereciński 

(red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom V. 

Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny 

(arbitrażowy), Warszawa 2012,  s. 705, pkt 1. 

20 T. Ereciński, K. Weitz, Sąd arbitrażowy, s.134. 

21 Zob. K-H. Bockstiegel, S. M. Kroll (red.), Arbitration in 

Germany […], s.1002, pkt. B,  wraz z powołaną tam 

literaturą. 

Tak jak i w polskim prawie spółek, niemiecka 

spółka z o.o. (Gesellschaft mit beschrankter Haftung - 

GmbH) jest spółką kapitałową (Kapitalgesellschaft). 

Umowa spółki (Gesellschaftsvertrag) pełni podwójną 

rolę – jest zarówno czynnością prawną o 

skutkach kreacyjnych, powołującą do życia osobę 

prawną, jak i umową organizacyjną, określającą 

organizację i zasady funkcjonowania spółki. W 

konsekwencji, doktryna niemiecka uznaje, że 

umowy spółki nie ma charakteru stricte 

obligacyjnego. Jej natura prawna jest dwojaka - 

obligacyjno-organizacyjna22. 

Klauzula arbitrażowa, zawarta w umowie spółki, 

nie może tym samym podlegać regulacji § 1029 

ust. 1 ZPO, który dotyczy wyłącznie arbitrażu 

umownego. Za podstawę prawną takiego zapisu 

na sąd polubowny uznaje się natomiast § 1066 

ZPO, regulujący tzw. arbitraż niewłaściwy lub 

pozaumowny23. Przepis ten stanowi, że: „Do sądów 

arbitrażowych, ustanowionych w prawnie dopuszczalny 

sposób poprzez rozporządzenie na wypadek śmierci albo 

inne czynności prawne niebędące umową, postanowienia 

niniejszej Księgi stosuje się odpowiednio24”. (tłum. 

własne). 

Kluczowym warunkiem zastosowania wyżej 

wymienionego przepisu jest ustanowienie sądu 

arbitrażowego w „prawnie dopuszczalny sposób” 

(in gesetzlich statthafter Weise).W przypadku 

„statutowych” klauzul arbitrażowych jest on 

spełniony ze względu na treść regulacji prawa 

spółek. Niemiecka ustawa o spółkach z 

ograniczoną odpowiedzialnością, w § 3 ust. 1, 

regulującym zawartość Gesellschaftsvertrag, 

                                                           
22 Zob. A. Baumbach, A. Hueck (red.), GmbH-Gesetz, 

München 2010, s. 50, nb. 3-5. 

23 Por. przypis nr. 9 

24 „Für Schiedsgerichte, die in gesetzlich statthafter Weise durch 

letztwillige oder andere nicht auf  Vereinbarung beruhende 

Verfugungen angeordnet werden, gelten die Vorschriften dieses 

Buches entsprechend.“ 
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dopuszcza bowiem (a contrario) zawarcie klauzuli 

arbitrażowej w umowie spółki 25. 

Skutkiem przyjęcia koncepcji statutowej klauzuli 

arbitrażowej, opartej na § 1066 ZPO, jest to, że 

nie będzie już ona musiała spełniać wymogów 

formalnych, przewidzianych w § 1031 ZPO 

(które dotyczą wyłącznie arbitrażu umownego). 

Wymogi formalne dla „statutowej” klauzuli 

arbitrażowej będą wynikały z przepisów 

dotyczących umowy spółki z o.o., czyli § 2 ust. 1 

zdanie 1 GmbHG, przewidującego formę aktu 

notarialnego26.  

 

NASTĘPCZE WPROWADZENIE KLAUZULI 

ARBITRAŻOWEJ DO UMOWY SPÓŁKI Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Dotychczasowa analiza obejmowała 

klauzule arbitrażowe, zamieszczone w umowie 

spółki już od chwili jej zawarcia. Odrębnym 

zagadnieniem jest natomiast kwestia późniejszego 

ich wprowadzenia w drodze zmiany umowy 

spółki (Abänderung der Gesellschaftsvertrag). 

W obydwu porządkach prawnych, do zmiany 

treści umowy spółki konieczna jest uchwała 

wspólników oraz wpis (o charakterze 

konstytutywnym) do odpowiedniego rejestru (art. 

255 § 1 k.s.h. oraz § 53 ust. 1 i § 54 ust. 1 

GmbHG). Co do zasady, uchwała zmieniająca 

umowę musi zostać podjęta kwalifikowaną 

większością 2/3 głosów (art. 246 § 1 zd. 1 k.s.h. 

oraz § 53 ust. 2 GmbHG). Pojawia się jednak 

pytanie - czy zmiana, dotycząca dodania klauzuli 

                                                           
25 Zob. A. Baumbach, A. Hueck (red.), GmbH-Gesetz, s. 82, 

nb. 25. Sprawa jest nieco bardziej skomplikowana w 

przypadku spółki akcyjnej (Aktiengesellschaft – AG), gdzie 

statutową klauzulę arbitrażową trzeba jeszcze pogodzić z 

zasadą ścisłości statutu (zob. § 23 ust. 5 Aktiengesetz) 

26 Więcej na temat formy aktu notarialnego i klauzul 

arbitrażowych [w:] K-H. Bockstiegel, S. M. Kroll (red.), 

Arbitration in Germany […], s.136, pkt.28 

arbitrażowej, nie wymaga jednomyślnej uchwały 

wszystkich wspólników? 

Ku takiemu stanowisku skłania się doktryna 

niemiecka27. Koncepcja ta, uznając konieczność 

powzięcia uchwały za zgodą wszystkich 

wspólników, znajduje również odzwierciedlenie w 

orzecznictwie niemieckiego Federalnego Sądu 

Najwyższego (Bundesgerichtshof  - BGH), który 

stwierdził w jednym z wyroków, że członek 

osoby prawnej nie może zostać objęty klauzulą 

arbitrażową zawartą w statucie, na którą nie 

wyraził zgody28.  

Inne stanowisko reprezentuje polska nauka 

prawa, opierając się na treści art. 246 § 3 k.s.h. 

Zgodnie z jego treścią, podjęcie uchwały wymaga 

zgody wszystkich wspólników, tylko jeśli zmiana 

umowy doprowadzi do: 

a) Zwiększenia świadczeń wspólników, 

b) Uszczuplenia ich praw udziałowych bądź 

praw przyznanych osobiście 

poszczególnym wspólnikom. 

Zdaniem większości doktryny, wprowadzenie 

klauzuli arbitrażowej do umowy spółki nie 

prowadzi ani do „zwiększenia świadczeń”, ani 

„uszczuplenia praw udziałowych wspólników”, a 

zatem dla uchwały wymagana będzie wyłącznie 

kwalifikowana większości głosów29. Stanowisko 

polskiej nauki prawa nie jest jednak w tym 

zakresie równie jednolite co w nauce niemieckiej. 

                                                           
27 K-H. Bockstiegel, S. M. Kroll (red.), Arbitration in 

Germany […], s. 1006, pkt 105. 

28 Por. wyrok BGH z 3 kwietnia 2000 r., II ZR 373/98, 

NZG 2000, Nr 897. 

29 Zob. A. Szumański, Dopuszczalność kognicji sądu polubownego 

w sprawach o zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek 

kapitałowych, Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa 

Profesora Maksymiliana Pazdana, Kraków 2005, s. 533 

oraz G. Suliński, Rozstrzyganie sporów ze stosunku spółki 

kapitałowej przez sąd polubowny, Kraków 2007 , s. 74-75. 
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Do koncepcji, uznającej wyłącznie wymóg 

kwalifikowanej większości uchwały 

wprowadzającej klauzule arbitrażową do umowy 

spółki, krytycznie ustosunkował się A. W. 

Wiśniewski. Jego zdaniem, choć zmiana taka 

rzeczywiście nie jest ani „zwiększeniem 

świadczeń”, ani „uszczupleniem praw 

udziałowych” wspólników, sytuacja, w której 

większość udziałowców danej korporacji mogła 

by narzucić arbitraż jako metodę rozstrzygania 

sporów, byłaby niezgodna z jego podstawową, 

konstytutywną cechą, jaką jest dobrowolność30. 

Niezbędne jest tym samym zastosowanie w tym 

przypadku art. 246 § 3 k.s.h. per analogiam. 

Należy zgodzić się z rozwiązaniem 

zaproponowanym przez A. W. Wiśniewskiego. 

Problem następczego wprowadzenia klauzuli 

arbitrażowej do umowy spółki nie jest bowiem 

problemem z zakresu prawa spółek – jest to 

problem prawa arbitrażowego. Żaden z celów 

prawa spółek, jakim jest usprawnienie 

zarządzania korporacją i ochrona skupionych w 

niej interesów, nie zostanie zagrożony przez 

wprowadzenie wymogu jednomyślności31, 

natomiast jego brak spowoduje naruszenie jednej 

z elementarnych cech arbitrażu i będzie de facto 

równoznaczny z nieważnością klauzuli32. 

 

ZAKOŃCZENIE 

Reasumując - zarówno w prawie polskim, 

jak i niemieckim, zawarcie klauzuli arbitrażowej w 

umowie sp. z o.o., która będzie wiązała zarówno 

wszystkich wspólników (również przyszłych), jak 

                                                           
30 A. W. Wiśniewski, Międzynarodowy arbitraż handlowy 

[…], s. 291 

31 A. Radwan, Ł. Gorywoda, Zaskarżanie uchwał walnego 

zgromadzenia akcjonariuszy. Reformy w Europie i 

wnioski dla polskiego ustawodawcy, Kwartalnik Prawa 

Prywatnego. 2009 r., z. 2, s. 437 

32 Por. przypis nr. 12 

i spółkę, jest dozwolone. Wymogi formalne nie 

stanowią zatem przeszkody dla uznania 

dopuszczalności rozstrzygania sporów 

korporacyjnych przez sądy arbitrażowe. 

Dokonując wykładni przepisów, znajdujących się 

na styku dwóch gałęzi prawa, czyli w tym 

przypadku prawa spółek i prawa arbitrażowego, 

należy jednak pamiętać o realizowanych przez nie 

celach. W każdym przypadku, niezbędne jest ich 

odpowiednie wyważenie. W kontekście arbitrażu 

handlowego, najważniejszym z tych celów jest 

jego dobrowolność. Jak określił to bowiem 

William W. Park: „Like consummated romance, 

arbitration rests on consent.” („Jak spełniona miłość, 

arbitraż oparty jest na zgodzie.”)33. Zdanie to jest 

równie prawdziwe w przypadku arbitrażu 

korporacyjnego.

                                                           
33 Zob. W. W. Park, Non-signatories and International 

Contracts: An Arbitrator’s Dilemma, Permanent Court of  

Arbitration (red.), Multiple Party Actions in International 

Arbitration, Oxford 2009 
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MACIEJ WAŚ 

 

Weksel trasowany a czek – wybrane zagadnienia  

 

Pobieżna analiza porównawcza instytucji weksla trasowanego oraz czeku może prowadzić do bardzo 

mylnego wniosku, iż mają one taki sam charakter prawny. To zaś uprawniałoby do powzięcia zrozumiałych 

wątpliwości dotyczących zasadności istnienia w porządku prawnym nie różniących się papierów 

wartościowych. Mimo pozornej tożsamości, komentowane instytucje różnią się pod wieloma względami, 

co sprawia, że to okoliczności faktyczne i dążenia stron będą determinować wybór którejś z dostępnych 

form. Będzie się on wiązać z konsekwencjami prawnymi właściwymi dla każdej z nich. Omawiane 

instytucje nie są jednolite wewnętrznie. Pod ogólnymi terminami czek i weksel rozumieć można szereg 

zróżnicowanych pod względem konstrukcji i pełnionych funkcji rozwiązań prawnych. Z punkt widzenia 

niniejszego opracowania przedmiotem analizy będzie weksel trasowany oraz czek. Passus dotyczący 

funkcji pełnionych przez dany papier wartościowy w obrocie gospodarczym ma charakter uniwersalny i 

może z powodzeniem być stosowany do wszystkich rodzajów czeków i weksli. 

  

PRZYCZYNY DLA KTÓRYCH WYODRĘBNIONO 

CZEK OD WEKSLA  

Analizę zagadnienia postawionego w 

temacie należy rozpocząć od próby odpowiedzi 

na pytanie dlaczego doszło do wyodrębnienia się 

komentowanych papierów wartościowych oraz 

jakie miało to znaczenie dla obrotu handlowego. 

Jak wynika z analizy historycznej weksel jest 

instytucją starszą od czeku. Pojawił się on w XII 

wieku, a  jego popularność w epokach minionych 

wiązała się bujnym rozwojem handlu pomiędzy 

ośrodkami posługującymi się odmienną walutą. 

Posługiwanie się wekslem z jednej strony 

minimalizowało niebezpieczeństwo przewozu i 

posiadania dużej ilości nieporęcznego kruszcu, a 

z drugiej ułatwiało dokonywanie czynności 

handlowych pomiędzy kupcami posługującymi 

się na co dzień odmienną walutą, co otwierało 

nowe rynki zbytu. W czasach gdy wymiana 

handlowa, ze względu na bardzo ograniczone 

możliwości transportu, następowała powoli 

instrument prawny, który umożliwiał 

przestrzenne, a szczególnie czasowe rozminięcie 

przepływów pieniężnych był wyjątkowo cenny. 

Ze względu na to, iż pieniądz istniał tylko i 

wyłącznie w zmaterializowanej postaci, a banki 

nie cieszyły się szerokim zaufaniem publicznym, 

użyteczność czeku byłaby znikoma. 

Wraz z rozwojem nowoczesnej bankowości oraz 

przy coraz częściej pojawiających się transakcjach 

opiewających na duże sumy pieniędzy, wystąpiła 

konieczność wprowadzenia do obrotu 

instrumentu prawnego zapewniającego z jednej 

strony bezpieczeństwo wymiany handlowej a z 

drugiej jej uproszczenie i przyspieszenie. 

Konstrukcja prawna weksla nie czyniła w pełni 

zadość wskazanym wymaganiom. Mimo, iż 

weksel był w niektórych sytuacjach traktowany 

jako środek zapłaty, to jednak na szerszą skalę nie 

był wygodnym rozwiązaniem dla rozliczeń 

handlowych. W związku z powyższym należało 

na bazie weksla skonstruować zupełnie nowy 

papier wartościowy; rezultatem tego działania 

było powstanie czeku. Mimo, iż genezy czeku 
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można dopatrywać się już w średniowieczu, to 

fundamentalne znaczenie dla jego popularyzacji 

miała, powstała dużo później, praktyka 

przechowywania środków pieniężnych w 

bankach, która wpisała się w postępujący 

wówczas wzrost zaufania społecznego względem 

banków. Instytucja czeku jest więc nierozerwalnie 

związana i uzależniona od silnego i optymalnie 

działającego systemu bankowego. Wypaczenia w 

zakresie bankowości odbijają się bardzo silnym 

piętnem na popularności posługiwania się 

czekiem. W związku z powyższym to właśnie w 

państwach cechujących się wysoką kulturą 

bankowości, oraz w obrocie międzynarodowym 

posługiwanie się czekiem było szczególnie częste. 

Można twierdzić, iż przyczyną dla której czek 

wyodrębnił się od weksla były postępujące 

przemiany gospodarcze, oraz konieczność 

dostosowania odpowiedniego instrumentu 

prawnego do zmieniającej się charakterystyki 

obrotu handlowego. Fundamentalną pobudką ze 

względu na którą powstała instytucja czeku była 

nie operatywność weksla jako środka płatności. 

Natura prawna weksla jednoznacznie 

predestynuje go do pełnienia funkcji kredytowej, 

co w istotny sposób ograniczało zakres operacji 

handlowych dla których powodzenia konieczny 

był dokument stanowiący surogat pieniądza. 

Wynika z tego, że weksel oraz czek to instytucje, 

których konstrukcja prawna bardzo ściśle wiąże 

się z pełnionymi przezeń funkcjami 

gospodarczymi ustalonymi na skutek 

długotrwałej ewolucji historycznej, wpisanej w 

potrzeby obrotu handlowego. Na zakończenie tej 

części rozważań należy podkreślić, iż tak weksel, 

jak i czek są instytucjami powstałymi na skutek 

zwyczajów handlowych, nie zaś pod wpływem 

prawa stanowionego. Można z tego wnioskować, 

iż to właśnie potrzeby obrotu handlowego, 

zaspokajane w drodze określonych działań 

faktycznych kupców legły u podstaw odróżnienia 

czeku od weksla. Działalność ustawodawcy 

ograniczała się zaś jedynie do zauważenia oraz 

skodyfikowania istniejących już norm 

regulujących posługiwanie się wekslem i czekiem. 

 

WPROWADZENIE - ZAGADNIENIA OGÓLNE, 

PROBLEMY DEFINICYJNE  

Czek i weksel trasowany są papierami 

wartościowymi o bardzo złożonym charakterze 

prawnym. Tym samym próba konstruowania 

definicji, która miałaby pretendować do miana 

kompletności jest zadaniem niezmiernie trudnym. 

Warto zauważyć, że i ustawodawca się go nie 

podjął, bowiem art. 1 prawa wekslowego1 określa 

jedynie elementy konstrukcyjne, które musi 

zawierać weksel trasowany. Analogiczny charakter 

ma art. 1 prawa czekowego2. Definicja czeku 

zawarta w art. 63b ust. 1 prawa bankowego3 nie 

może zaś być uznana za wyjaśniającą prawną 

naturę czeku. Doktryna jak i szczególnie 

przedwojenne orzecznictwo wypracowało 

rozbudowany katalog cech charakteryzujących 

czek i weksel trasowany4. Co do zasady nie budzi 

wątpliwości konstatacja zgodnie z którą 

komentowane instytucje są papierami 

wartościowymi5 o charakterze sformalizowanym i 

bezwarunkowym. Są ponadto abstrakcyjnym 

poleceniem zapłaty, wskazanej w treści 

                                                           
1 Ustawa z 28.4.1936 r.- Prawo wekslowe Dz. U. Nr 37, 

poz. 282 

2 Ustawa z 18.4.1936 r.- Prawo czekowe Dz. U. Nr 37, poz. 

283 ze zm. 

3 Ustawa z 29.8.1997 r.- Prawo bankowe, tekst jedn.: Dz. U. 

z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm. 

4 Podkreślić należy, iż katalog ten podlega nieustannym 

przemianą, a jego kształt różni się w zależności od 

poglądów autora.  

5 M. Bączyk sprzeciwia się kwalifikowaniu  czeku jako 

papieru wartościowego;  patrz: M. Bączyk, Recenzja pracy 

A. Kosteckiego, Prawo czekowe, Kraków 1998, PB 1999, 

Nr 5, s.99. Jest to pogląd zdecydowanie mniejszościowy i 

poddany krytyce przez wielu przedstawicieli doktryny (M. 

Michalski, A. Kostecki, W. Pyzioł)  



 

 

B
iu

le
ty

n
 P

ra
w

a
 S

p
ó

łe
k

 6
/

2
0
14

 

11 

 

dokumentu,  sumy pieniężnej. Jak widać z 

powyższego, czek wykazuje wiele podobieństw w 

stosunku do weksla trasowanego, dlatego W. 

Pyzioł ma rację pisząc: „doktrynalne definicje 

czeku są w zakresie- w jakim wyjaśniają istotę i 

chwilę powstania zobowiązania czekowego- 

analogiczne do doktrynalnych definicji weksla”6. 

Jeśli chodzi o konstrukcję prawną to znaczenie 

podobieństw między czekiem a wekslem jest 

dużo większe niż występujących różnic. 

Konstatację tę potwierdza redakcja przepisów 

prawa wekslowego i czekowego, bowiem w 

dużym stopniu pomiędzy tymi regulacjami 

zachodzi merytoryczne podobieństwo. Tym 

samym w wielu kwestiach dorobek doktryny i 

orzecznictwa z zakresu prawa wekslowego będzie 

aktualny dla problemów związanych z czekiem. 

„Prawo wekslowe znajduje odpowiednie, a 

niekiedy nawet bezpośrednie zastosowanie do 

czeków”7.  

Dalszy wywód skupi się na różnicach 

pozwalających wyodrębnić instytucje czeku od 

weksla trasowanego.  

 

RÓŻNICE WYSTĘPUJĄCE MIĘDZY WEKSLEM 

TRASOWANYM A CZEKIEM: ODMIENNA 

FUNKCJA 

Na wstępie należy dokonać wykładni 

teleologicznej regulacji dotyczących 

komentowanych instytucji oraz ustalić ich 

wzorzec dogmatyczny. Fundamentalną różnicę 

pomiędzy wekslem trasowanym a czekiem widać 

przy próbie wskazania podstawowej funkcji, jaką 

każdy z opisywanych papierów wartościowych 

ma pełnić. W przypadku weksla trasowanego 

będzie to funkcja kredytowa, natomiast w 

                                                           
6 W. Pyzioł, (w:) System Prawa Prywatnego, tom XVIII prawo 

papierów wartościowych, (red.:) A. Szumański, Warszawa 

2010, s. 317.  

7 W. Pyzioł, (w:) System…, s. 322. 

przypadku czeku funkcja płatnicza. 

Poczyniona uwaga wpływa na dalsze wywody i 

powinna stanowić punkt wyjścia. Na marginesie 

pozostawić należy sytuację, w których czek 

używany jest jako środek kredytu, co odbywa się 

niezgodnie z jego przeznaczeniem. Weksel jest 

szczególnie wartościowym instrumentem dla 

obrotu gospodarczego, gdyż wyłącza potrzebę 

natychmiastowej, gotówkowej zapłaty. Umożliwia 

zaś zaciąganie szczególnie cennych dla płynności 

i elastyczności obrotu krótkoterminowych 

kredytów handlowych. Tym samym stanowi on 

alternatywę dla, często trudnych w otrzymaniu, 

kredytów bankowych. Rację mają A. Szpunar 

oraz M. Kaliński pisząc, iż funkcja kredytowa 

„musi być rozumiana szeroko, ponieważ 

obejmuje różne zadania, którym weksel ma 

służyć.”8 W przypadku weksla trasowanego 

polecenie zapłaty sumy wekslowej zamiast 

uiszczenia należnej kwoty w gotówce w chwili 

wymagalności zobowiązania będzie w 

rzeczywistości rodzajem kredytu zaciągniętego 

przez trasanta weksla u jego odbiorcy. Dla 

porządku należy zaznaczyć, że weksel trasowany 

spełnia również inne funkcje (w tym płatniczą), 

jednak mają one charakter marginalny względem 

funkcji podstawowej. Za mylące należy uznać 

wymienienie przez M. H. Kozińskiego funkcji 

płatniczej jako pierwszej podczas analizy 

poszczególnych funkcji weksla9, szczególnie że 

autor stwierdza, że „weksel nie może być 

uważany jednak za surogat pieniądza, a jego 

wręczenie nie powinno być uważane za 

równoznaczne z zapłatą (…) Wierzyciel nie ma 

obowiązku przyjmowania weksli zamiast gotówki, 

gdyż weksel nie jest urzędowym środkiem 

                                                           
8A. Szpunar, M Kaliński, Komentarz do prawa wekslowego i 

czekowego, Warszawa, 2003, s. 22.  

9 M. H. Koziński, (w:) System Prawa Prywatnego, Prawo 

papierów wartościowych, (red.:) A. Szumański, Warszawa, 

2010, s. 205.  
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płatniczym.”10 Praktyka krajowego obrotu 

pokazuje, że stosowanie weksla jako środka 

płatności jest rzadkie, ponieważ istnieją w 

polskim systemie prawa bardziej optymalnie 

przystosowane do tego instrumenty, a jednym z 

nich jest czek. Zgodnie ze schematem 

modelowym na podstawie prawidłowo 

wystawionego czeku remitent może domagać się 

w banku wypłaty gotówki w wysokości wskazanej 

czekiem. Możliwa, a w dzisiejszych czasach 

często spotykana, będzie zapłata bezgotówkowa 

polegająca na odpowiednich operacjach na 

rachunkach bankowych wystawcy i remitenta. 

Tym samym obrót bezgotówkowy czekiem jest 

bardzo korzystnym zjawiskiem dla banków, które 

mogą gospodarować wolnymi środkami na 

dowolne cele. Opisywana funkcja polega na 

możliwości regulacji zobowiązań przez wręczenie 

czeku w zastępstwie gotówki. W dość szerokim 

spektrum stanów faktycznych czek będzie 

wygodnym i bezpiecznym sposobem 

dokonywanych rozliczeń.11   

Czek jest instytucją z pogranicza prawa oraz 

ekonomii i koniecznie trzeba zauważyć, iż z 

ekonomicznego punktu widzenia czek jest 

surogatem pieniądza, jednak w świetle prawa 

wręczenie czeku nie oznacza zapłaty i wykonania 

zobowiązania. Dopiero jego pokrycie przez 

trasata spowoduje wygaśniecie zobowiązania 

czekowego.  

Podobnie jak weksel, czek może pełnić również 

inne funkcje np.: gwarancyjną (polegającą na 

zabezpieczeniu sumy czekowej), obiegową 

(polegającą na możliwości nielimitowanego 

przenoszenia praw wyrażonych w czeku 

pomiędzy uczestnikami obrotu), jednak mają one 

charakter dodatkowy, pomocniczy względem 

funkcji płatniczej. Z całą stanowczością należy 

podkreślić, że czek nie pełni funkcji 

                                                           
10 Tamże s. 183  

11 Oczywiście przy założeniu wypłacalności dłużnika.  

kredytowej. Istnieje możliwość osiągnięcia w 

sztuczny sposób funkcji kredytowej czeku 

poprzez niezgodnie z rzeczywistością oznaczenie 

daty wystawienia czeku. Zabiegiem tym osiąga się 

przesunięcie czasowe, w którym wyraża się 

funkcja kredytowa. Mechanizm ten jest możliwy 

do osiągnięcia tylko w wypadku czeku in blanco 

oraz czeku postdatowanego. W opinii autora 

użycie wymienionych rodzajów czeku jako środka 

kredytu pozbawia ich cech charakterystycznych 

dla czeku i niweluje różnice z wekslem.    

W ramach podsumowania trzeba przytoczyć 

obiegową formułę w myśl której czek wystawia 

ten, kto ma pieniądze natomiast weksel ten, kto 

ich potrzebuje. W prosty sposób oddaje ona 

różnice w celach i funkcjach komentowanych 

instytucji.  

Prowadząc dalszy wywód za punkt wyjścia należy 

przyjąć ustalone powyżej funkcje oraz wzorzec 

dogmatyczny tak czeku, jak i weksla. 

 

RÓŻNICE WYSTĘPUJĄCE MIĘDZY WEKSLEM 

TRASOWANYM A CZEKIEM: RÓŻNY KRĄG 

PODMIOTÓW MOGĄCYCH BYĆ TRASATEM  

Zgodnie z art. 3 PrCzek trasatem czeków 

wystawionych i płatnych w Polsce może być tylko 

i wyłącznie (posługując się terminologią 

ustawową) bankier. Dyspozycja tego artykułu ma 

charakter kogentalny i nie może zostać zmieniona 

wolą stron. Komentowany przepis jako sankcje za 

niewłaściwe oznaczenia trasata przewiduje 

nieważność bezwzględną czeku. W artykule 54 

PrCzek ustawodawca definiuje pojęcie bankiera 

jako państwowe i samorządowe zakłady 

kredytowe i kasy oszczędnościowe oraz 

przedsiębiorstwa bankowe, z wyjątkiem kantorów 

wymiany i zakładów zastawniczych. Tym samym 

katalog podmiotów mogących być trasatem 
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jest zamknięty i nie może być w drodze 

wykładni rozszerzany.12 

Warto podkreślić, iż stosując argumentację a 

contrario przy czekach wystawionych lub płatnych 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 

trasatem mogą być inne podmioty niż te 

wskazane w art. 54 PrCzek. Ten sposób 

rozumowania został potwierdzony przez 

ustawodawcę, który w art. 63 wprost stanowi, iż 

prawo miejsca płatności czeku rozstrzyga o tym 

na kogo można wystawić czek.  

W opinii autora nie powinno budzić wątpliwości, 

że nieważność czeku należy interpretować 

literalnie. W doktrynie pojawił się pogląd 

prezentowany przez S. Wróblewskiego13 zgodnie 

z którym za decydujące należy uznać czy podmiot 

wskazany jako trasat spełnia formalne kryteria 

aby móc być uznanym za bankiera. Należy 

wyrazić zdecydowany sprzeciw wobec takiej 

interpretacji art. 3 PrCzek stałaby ona w kontrze 

do literalnej i systemowej wykładni art. 3 w zw. z 

art. 63 PrCzek. Co więcej jej przyjęcie mogłoby 

spowodować zachwianie stabilności i pewności 

obrotu, bowiem ustawowe ograniczenie kręgu 

podmiotów mogących być trasatem ma stanowić 

rodzaj gwarancji poprawnego funkcjonowania 

systemu czekowego. Ze względu na wskazaną 

dyrektywę jak najszerszej ochrony używania 

czeków w obrocie, a tym samym zapewniania 

stabilności wymiany opartej na funkcji 

płatniczej czeku, należy przychylić się do 

stanowiska A. Kosteckiego który twierdzi, że 

„wskazanie jak trasata innego podmiotu 

                                                           
12 De lege lata należy przyjąć iż trasatem mogą być banki 

krajowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 PrBank, banki 

zagraniczne w rozumieniu art. 4 ust 1 pkt 2 PrBank 

posiadające co najmniej jeden oddział w Polsce oraz 

instytucje kredytowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 

PrBank, jeśli posiadają co najmniej jeden odział w Polsce. 

13 S. Wróblewski, Prawo wekslowe i czekowe z dnia 28 kwietnia 

1936 r., Kraków 1936, s. 445. 

aniżeli bank („bankier”) powoduje 

nieważność dokumentu jako czeku”14.  

Tak restrykcyjne regulacje w zakresie 

wskazywania trasata nie istnieją w przypadku 

weksla trasowanego. Ustawodawca posłużył się w 

tym wypadku odmienną konstrukcją 

pozostawiającą bardzo szeroką swobodę w 

wyborze trasata. Zgodnie z art. 1 pkt. 3 PrWeksl 

dla ważności weksla trasowanego konieczne jest 

wskazanie nazwiska osoby, która ma zapłacić. 

Większych wątpliwości nie budzi obejmowanie 

zakresem dyspozycji komentowanego artykułu 

osób fizycznych, osób prawnych oraz 

jednostkom niebędącym osobą prawną którym 

ustawa przypisuje zdolność prawną.  

Tym samym krąg podmiotów mogących być 

trasatem weksla jest oznaczony dużo szerzej niż 

w przypadku czeku. Przedstawiciele doktryny 

zgodnie i całkowicie słusznie wyłączają 

możliwość bycia trasatem spółki cywilnej15 oraz 

przedsiębiorstwa zagranicznego16.  

Tak oznaczony krąg podmiotów w przypadku 

czeku służy podnoszeniu bezpieczeństwa obrotu, 

natomiast w przypadku weksli ułatwieniu w 

posługiwania się nim. Ze względu na te 

właściwości w zależności od rodzaju i celu 

                                                           
14 A. Kostecki, (w:) Prawo gospodarcze i handlowe tom IV Prawo 

papierów wartościowych, (red.:) S. Włodyka, Warszawa, 2004, 

s. 648. 

15 Do takiego wniosku skłania natura prawna spółki 

cywilnej, która jest jedynie umową cywilnoprawną, nie 

posiada ona odrębnej od wspólników osobowości 

prawnej tym samym to wspólnicy będą stroną stosunku 

wekslowego. Taka argumentacja wynika również z linii 

orzeczniczej Sądu Najwyższego (uchwała 7 sędziów SN z 

dnia 31 marca 1993 r., III CZP 176/92) 

16 Przedsiębiorstwo zagraniczne nie ma bowiem zdolności 

do zaciągania zobowiązań wekslowych. Potwierdził to 

Sąd Najwyższy (SN w uchwale z dnia 23 kwietnia 1993 r., 

III CZP 7/93). 
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podejmowanych działań prawnych strony 

zdecydują się użyć weksla trasowanego lub czeku. 

 

RÓŻNICE WYSTĘPUJĄCE MIĘDZY WEKSLEM 

TRASOWANYM A CZEKIEM: PRZYJĘCIE 

DOKUMENTU PRZEZ TRASATA  

Odmienności w tym zakresie stanowią 

jedną z fundamentalnych cech odróżniających 

weksel trasowany od czeku. Art. 4 PrCzek 

stanowi, iż czek nie ulega przyjęciu, a wzmiankę o 

przyjęciu umieszczoną na czeku uważa się za 

nienapisaną. Gdyby czek mógł być 

przyjmowany, to istniałoby duże ryzyko, iż 

stanie się środkiem kredytowym co byłoby 

sprzeczne z jego funkcją i zniwelowałoby 

różnice pomiędzy wekslem trasowanym a 

czekiem. Dla porządku należy podkreślić, że 

czek z wzmianką o przyjęciu pozostaje ważny z 

wyjątkiem samej wzmianki, którą ex lege uważa się 

za nienapisaną.  

Z tych samych względów kwestia przyjęcia 

kształtuje się zupełnie inaczej w odniesieniu do 

weksla trasowanego. Przyjęcie weksla należy 

traktować jako oświadczenie woli trasata na mocy 

którego akceptuje on skierowane do niego 

polecenie zapłaty wskazanej w wekslu kwoty 

pieniężnej. Powinno mieć charakter 

bezwarunkowy. „Z chwilą akceptacji trasat staje 

się głównym dłużnikiem wekslowym 

zobowiązanym do wykupienia weksla. 

Nieuczynienie zadość temu obowiązkowi 

prawnemu pociąga za sobą odpowiedzialność 

pozostałych dłużników wekslowych”17. Przyjęcie 

weksla jest jednym z podstawowych elementów 

prawnego obrotu wekslami. Świadczy o tym 

znaczenie akceptu w procedurze dochodzenia 

świadczenia ze stosunku wekslowego oraz 

systematyka prawa wekslowego zgodnie z którą 

                                                           
17 K. Piasecki, (w:) Prawo gospodarcze i handlowe tom IV 

Prawo papierów wartościowych, (red.:) S. Włodyka, 

Warszawa, 2004, s. 546.  

przyjęcie uregulowane jest na początku ustawy tj. 

w dziale trzecim.18  

Chwila zwrócenia zaakceptowanego weksla 

posiadaczowi czyni akcept ostatecznym i 

nienaruszalnym. Znaczenie akceptu jest 

niebagatelne i „podnosi wartość gospodarczą 

weksla, jeżeli akceptant jest osobą wypłacalną”19, 

jednak nie decyduje o ważności weksla, a co 

więcej nie jest warunkiem sine qua non dokonania 

zapłaty. 

 

RÓŻNICE WYSTĘPUJĄCE MIĘDZY WEKSLEM 

TRASOWANYM A CZEKIEM: SPOSÓB 

OZNACZENIA REMITENTA  

Aby weksel trasowany nie był obciążony 

sankcją nieważności bezwzględnej, musi spełniać 

szereg wymagań formalnoprawnych określonych 

w przywoływanym już art. 1 PrWeksl. Między 

innymi zgodnie z punktem 6 musi być w nim 

wskazane nazwisko osoby na rzecz lub na której 

zlecenie ma być dokonana zapłata. Innymi słowy 

„weksel trasowany powinien wskazywać 

remitenta i musi być wystawiony na określoną 

osobę”20. Niedopuszczalne jest wystawienia 

weksla na okaziciela,21 co wynika z 

charakteru prawnego weksla jako papieru 

wartościowego na zlecenie. Co więcej SN 

twierdzi w wyroku z dnia 9 listopada 2000 r., że 

„zamieszczenie w dokumencie, który według 

intencji stron ma być wekslem, słów: "nie na 

                                                           
18 Ponadto dział dotyczący przyjęcia jest jednym drugim 

najbardziej obszernym działem prawa wekslowego 

obejmując swym zakresem dziewięć artykułów.  

19 A. Szpunar, M. Kaliński, Komentarz…, s. 143. 

20 M. Czarnecki, L. Bagińska, Prawo wekslowe i czekowe, 

komentarz, Warszawa, 2008, s. 96. 

21 Zgodnie z orzecznictwem (patrz: orz. SN z 25.5.1928r., 

Rw. III 941/27) brak oznaczenia nazwiska remitenta 

oznacza, iż dokument nie jest wekslem i nie może być 

podstawą wydania nakazu zapłaty   
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zlecenie" odbiera dokumentowi charakter 

weksla.” Remitentem może być każda osoba 

fizyczna, prawna, ułomna osoba prawna o ile ma 

zdolność do nabywania praw, zaś spółka cywilna 

oraz przedsiębiorstwo zagraniczne nie mogą być 

wskazane jako remitent. Jak widać krąg 

podmiotów mogących być remitentem jest 

podobny do kręgu podmiotów mogących być 

trasatem. 

Inne rozwiązanie przyjmuje ustawodawca dla 

czeku. Dopuszcza bowiem wystawienie czeku na 

okaziciela. Zwykle taki czek nie wskazuje osoby 

uprawnionej albo zawiera klauzulę 

„okazicielowi”. „Legitymowana jest każda osoba 

przedstawiająca czek do zapłaty”22. Tym samym 

nieoznaczenie remitenta traktować należy jako 

czek na okaziciela, co nie rodzi jego nieważności. 

 

RÓŻNICE WYSTĘPUJĄCE MIĘDZY WEKSLEM 

TRASOWANYM A CZEKIEM: OBOSTRZENIA 

CYWILNE I KARNE 

Kolejną istotną różnicą jest kwestia 

odpowiedzialności związanej z wystawianiem 

czeku i weksla trasowanego bez pokrycia. Jeśli 

chodzi o czek, to zagadnienie to jest regulowane 

przez dział XII prawa czekowego o tytule „Skutki 

braku pokrycia”. Brak jednak podobnej regulacji 

w przypadku weksla. Rozbieżność ta wynika w 

dużej mierze z odmiennej funkcji jaką pełnią obie 

instytucje. „Gospodarczą przesłanką wystawienia 

czeku jest dysponowanie przez wystawce 

odpowiednimi środkami u trasata”23 Odbiorca 

czeku ma prawo go traktować jak substytut 

pieniądza, który w każdej chwili, może spieniężyć. 

Bez odpowiedniego funduszu zgromadzonego u 

trasata czek (mimo, że w świetle prawa ważny) nie 

stanowi środka płatności i staje się 

bezwartościowym dokumentem. Wystawianie 

                                                           
22 M. Czarnecki, L. Bagińska, Prawo…, s. 638.  

23 A. Szpunar, M. Kaliński, Komentarz…, s 357. 

czeków bez pokrycia jest zdecydowanie 

najczęściej występującym przestępstwem 

związanym z obrotem czekowym, które w 

dużym stopniu wpływa na niechęć 

przyjmowania czeków w rozliczeniach 

handlowych. Niestety mimo ostrych sankcji oraz 

coraz skuteczniej działających organów 

ścigających przestępców finansowych 

wystawianie czeków bez pokrycia jest zjawiskiem 

bardzo częstym w Polsce oraz w krajach o 

wyższej kulturze prawnej w zakresie prawa 

czekowego. Znalezienie skutecznego remedium 

na ten stan rzeczy wydaje się być w obecnej chwili 

niemożliwe. Polski ustawodawca przewidział za 

wystawienie czeku bez pokrycia sankcję tak 

cywilną, jak i karnoprawną. Odpowiedzialność 

cywilnoprawna obejmuje zgodnie z literalnym 

brzmieniem art. 60 PrCzek wszelką szkodę, co 

najmniej zaś odsetki w wysokości sześciu procent 

od sumy niepokrytej, nawet jeśli odbiorca czeku 

nie doznał żadnej szkody. Wydaje się, że 

naprawienie szkody zgodnie z komentowanym 

przepisem obejmować będzie straty rzeczywiście 

poniesione (damnum emergnes) jak i utracone 

korzyści (lucrum cesans), zaś „kwota 6% od 

niepokrytej sumy czekowej jest jednorazowym 

odszkodowaniem dla posiadacza czeku”24. Jak się 

słusznie zauważa, w warunkach postępującej 

inflacji sześcioprocentowe odszkodowanie ma 

charakter raczej symboliczny niż rzeczywisty.  

Warto przywołać orzeczenie SN z 12.11.192925, 

które mimo upływu lat zachowuję aktualność i 

potwierdza powyżej sformułowany wniosek . W 

uzasadnieniu inter alia SN stwierdza, iż „jeśli czek 

pod względem formy odpowiada wszystkim 

przepisanym wymaganiom, to brak pokrycia 

pociąga za sobą skutki przewidziane w art. 60 i 

61, niezależnie od celu, w jakim został wydany”. 

                                                           
24 M. Czarnecki, L. Bagińska, Prawo…, s. 910.  

25 Orzeczenie SN z dnia 12.11.1929, II 1 K 780/29. 
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W doktrynie sporna jest kwestia winy wystawcy 

czeku bez pokrycia. W opinii autora należy 

przychylić się do poglądu, zgodnie z którym 

wykazanie winy wystawcy nie jest konieczne. 

Przemawia za tym treść przepisu. Gdyby 

ustawodawca chciał uzależnić odpowiedzialność 

wystawcy od jego winy, to sformułowałby przepis 

tak, aby zawierał on tą przesłankę. Obecne 

brzmienie przepisu jednoznacznie wskazuje, że 

dla zastosowania sankcji konieczne jest jedynie 

wystawienie czeku bez pokrycia niezależnie od 

wiedzy czy świadomości wystawcy w zakresie 

posiadanych środków. Przyjęcie innej wykładni 

prowadziłoby do osłabienia pozycji odbiorcy 

czeku, a nieuzasadnionego wzmocnienia sytuacji 

prawnej wystawcy, co stałoby w kontrze do zasad 

prawa czekowego. Owocem takiej wykładni 

byłoby również narażenie na poważne zagrożenie 

fundamentalnej wartość jaką jest bezpieczeństwo 

obrotu. Co więcej praktyczne zastosowanie 

komentowanego przepisu, którego celem jest 

uwiarygodnienie czeku jako środka płatności, 

byłoby bardzo ograniczone, a z czasem 

prowadziłoby do uznania go za przepis martwy.  

Poza omówioną powyżej odpowiedzialnością 

cywilnoprawną ustawodawca przewiduje również 

konsekwencje w zakresie prawa karnego. Od 

199726 za wystawienie czeku bez pokrycia grozi 

grzywna, kara ograniczenia albo pozbawienia 

wolności do lat 2. W przypadku działania 

nieumyślnego sankcją może być grzywna lub kara 

ograniczenia wolności. Fundamentalną różnicą 

pomiędzy przesłankami odpowiedzialności z art. 

60 i 61 jest oparcie odpowiedzialności karnej na 

zasadach winy. Tym samym jeśli wystawca czeku, 

który w chwili jego wystawiania miał przesłanki 

aby sądzić, iż może liczyć na pełne pokrycie 

czeku, a z przyczyn od niego niezależnych utracił 

u trasata potrzebny fundusz, nie będzie podlegał 

                                                           
26 Czyli od chwili wejścia w życie ustawy z 6.6.1997- 

przepisy wprowadzającej kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 

554 z późń. zm.)  

sankcjom karnym, a jedynie cywilnym. Możliwa, 

choć stosunkowo rzadka, będzie kwalifikacja 

wystawienia czeku bez pokrycia jako 

przestępstwo oszustwa powołanego w art. 286 

kodeksu karnego27  

Podsumowując wystawienie czeku bez 

pokrycia jest penalizowane w sferze tak 

prawa cywilnego, jak i karnego. Możliwa jest 

kumulatywna odpowiedzialność tak z art. 60 

jak i 61. Tak restrykcyjne unormowanie 

wynika z destrukcyjnego działania czeków 

bez pokrycia dla bezpieczeństwa oraz 

praktycznego stosowania czeku jako środka 

płatności. W przypadku weksla trasowanego 

podobne regulacje nie istnieją, gdyż nie są one w 

żadnym stopniu potrzebne dla zabezpieczenia 

prawidłowego wykorzystania weksla. Funkcja 

płatnicza weksla nie ma większego znaczenia, tak 

więc niebezpieczeństwo posługiwania się 

wekslami trasowanymi, które nie mają pokrycia 

jako środkami płatności właściwie nie istnieje. Co 

więcej fakt tego, iż (jak ustalono powyżej) 

trasatem w stosunku wekslowym może być 

niemal każdy, powodowałby kompletną 

nieoperatywność odrębnych przepisów 

regulujących sankcję za wystawienie weksla bez 

pokrycia. Wystarczającą podstawą dla 

dochodzenia praw z weksla będą przepisy 

kodeksu cywilnego28 dotyczące 

odpowiedzialności kontraktowej. 

 

RÓŻNICE WYSTĘPUJĄCE MIĘDZY WEKSLEM 

TRASOWANYM A CZEKIEM: INNE  

Dla spójności i koherentności wywodu 

należy zaznaczyć, iż katalog opisanych powyżej 

różnic nie pretenduje do miana kompletności. 

                                                           
27Ustawa z dnia 6.6.1997 r.- Kodeks karny, Dz. U. Nr. 88, 

poz. 553 ze zm.  

28 Ustawa z 23.4.1964 r.- Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, 

poz. 93 ze zm.  
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Poza wspomnianymi można podnieść jeszcze 

kilka rozbieżności, które jednak mają 

zdecydowanie mniejsze znaczenie. Dla przykładu 

trzeba wskazać różne unormowanie okresu 

przedawnienia. Prawo wekslowe przewiduje 

roczny termin przedawnienia roszczenia 

posiadacza weksla przeciw indosantom i 

wystawcy. Termin ten liczony jest od dnia 

protestu dokonanego w należytym czasie, a w 

przypadku zastrzeżenia klauzuli wekslowej „bez 

kosztów” od dnia płatności. Dla analogicznego 

roszczenia prawo czekowe przewiduje 

dwukrotnie krótszy termin przedawnienia, tj. 

sześć miesięcy liczone od końca terminu 

przedstawienia. Zarzut przedawnienia w obu 

wypadkach przysługuje posiadaczowi czyli 

osobie, która w przypadku weksla posiadała go w 

dniu płatności i przedstawiła do zapłaty i 

protestu, a w przypadku czeku osobie, która jako 

ostatnia posiadała czek przed upływem terminu 

do przedstawienia.  

Kolejnym przykładem różnicy jest kwestia 

odpisów i wtóropisów. W przypadku weksli 

ustawodawca dopuszcza sporządzanie przez 

każdego posiadacza odpisu.  „Odpis weksla nie 

jest oryginałem weksla, lecz jedynie jest kopią(…) 

odpis można sporządzić w dowolny sposób np.: 

w formie odbitki kserograficznej”29 Co do zasady 

poza wyjątkową sytuacją przewidzianą w art. 68 

ust. 2 PrWeksl odpis nie stanowi podstawy do 

wykonywania praw wynikających z stosunku 

wekslowego. Prawo czekowe nie przewiduje w 

ogóle możliwości wydawania odpisów. Również 

sporządzanie wtóropisów jest silnie limitowane. 

W praktyce obrotu potrzeba sporządzenia 

wtóropisu zachodzi bardzo rzadko, ponieważ jak 

ustalono powyżej, czek nie podlega przyjęciu 

przez trasata. Tym samym jedynym celem dla 

którego wystawia się wtóropis czeku jest 

obniżenie ryzyka związanego z utratą czeku. 

Ponadto niedopuszczalne jest wystawianie 
                                                           
29 M. H. Koziński, (w:) System…, s. 304. 

wtóropisów dla czeków na okaziciela oraz 

czeków wystawianych i płatnych w tym samym 

kraju.  

Jak autor wspomniał na wstępie tego fragmentu 

rozważań, występuje jeszcze wiele różnic 

pomiędzy konstrukcją czeku a weksla 

trasowanego, jednak mają one charakter 

całkowicie formalnoprawny. 

 

PERSPEKTYWY STOSOWANIA CZEKU I WEKSLA 

W opinii autora czek nie stanowi już tak 

atrakcyjnej formy dla obrotu handlowego jak 

niegdyś. Wydaje się, że jednym z głównych 

powodów dla których czeki tracą na popularności 

jest znaczne osłabienie pozycji banków. Wraz z 

postępującą komercjalizacją oraz kolejnymi 

kryzysami finansowymi banki straciły pozycję 

instytucji zaufania publicznego. W polskim 

porządku prawnym cieszą się jeszcze pewnymi 

przywilejami takimi jak możliwość wystawiania 

bankowych tytułów egzekucyjnych, jednak zdaje 

się, że tylko kwestią czasu są odpowiednie zmiany 

legislacyjne wyrównujące pozycję banków z 

innymi instytucjami finansowymi takimi jak np. 

biura maklerskie czy domy inwestycyjne. Ponadto 

nie wolno zapominać o wciąż istniejącym 

zjawisku fałszowania czeków oraz wystawiania 

ich bez pokrycia. Przyjęcie takiego dokumentu 

wiązać się będzie z daleko idącymi 

konsekwencjami dla kontrahenta począwszy od 

zablokowania na pewien okres środków 

finansowych, aż do utraty kwoty na którą 

wystawiony był czek (obie sytuacje dla 

przedsiębiorcy mogą oznaczać bankructwo), a co 

do zasady przeciętny odbiorca czeku ma 

niewielkie szanse na zidentyfikowanie 

podrobionego czeku. De lege ferenda należy 

postawić postulat zaostrzenia kar przewidzianych 

dla osób posługujących się niewłaściwymi 

czekami. Obecne sankcje nie stanowią 

odpowiedniego mechanizmu odstraszającego 

przed popełnianiem omawianych przestępstw. 
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Pamiętać należy, że z prawnego punktu widzenia 

czek nie stanowi surogatu pieniądza, tak więc 

jego wręczenie nie umarza zobowiązania. Przy 

obecnych możliwościach systemów bankowych 

posługiwanie się czekiem nie może być 

traktowane jako uproszczeniem obrotu 

handlowego, dlatego też kontrahenci wybierają 

inne, bardziej pewne rozwiązania takie jak np. 

przelewy internetowe. W związku z powyższym 

wydaje się, że uzasadniona jest teza o nieco 

archaicznym i nieprzystającym do standardów 

nowoczesnej wymiany handlowej charakterze 

prawnym czeku.  

Nieco inne perspektywy rysują się przed 

stosowaniem weksla trasowanego. Wydaje się, że 

weksel stanowi optymalne rozwiązanie na 

potrzeby krótkoterminowego kredytu. 

Transformacja polityczno- gospodarcza 

zaowocowała radykalną zmianą patrzenia na 

weksle. Przejście od systemu gospodarki 

planowanej (która wyłączała rację bytu dla 

instrumentów takich jak weksle), do gospodarki 

rynkowej spowodowało intensywny wzrost 

częstotliwości posługiwania się wekslami. „Bez 

przesady można powiedzieć, że nowoczesna 

gospodarka rynkowa jest nie do pomyślenia bez 

weksla, jako środka uzyskania i zabezpieczenia 

kredytu”30. Porównując weksel do rozwiązań 

alternatywnych takich jak kredyt czy pożyczka 

krótkoterminowa, należy podkreślić jego zalety. 

Mimo surowości formalnej zobowiązania 

wekslowego wydaje się on rozwiązaniem bardziej 

elastycznym i lepiej realizującym rzeczywiste 

potrzeby stron stosunku kredytowego. Nie wolno 

zapominać o obiegowej funkcji weksla, która w 

praktyce niesie ze sobą nieskrępowaną możliwość 

przenoszenia wierzytelności z jednej osoby na 

drugą. Tym samym umożliwia to dokonywanie 

różnorodnych transakcji gospodarczych przez 

podmioty nie pozostające ze sobą w żadnym 

stosunku prawnym. Każdorazowe przeniesienie 
                                                           
30 A. Szpunar, M. Kaliński, Komentarz…, s 21. 

weksla wiąże się przeniesieniem kwoty wekslowej 

wskazanej w treści dokumentu. Dla silnie 

zdynamizowanego obrotu handlowego cecha ta 

ma bardzo istotne znaczenie, powodując znaczne 

przyspieszenie i uelastycznienie wymiany. 

Podsumowując, podstawową korzyścią 

wynikającą z posługiwania się wekslem jest 

możliwość wielostronnych, należycie 

zabezpieczonych rozliczeń, których podmiotem 

może być niemal nieograniczony krąg 

podmiotów bez konieczności dokonywania 

natychmiastowego przelewu środków 

pieniężnych. Z dużą dozą pewności można 

twierdzić, iż ta właściwość zapewnia wekslowi 

stały wzrost zastosowania.   

Jedynym zagrożeniem dla postępującej 

popularyzacji weksli jest brak należytej wiedzy 

osób posługujących się tym papierem 

wartościowym. Częste są przypadki nieważności 

weksla z powodu braków formalnych, które, jak 

już było wspominane, nie podlegają sanacji i co 

do zasady powodują bezwzględną nieważność 

kwalifikacji danego dokumentu jako weksla. Z 

drugiej strony wiele osób nie zdając sobie sprawy 

z surowości odpowiedzialności wekslowej, 

podpisuje je bez należytego rozeznania oraz 

staranności. Na marginesie należy zauważyć, iż 

negatywny wpływ na szerokie posługiwanie się 

wekslami może mieć (archaiczna w  wielu 

miejscach) redakcja przepisów prawa 

wekslowego.  

 

ZAKOŃCZENIE      

Jak widać z powyższych wywodów między 

czekiem a wekslem trasowanym występuje szereg 

różnic. Niektóre z nich mają charakter 

fundamentalny oraz pozwalający na uzasadnione 

wyodrębnianie czeku i weksla trasowanego jako 

dwóch różnych papierów wartościowych (mimo 

ich bardzo zbliżonej konstrukcji prawnej). 

Podstawowe znaczenie ma odmienna funkcja, 

jaką pełnią obie porównywane instytucje, bowiem 
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wszystkie rozwiązania legislacyjne realizują 

zastosowany przez ustawodawcę wzorzec 

dogmatyczny. Dla przykładu to, iż czek stanowi 

przede wszystkim środek zapłaty jest przyczyną 

ograniczenia kręgu podmiotów mogących być 

trasatem do zaufanych instytucji finansowych 

takich jak np. banki.  Inne różnice mają zaś 

charakter formalnoprawny i nie mają większego 

znaczenia w kontekście rozróżniania czeku od 

weksla trasowanego. Podsumowując można 

powiedzieć że weksel trasowany i czek są 

instytucjami opartymi na tym samym modelu 

konstrukcji, przepisy je regulujące są często 

podobne pod względem merytorycznym, jednak 

ze względu na odmienne funkcje pełnione w 

obrocie gospodarczym nie można traktować 

czeku i weksla trasowanego jako takiego samego 

instrumentarium. W praktyce obrotu co do 

zasady nie stanowią one wobec siebie 

alternatywnych rozwiązań, a wybór którejś z 

tych form będzie zależeć od konkretnego 

stanu faktycznego. Ze względu na duże 

znaczenie obu dokumentów w obrocie 

gospodarczym de lege ferenda należy postawić 

postulat bardziej precyzyjnego unormowania 

najbardziej problematycznych kwestii prawnych. 

Stworzone w latach trzydziestych ubiegłego 

wieku ustawy wydają się nieco archaicznym 

instrumentarium dla dynamicznie rozwijającego 

się obrotu gospodarczego. Zgodnie z dyrektywą 

poprawy bezpieczeństwa posługiwania się 

papierami wartościowymi, która przekłada się na 

wysoki stopień sformalizowania obrotu, 

przedstawiony postulat powinien być traktowany 

bardzo poważnie. 
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DARINA MOHAMAD 

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako komplementariusz spółki 

komandytowej w praktyce. Zalety rozwiązania.  

 

WZROST ZNACZENIA SPÓŁEK 

KOMANDYTOWYCH  

Spółka komandytowa jest obecnie 

najpopularniejszym typem spółki handlowej, w 

ramach którego prowadzone są małe i średnie 

przedsiębiorstwa, a więc te zatrudniające od 10 

do 250 pracowników, z rocznym obrotem 

wynoszącym poniżej 50 mln euro, jednak nie 

mniej niż 2 mln euro1. Zgodnie z danymi 

Głównego Urzędu Statystycznego ilość spółek 

komandytowych występujących w obrocie 

wzrosła z liczby 645 w dniu 31.12.2002 r., aż do 

11.806 (stan w dniu 30.06.2013 r.). Szczególną 

uwagę pod kątem dynamicznego wzrostu ilości 

spółek komandytowych na rynku, zwraca rok 

2010, kiedy to w porównaniu do lat poprzednich, 

ilość tego rodzaju spółek zwiększyła się aż o 

28,7%2.  Nie ulega wątpliwości, iż bezpośredni 

wpływ na dany wzrost miało pierwsze 

pobudzenie gospodarki przypadające na I kwartał 

2010 r., po kryzysie finansowym z 2007 r. 

Swoją popularność spółka komandytowa 

zawdzięcza przede wszystkim elastycznym 

przepisom Kodeksu spółek handlowych3,które 

                                                           
1 Załącznik I (art 1.) do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 

800/2008 z dn. 6 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. UE L 214 z 

9.08.2008).  

2 http://komandytowa.pl/Ile-jest-w-Polsce-spolek-

komandytowych.html ; dostęp: 10.12.2013 r. 

Glówny Urząd Statystyczny. Zmiany strukturalne grup 

podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON. 

3 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 

handlowych (tekst jednolity Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037). 

pozwalają na wiele różnych modyfikacji 

postanowień ustawowych i w rezultacie na 

tworzenie innych form samej spółki 

komandytowej. Taką atypową4 wersją danego 

podmiotu gospodarczego, jest spółka 

komandytowa, w której jako komplementariusz 

występuje spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Jest to jedna 

z najciekawszych form prowadzenia działalności 

gospodarczej, znanej pod nazwą „spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowa“, w skrócie: „spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp.k.“ lub, często widywany 

pod prawnie niepoprawną formułą „sp. z o.o. 

sp.k.“.  

 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA SENSU STRICTO 

Aby zauważyć różnicę oraz dodatkowe 

korzyści jakie niesie za sobą dana forma spółki 

komandytowej należy wpierw po krótce opisać, 

czym jest spółka komandytowa sensu stricto. 

Przede wszystkim jest jedną z wyodrębnionych 

spółek handlowych, zaliczającą się do spółek 

osobowych, której najbardziej charakterystyczną 

cechą jest występowanie sumy komandytowej, a 

więc oznaczonej, zarejestrowanej sumy 

pieniężnej, od wysokości której zależy 

odpowiedzialność komandytariusza za 

zobowiązania spółki. W tym miejscu pojawia 

się druga typowa właściwość spółki 

komandytowej, czyli posiadanie co najmniej 

                                                           
4 A.Kidyba Atypowe spółki handlowe, Wydawdnictwo Wolter 

Kluwer wyd. 3, 2011. 
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dwóch wspólników obarczonych różnym 

stopniem odpowiedzialności za zobowiązania 

spółki oraz o różnym statusie prawnym. Są to: 

komplementariusz odpowiedzialny bez 

ograniczeń, w tym również majątkiem osobistym 

oraz komandytariusz, którego odpowiedzialność 

została ograniczona, jak już wspomniano 

powyżej, do wysokości sumy komandytowej, 

ustalanej co do zasady, przez współników w 

umowie spółki. Art. 112§1 k.s.h. przewiduje 

uwolnienie od odpowidzialności komandytariusza 

w granicach wartości wniesionego przez niego 

wkładu do spółki. Tak więc, może wystąpić 

sytuacja, w której odpowiedzialność 

komandytariusza zostanie zupełnie wyłączona, 

jeżeli wkład przez niego wniesiony 

wartością odzwierciedla sumę komandytową lub 

jest wyższy. Wskazuje się, iż istnieją poszczególne 

przypadki przewidziane prawem, w których 

można rozszrzyć odpowiedzialność względem 

komandytariusza, ale pomimo to zgodnie z regułą 

ogólną uznaje się, iż jego odpowiedzialność  jest 

ograniczona5. Wkłady komandytariusza 

zostały ograniczone poprzez art. 107§2 k.s.h., 

zgodnie z którym nie mogą ich stanowić 

zobowiązania do wykonania pracy lub 

świadczenia usług na rzecz spółki oraz 

wynagrodzenia za usługi świadczone przy 

powstaniu spółki. Wyjątkiem jest sytuacja, w 

której wartość innych wkładów komandytariusza 

jest nie niższa aniżeli suma komandytowa. 

Natomiast zupełnie inaczej kształtuje się sytuacja 

komplementariusza. K.s.h. nadał mu 

rolę aktywnego wspólnika, zarówno w zakresie 

reprezentacji spółki (art. 117 k.s.h) oraz 

prowadzenia spraw spółki (art. 121 k.s.h), ale 

także w sprawach majątkowych dotyczących 

uregulowań należności spółki. Pomimo, 

iż zarówno odpowiedzialność komandytariusza, 

jak i komplementariusza jest osobista i 

                                                           
5 Ibidem, s. 143. 

subsydiarna6, to wspólnik będący 

komplementariusziem, nie może wyłączyć swojej 

odpowiedzialności, co więcej nie ma ona żadnych 

ograniczeń. Warto również nadmienić, iż wkłady 

oraz środki wniesione do spółki komandytowej, 

które spółka nabyła w trakcie swojego działania 

stanowią odrębny od wspólników majątek 

spółki7. Spółka komandytowa jest tzw. 

„ułomną osobą prawną“, zdolność prawna 

została jej nadana mocą art. 8 k.s.h. 

 

ZALETY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W WERSJI 

KLASYCZNEJ ORAZ W WERSJI ATYPOWEJ 

Spółka komandytowa w wersji klasycznej, 

czyli takiej, w której komplementariuszem i 

komandytariuszem są osoby fizyczne, posiada 

zalety i wady innych spółek osobowych. Na tym 

tle przede wszystkim, w porównaniu ze spółką 

z o.o., jako ważna zaleta pojawia się brak 

podwójnego opodatkowania spółki 

komandytowej, która nie jest podmiotem 

odprowadzającym podatek dochodowy od osób 

prawnych. W spółce z o.o. dochód zostaje 

opodatkowany w pierwszej kolejności jako 

dochód osoby prawnej (19%), a następnie w 

związku z wypłatą dywidendy wspólnikom 

(kolejne 19%)8. Natomiast w spółce 

komandytowej prowadzącej działalność 

gospodarczą, wspólnicy odprowadzają jedynie 

podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT 

(bądź gdy są osobami prawnymi - CIT) od 

dochodu ustalonego proporcjonalnie do 

                                                           
6 S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja 

Kodeks Spółek Handlowych Komentarz do artykułów 1-150 t. I, 

wyd. 3, 2012, s. 890-889 nb. 15-16, s.826 nb. 45. 

7 D. Okolski, M. Kwaśniewska Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Spółka komandytowa – w praktyce Monitor 

Prawniczy 2007, nr 6. 

8 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 

od osob prawnych (tekst ujednolicony Dz. U. 1992 nr 21 

poz. 86). 
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wynikającego z umowy spółki udziału w 

zyskach9. Ponadto, jako zaletę spółki 

komandytowej w zakresie kalkulacji podatkowych 

wskazuje się, możliwość wyboru przez wspólnika, 

będącego osobą fizyczną, opodatkowania 

stawką liniową (19%) lub stawką zgodnie z 

ogólną skalą podatkową (18%, 32%)10. Poza już 

wcześniej wspomnianymi udogodnieniami spółki 

komandytowej, tj. ograniczona 

odpowiedzialność komandytariusza lub nawet jej 

wyeliminowanie (co jest zdecydowaną zaletą w 

porównaniu z kształtowaniem się 

odpowiedzialności wspólników innych spółek 

osobowych), a także elastyczność konstrukcji 

spółki komandytowej, wymienia się również m.in. 

brak wymogu minimalnego kapitału 

zakładowego, a także co istotne dla omawiania 

atypowej formy danej spółki, brak zależności 

pomiędzy wartością wniesionego wkładu, a 

wysokością udziałów w zysku. K.s.h. nie określa 

zasad udziału komplementariusza w zysku, 

zgodnie więc z art 103 w zw. z art 51§1 k.s.h. 

należy uznać, iż komplementariusz jako wspólnik 

ma prawo do równego udziału w zyskach. 

Sytuację komandytariusza k.s.h. kształtuje równie 

dyspozytywnie, bowiem zgodnie z art. 123§1 

k.s.h. uczestnictwo w zysku jest ustalane przez 

umowę spółki, a dopiero w razie braku regulacji 

w umowie spółki, jego udział w zyskach będzie 

obliczany proporcjonalnie do rzeczywiście 

wniesionego wkładu. Uznaje się, iż w przypadku 

obu rodzajów wspólników spółki komandytowej 

granice swobody ustaleń umownych wyznaczają 

zasady ogólne z art. 58 i 3531 Kodeksu 

cywilnego11, a więc za nieważne należy wskazać te 

                                                           
9 u.p.d.o.p.(art. 5),  Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (tekst ujednolicony Dz. 

U. 1991 nr 80 poz. 350) (art. 5b ust. 1.). 

10 u.p.d.o.f. (art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 27 ust. 1). 

11 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst 

ujednolicony Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93). 

postanowienia umowne, które wyłączają 

całkowicie możliwość uzyskania przez 

wspólników zysku z działalności spółki12. Warto 

zwrócić uwagę na art. 123§ 2 k.s.h., który stanowi 

bezwzględnie obowiązuje ograniczenie dotyczące 

dysponowania zyskiem, mianowicie wniesienie 

wkładu przez komandytariusza mniejszego od 

wkładu umówionego, powoduje, iż przypadający 

na niego zysk za dany rok obrotowy 

przeznaczony jest w pierwszej kolejności na 

uzupełnienie tego wkładu.  

Pomimo wielu zalet jakie przynosi osobie 

prowadzącej działalność gospodarczą sam 

klasyczny model spółki komandytowej, nie 

można jednak zapominać o istniejącej osobistej i 

nieograniczonej odpowiedzialności 

komplementariusza. W k.s.h. brak jest przepisów 

ograniczających występowanie różnych 

podmiotów posiadających zdolność prawną w 

roli wspólnika spółki komandytowej13, tak więc 

mogą nim być zarówno spółki kapitałowe, jak i 

inne osoby prawne np. fundacje, stowarzyszenia, 

spółdzielnie, a także tzw. ułomne osoby prawne 

takie jak spółki osobowe. Wydaje się jedynie, iż ze 

względu na nieograniczoną osobistą 

odpowiedzialność wykluczone jest występowanie 

w tej funkcji gmin, powiatów, województw czy 

Skarbu Państwa14. Ponadto, z pewnością 

komplementariuszem nie może zostać spółka 

cywilna ze względu na brak zdolności prawnej. 

Ciekawym zagadnieniem jest  możliwość 

występowania jako komplementariusz spółki 

kapitałowej w organizacji. Jak wskazuje J. Szwaja 

k.s.h. należy do nielicznych ustawodawstw, które 

przyznały danemu podmiotowi zdolność prawną 

                                                           
12 S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja 

Kodeks … op.cit., s. 948 nb. 7. 

13 Ibidem.,s.827. 

14 A.Kidyba Atypowe...op.cit. s.143. 
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oraz zdolność do czynności prawnych15. Tak więc 

ze względu na brak ograniczeń podmiotowych w 

stosunku do osoby komplementariusza, nic nie 

stoi na przeszkodzie, aby jego funkcję pełniła 

spółka kapitałowa w organizacji. Natomiast 

wśród przedsiębiorców rozpowszechniło 

się prowadzenie działalności gospodarczej pod 

spółką komandytową, w której 

komplementariuszem jest spółka z o.o. Należy 

także podkreślić, iż niewykluczone jest stworzenie 

konstrukcji jednoosobowej, a więc takiej w której 

komplementariuszem zostanie jednoosobowa 

spółka z o.o., a jej jedyny wspólnik jako osoba 

fizyczna pełnić będzie także funkcję 

komandytariusza. W takim przypadku art. 210 

k.s.h. dopuszcza możliwość zawarcia umowy 

spółki komandytowej między wspólnikiem, a 

spółką z o.o. 

W praktyce w najpopularniejszym modelu, 

wpierw utworzona zostaje spółka z o.o., a 

następnie spółka komandytowa, w której jako 

komplementariusz zarejestrowana zostaje dana 

osoba prawna, natomiast komandytariuszem 

najczęściej zostaje jeden ze wspólników spółki z 

o.o. W ten sposób tworzy się podmiot o 

charakterze osobowym, lecz z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Warto zwrócić uwagę na art. 

107§3 k.s.h., zgodnie z którym w razie 

zastosowania powyższego modelu, wkłady 

komandytariusza nie mogą stanowić jego udziały 

w spółce z o.o. Ratio legis wskazanego przepisu 

dotyczy ochrony interesów wierzycieli spółki 

komandytowej. Komandytariusz odpowiadający 

za zobowiązania spółki do wartości wniesionych 

wkładów, wnosząc do spółki komandytowej 

udziały ze spółki z o.o. mógłby w rezultacie 

uchronić się przed roszczeniami osób trzecich 

względem spółki. Jak już wskazano wyżej, w 

regulacjach dotyczących spółki komandytowej 

brak jest pojęcia kapitału zakładowego, natomiast 

                                                           
15 J. Szwaja, Nowy Kodeks Spółek Handlowych,(cz. I) 

Pr.Sp.2001 nr 1, s. 127. 

naturalnie na poziomie spółki z o.o., której 

jedynym zadaniem jest sprawowanie funkcji 

komplementariusza, zgodnie z art. 154§1 k.s.h. 

istnieje wymóg posiadania kapitału zakładowego 

o wartości co najmniej 5.000 zł.  

Spółka komandytowa w takiej formie łączy 

najlepsze cechy spółki osobowej i spółki 

kapitałowej. Podstawowy cel jaki jest osiągany 

poprzez jej konstrukcję to ograniczenie 

odpowiedzialności wspólników. Spółka z o.o. jako 

komplementariusz odpowiada całym swoim 

majątkiem, jednak wspólnicy spółki ponoszą 

ryzyko majątkowe związane wyłącznie z wkładem 

wniesionym do spółki. Naturalnie 

odpowiedzialność komandytariusza pozostaje 

niezmieniona tak jak w modelu klasycznym, a 

więc jest ograniczona, a nawet może zostać 

wyłączona jak wskazano powyżej. Ponadto, po 

raz wtórny należy podkreślić, iż jako jedną z 

ważniejszych zalet takiej spółki jest utrzymana 

elastyczność i duża doza dyspozytywność, 

przewidziana przepisami k.s.h. I, z perspektywy 

ekonomicznej, najważniejszą właściwością 

takiego rozwiązania jest uniknięcie podwójnego 

opodatkowania. Mając na uwadze zasady udziału 

obu wspólników w zyskach opisane wyżej, z 

łatwością można wyobrazić sobie sytuację 

ustalenia w umowie spółki udziału w zysku 

komplementariusza, kształtującego się na 

poziomie 1% dochodów spółki oraz 

pozostawienie komandytariuszowi reszty zysku, a 

więc 99% udziału w zyskach. Wskazuje się, iż w 

porównaniu do spółki z o.o. do której 

wspólników po podwójnym opodatkowaniu trafia 

ok. 65% dochodów, wspólnicy spółki 

komandytowej, będący osobami fizycznymi 

otrzymają 81- 82% dochodów (w zależności od 

wyboru podatku liniowego lub podatku zgodnie z 

ogólną skalą podatkową)16. Łącznie cała spółka 

                                                           
16 http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/dzialalnosc-

gospodarcza/288769,5,Spolka-z-oo-jako-

komplementariusz-jak-nie-placic-podwojnego-
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komandytowa ze spółką z o.o. jako 

komplementariuszem odprowadzi możliwie niski 

podatek.  

 

REPREZENTACJA I PROWADZENIE SPRAW 

SPÓŁKI  

Dodatkowo warto wskazać ciekawie 

kształtujące się zasady reprezentacji w spółce. 

Samo pojęcie reprezentacji dotyczy stosunków 

spółki w stosunkach zewnętrznych, czynnościach 

prawnych dokonywanych z innymi podmiotami, 

aniżeli wewnątrz spółki. Wyróżnia się dwa 

sposoby reprezentacji spółki komandytowej: 

przedstawicielstwo ustawowe i  reprezentacja na 

mocy udzielonego pełnomocnictwa. Dodatkowo, 

w piśmiennictwie wyróżnia się prokurę jako 

instytucję o szczególnym charakterze17, odrębną 

od pełnomocnictwa, i tym bardziej od 

przedstawicielstwa. Przedstawicielem ustawowym 

spółki jest komplementariusz, jego prawo wynika 

z samego faktu bycia komplementariuszem, o ile 

umowa spółki lub prawomocne orzeczenie sądu 

nie pozbawiło go uprawnienia do reprezentacji 

spółki (art. 117 k.s.h.). Warto zwrócić uwagę, iż 

pozbawienie komplementariusza prawa do 

reprezentacji spółki, w żaden sposób nie wyłącza 

jego odpowiedzialności za zobowiązania. W 

sytuacji, gdy komplementariuszem jest osoba 

prawna następuje nachodzenie na siebie dwóch 

poziomów reprezentacji i powstaje pytanie w 

czyim imieniu działają osoby występujące za 

spółkę z o.o., dokonując bezpośrednio czynności 

prawnych w jej imieniu lub zastępując ją w 

ramach udzielonego pełnomocnictwa lub 

prokury. Z jednej strony w sferze spółki z o.o. 

organem reprezentującym i prowadzącym jej 

sprawy będzie zarząd, działający jako dana 

                                                                                             
podatku.html, data aktualizacji: 2011-11-18, dostęp: 2013-

12-10. 

17 M. Bieniak Reprezentacja spółki komandytowej, 

Monitor Prawniczy 2002, nr 6. 

spółka, lub inne podmioty zastępujące zarząd, 

działające wówczas w imieniu spółki – prokurent, 

pełnomocnik, syndyk itp. Z drugiej strony 

komplementariusz  jako wspólnik dokonuje 

czynności w imieniu spółki. W rezultacie osoby 

działające za spółkę z o.o. - komplementariusza 

będą jednocześnie działały w imieniu spółki 

komandytowej. Powiązania wewnętrzne wynikają 

z członkostwa spółki z o.o. jako 

komplementariusza w spółce komandytowej i w 

rezultacie powodują wywołanie dla spółki 

komandytowej bezpośrednich skutków czynności 

wykonywanych przez organy spółki z o.o., a także 

pełnomocników, prokurentów i innych 

zastępców18.  

Prowadzenie spraw spółki w sytuacji, gdy 

komplementariuszem jest spółka z o.o. kształtuje 

się podobnie jak reprezentacja. Termin 

prowadzenia spraw odnosi się do czynności 

faktycznych, organizatorskich, dotyczy 

stosunków wewnętrznych spółki19. Na 

komplementariuszu spoczywa zarówno prawo, 

jak i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Warto 

zwrócić uwagę, iż prowadzenie spraw spółki 

opiera się na stosunku upoważnienia do działania, 

nie jest więc umocowaniem20. Zgodnie z art. 39 

k.s.h. prowadzenie sprawy spółki jest osobistym 

uprawnieniem wspólników. Tak więc w 

pierwotnej wersji czynności faktyczne są 

wykonywane przez komplementariusza – spółkę 

z o.o., za którą działają jej organy. Ewentualnie 

również organy spółki z o.o. mogą upoważnić 

inne osoby do realizacji danych czynności 

faktycznych. Wskazuje się także, iż aby 

doprowadzić do zarządzania spółką 

komandytową przez osobę trzecią, należy 

zawrzeć umowę o zarządzanie spółką pomiędzy 

                                                           
18 A.Kidyba Atypowe...op.cit. s.158. 

19 M. Bieniak Prowadzenie spraw spółki komandytowej, 

Monitor Prawniczy 2002, nr 19. 

20 A.Kidyba Atypowe...op.cit. s.160. 
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organem komplementariusza, a osobą trzecią. W 

ten sposób, z jednej strony czynności osób 

trzecich wywołają bezpośrednie skutki dla spółki 

komandytowej, z drugiej strony zachowana 

zostaje konstrukcja z art. 39 k.s.h. W praktyce 

jednak nie rozróżnia się reprezentacji i 

prowadzenia spraw spółki, co powoduje 

dokonywanie czynności faktycznych przez osoby 

trzecie umocowane do dokonywania czynności 

prawnych. W rezultacie pełnomocnicy czy 

prokurenci reprezentujący spółkę z o.o. występują 

w stosunku zewnętrznym do spółki 

komandytowej w zakresie prowadzenia jej spraw, 

chociaż ich działanie wywołuje skutki wewnątrz 

danej tzw. ułomnej osoby prawnej. Co więcej, 

należy zwrócić uwagę w związku z prowadzeniem 

spraw spółki na osobę komandytariusza, która w 

klasycznym modelu, zgodnie z przepisami k.s.h. 

może dokonywać ograniczonej liczby czynności 

faktycznych, takich jak wyrażenie zgody na 

dokonanie przez komplementariusza czynności 

przekraczających zwykły zarząd - art. 121§2 k.s.h. 

(konieczność ta może być jednak wyłączona 

przez umowę spółki) oraz możliwość kontroli 

sposobu prowadzenia spraw przez 

komplementariusza. Natomiast, będąc 

jednocześnie członkiem zarządu spółki z o.o. 

występuje w drugiej roli, działając w imieniu 

komplementariusza ma możliwość prowadzić 

sprawy spółki komandytowej i, w związku z 

uczestnictwem w spółce z o.o. następuje 

ograniczenie jego odpowiedzialności. 

 

FIRMA SPÓŁKI 

Ciekawym tematem do zasygnalizowania 

jest problematyka tworzenia firmy spółki 

komandytowej. Podlega ona ogólnym zasadom 

prawa firmowego zawartych w art. 432§2, 433§1 i 

2, 435, 438, 439 k.c. czyli jawności wyłączności, 

prawdziwości, pełności, ciągłości, niezbywalności 

i zasadzie niewprowadzania w błąd. Zgodnie z 

art. 104 k.s.h. (lex specialis do przepisów k.c.) w 

firmie spółki powinno znaleźć się nazwisko 

jednego lub kilku komplementariuszy, gdy są to 

osoby fizyczne, natomiast w przypadku osoby 

prawnej w firmie znajdować się będzie pełne 

brzmienie jej nazwy (firmy danej spółki). W 

każdym przypadku firma spółki komandytowej 

zakończona jest dodatkiem „spółka 

komandytowa”. Są to obowiązkowe, minimalne 

człony firmy. Nieprzypadkowo k.s.h. przewiduje 

jedynie konkretnego wspólnika jako 

uprawnionego do włączania swojego nazwiska 

lub nazwy do firmy, jest to poniekąd 

odzwierciedleniem jego szczególnego statusu 

aktywnego wspólnika, odpowiadającego bez 

ograniczeń za zobowiązania spółki. Firma spółki 

komandytowej może zawierać również 

dodatkowe informacje wskazujące na charakter 

prowadzonej działalności gospodarczej. W 

przypadku, gdy komplementariuszem  jest spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością, jak wskazano 

powyżej, firma zawierać będzie pełną nazwę 

danej spółki, a więc gdy komplementariuszem jest 

Głowacki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

firmą spółki komandytowej będzie Głowacki 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowa. Gdy obok komplementariusza w 

postaci spółki z o.o. występuje również osoba 

fizyczna, firma może zawierać poza pełną nazwą 

spółki z o.o. także nazwisko drugiego 

komplementariusza. Natomiast w żadnym 

wypadku nie ma możliwości użycia skrótu firmy 

spółki z o.o., albowiem zgodnie z k.s.h. dany 

człon firmy jest obowiązkowy, w obrocie 

skróceniu może podlegać jedynie dodatek 

„spółka komandytowa” – „sp.k.”21. Pomimo 

powyższych zasad prawnych przedsiębiorcy 

często skracają w celach marketingowych poza 

dodatkiem, także nazwę spółki z o.o. Warto 

zwrócić uwagę, iż przepisy nie wskazują, w jaki 

sposób należy tworzyć firmę spółki 

                                                           
21 A. Kidyba Kodeks Spółek Handlowych Komentarz LEX t. I 

wyd. 9, 2013, s. 454 pkt. 3. 
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komandytowej, w której jest kilku 

komplementariuszy – osób prawnych. Biorąc pod 

uwagę, iż firma powinna być czytelna i jasna, 

wydaje się, iż w danym przypadku wskazane jest, 

aby przedsiębiorcy konstruowali firmę z nazwy 

tylko jednego komplementariusza, w ten sposób 

unikając nazbyt rozbudowanej firmy. Wyjątkowa 

sytuacja powstaje, gdy spółka z o.o. jest 

komplementariuszem w dwóch spółkach 

komandytowych i w obu firmach musi zostać 

użyta nazwa danej spółki. Wówczas bowiem 

należy odróżnić firmy spółek komandytowych od 

siebie, dodając dodatkowe oznaczenie do jednej z 

nich, np. Inwestycje Głowacki spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa22. 

Ponadto, warto zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 

104§4 umieszczenie nazwiska komandytariusza w 

firmie spółki spowoduje powstanie jego 

odpowiedzialność względem osób trzecich, 

kształtującej się wówczas w ten sam sposób jak 

odpowiedzialność komplementariusza. 

 

WPIS DO KRS 

Pokrótce warto wskazać najważniejsze 

zasady dotyczące wpisu do Krajowego Rejestru 

Sądowego. Wpis spółki komandytowej ma 

charakter konstytutywny. Tak więc przed 

zarejestrowaniem w KRS, spółka nie jest 

uprawniona do nabywania praw, w tym własności 

nieruchomości i innych praw rzeczowych, 

zaciągania zobowiązań, nie może pozywać lub 

być pozywaną. Do momentu zarejestrowania 

spółka nie istnieje prawnie jako spółka 

komandytowa. Jak już wskazano wyżej, spółka z 

o.o. w organizacji może zawrzeć umowę spółki 

komandytowej działając jako komplementariusz, 

ale spółka komandytowa utworzona w ten 

sposób może zostać zarejestrowana w KRS 

dopiero po zarejestrowaniu spółki z o.o. 

Postępowanie rejestrowe wszczynane jest na 

                                                           
22 D. Okolski, M. Kwaśniewska Spółka… op.cit. 

wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje 

wpis z urzędu(art. 19 ust. 1 Ustawy o Krajowym 

Rejestrze Sądowym23). Wniosek o wpis do 

rejestru składa się na urzędowym formularzu, 

który tworzony jest z formularza głównego i 

załączników (art. 9 ust. 2 KrRejSU). Dokumenty 

stanowiące podstawę wpisu wskazane zostały w 

art. 110 k.s.h. oraz przepisami KrRejSU i będą to: 

wzory podpisów osób uprawnionych do 

reprezentacji (art. 11 i art. 19a ust.1), umowa 

spółki (art. 9 ust. 3), lista wspólników zawierająca: 

nazwisko komandytariusza oraz firmę 

komplementariusza, a także zaznaczenie, który ze 

wspólników ma ograniczoną zdolność do 

czynności prawnych (jeśli takie ograniczenia 

istnieją) oraz upoważnienie dla osoby działającej 

w imieniu spółki z o.o. (jeśli jest to spółka 

jednoosobowa, a jedyny wspólnik jest 

jednocześnie jej jedynym członkiem zarządu oraz 

komandytariuszem). Warto podkreślić, iż w 

załączniku KRS-WK, w którym określa 

się podmioty uprawnione do reprezentacji spółki 

oraz sposób reprezentacji, należy wskazać dane 

informacje, wpisując te wynikające wprost z 

umowy spółki z o.o., która stanie się 

komplementariuszem spółki komandytowej24. 

 

ZMIANY OPODATKOWANIA 

Kilka miesięcy trwała gorąca dyskusja 

wokół planów ówczesnego ministra finansów 

Jacka Rostowskiego, dotycząca nałożenia podatku 

dochodowego od osób prawnych na spółki 

komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne. 

Ministerstwo przewidywało, iż nałożenie podatku 

CIT na dane spółki przyniesie budżetowi do 320 

mln zł rocznie. Negatywnie o planach 

opodatkowania opowiedzieli się oczywiście 

                                                           
23 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 

Sądowym (tekst ujednolicony Dz.U. 1997 Nr 121 poz. 

769. 

24 D. Okolski, M. Kwaśniewska Spółka… op.cit. 
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przedsiębiorcy, wielu przedstawicieli biznesu, 

m.in w sprawie wypowiadała się prezydent PKPP 

Lewiatan, Henryka Bochniarz czy prezes 

Krajowej Rady Radców Prawnych, Maciej 

Bobrowicz, który wskazywał na 

niekonstytucyjność projektu. Ponadto, 

przeciwnicy zmian wskazywali, iż w 

rzeczywistości budżet nie zyska przewidywanych 

wpływów, ponieważ osoby prowadzące swoje 

przedsiębiorstwa pod spółką komandytową, po 

nałożeniu na nie CIT przekształcą się w inne 

formy prawne, np spółki jawne, partnerskie lub 

spółki z o.o. Powstałoby więc ryzyko całkowitego 

zniknięcia spółek komandytowych z obrotu. 

Eksperci podatkowi wskazywali, iż celem 

działania w formie spółek komandytowych jest 

rozszerzenie zakresu prowadzonego biznesu, 

zwykle przez osoby fizyczne, które nie mogłyby 

tego osiągnąć prowadząc samodzialną działalność 

gospodarczą. Jednokrotne opodatkowanie 

wspólników spółki komandytowej jest więc w 

pełni uzasadnione i to oni są podmiotami, którzy 

są narażeni na największe straty. Podnoszono, iż 

w rzeczywistości podwójne opodatkowanie 

spółek komandytowych ograniczy działalność 

gospodarczą. W rezultacie 12.12.2013 r. weszła w 

życie nowelizacja ustaw podatkowych, która 

przewiduje objęcie CIT-em wyłącznie spółek 

komandytowo-akcyjnych. Tak więc spółka 

komandytowa pozostanie objęta 

jednokrotnym podatkiem.  

 

PODSUMOWANIE 

Podsumowując, spółka komandytowa, 

posiadająca w swoich strukturach spółkę z o.o. 

jako komplementariusza jest zdecydowanie 

ciekawym i atrakcyjnym dla przedsiębiorców 

tworem prawa. Łączący cechy spółki osobowej i 

kapitałowej, powstaje podmiot, pod którym 

prowadzenie działalności gospodarczej jest 

korzystne z wielu względów. Za najważniejsze 

właściwości tak skonstruowanej spółki osobowej, 

należy oczywiście wskazać optymalizację 

podatkową przy jednoczesnym ograniczeniu 

odpowiedzialności za zobowiązania. Tak 

utworzona spółka, pomimo swojej długiej nazwy, 

daje możliwość wykorzystania regulacji prawnych 

do korzystnego funkcjonowania w obrocie. 
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PIOTR KUŹNICKI 

 

Czy zasada nieodpowiedzialności wspólników (akcjonariuszy) za 

zobowiązania spółek kapitałowych powinna mieć charakter absolutny? 

Analiza zalet i wad zasady ograniczonej odpowiedzialności.  

 

Zasada ograniczonej odpowiedzialności wspólników uważana jest za jedną z najważniejszych osiągnieć 

myśli prawniczej, stanowiącą jednocześnie filar rodzimego prawa spółek. Konsekwencją tej zasady jest 

brak możliwości pociągnięcia do osobistej odpowiedzialności wspólnika, stanowiącą przysłowiową zasłonę 

korporacyjną (corporate veil). Zasada której prawdziwy rozwój nastąpił w XIX wieku i który był związany z 

rewolucją przemysłową oraz dynamicznym rozwojem gospodarczym obecnie jest uważana za najbardziej 

atrakcyjną cechę spółek, występującą w niemal wszystkich systemach prawnych. Pojawiają się jednak 

pytania: czy zasada ograniczonej odpowiedzialności powinna mieć charakter absolutny, czy też systemy 

prawne powinny przewidywać od niej pewne wyjątki? Odpowiedź na to pytanie wymaga przeanalizowania 

korzyści i zagrożeń wynikających z wprowadzenia zasady ograniczonej odpowiedzialności. W tym zakresie 

bardzo pomocne jest opracowanie przygotowane przez przedstawicieli doktryny ekonomicznej analizy 

prawa, w szczególności przez profesorów: Frank H. Easterbrook, Daniel R. Fishel. Ilość zalet 

wynikających z zasady ograniczonej odpowiedzialności okaże się oczywiście dominująca. Pojawiają się 

jednak również istotne jej wady, które usprawiedliwiają wprowadzenie wyjątków od niej oraz środków 

zaradczych.  

  

ZALETY ZASADY OGRANICZONEJ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI  

Z pewnością, zasada ograniczonej 

odpowiedzialności zachęca do inwestycji 

gospodarczych i pozwala zgromadzić duży 

kapitał finansowy poprzez wkład wielu (często 

nieposiadających dużych sum pieniężnych) 

przedsiębiorców.1 Groźba utraty całego majątku 

nawet przez wniesienie niewielkiego wkładu, nie 

pozwoliłby na prowadzenie działalności na dużą 

skalę i ponoszenia związanego z nim ryzyka. 

Ograniczona odpowiedzialność powoduje, że 

osoby zarządzające podejmują lepsze decyzje 

                                                           
1 Richard A. Booth, Limited Liability and the Efficient 

Allocation of  Resources, 18 Nw. U. L. Rev, 1994, s. 140-

145. 

ponieważ są skłonne do podejmowania decyzji, 

do których by nie doszło, gdyby 

odpowiedzialność tych osób była 

nieograniczona.2 Konsekwencja ponoszenia 

ryzyka ściśle wiąże się z rozwojem całej 

gospodarki. Powstają bowiem projekty, które 

nigdy nie ujrzałyby światła dziennego gdyby nie 

ograniczona odpowiedzialność np. w dziedzinie 

technologii. Można powiedzieć, że zasada 

ograniczonej odpowiedzialności wspiera 

„pionierskiego ducha przedsiębiorczości”.3 

                                                           
2 T. Targosz, Nadużycie formy prawnej spółki, Zakamycze, 

2004, s. 89. 

3 Ibidem. 
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Po drugie, przyjęcie osobistej odpowiedzialności 

wspólnika za zobowiązania spółki 

spowodowałoby, że udziałowcy byliby zmuszeni 

do wzmożonej kontroli osób zarządzających i 

podejmowanych przez nich decyzji, ze względu 

na groźbę osobistej odpowiedzialności. Jak 

wiadomo to udziałowcy pierwsi ponoszą ryzyko 

niepowodzenia inwestycji, dlatego konsekwencją 

pozbawienia przywileju wyłączenia osobistej 

odpowiedzialności byłyby większe koszty 

związane z kontrolą osób zarządzających (agency 

cost).4 W takiej sytuacji dochodzi również do 

zwiększenia kosztów kontroli pozostałych 

wspólników.5 Prawdopodobieństwo, że każdy ze 

wspólników mógłby ponosić osobistą 

odpowiedzialność, wymusiłoby badanie 

zasobności portfela pozostałych wspólników, w 

szczególności przy zastosowaniu zasady 

odpowiedzialności solidarnej, gdzie wierzyciel 

mógłby skierować swoje roszczenie przeciwko 

wszystkim wspólnikom lub przeciwko każdemu z 

osobna. 

Kolejnym argumentem „przeciw” osobistej 

odpowiedzialności wspólników jest ryzyko 

ograniczenia swobody przepływu kapitału.6 

Szybkie przenoszenie kapitału często bez 

szczegółowej analizy sytuacji finansowej spółki 

jest cechą charakterystyczną współczesnego 

funkcjonowania rynków kapitałowych. W reżimie 

braku ograniczonej odpowiedzialności ta zaleta 

prawdopodobnie przestałaby istnieć, ze względu 

na trudności w ustaleniu ceny akcji. Przyjmuje się, 

że wartość akcji jest „równa” zaś w przypadku 

osobistej odpowiedzialności wspólników cena 

akcji nie zależałaby wyłącznie od kondycji 

ekonomicznej firmy (od jej cash flow), ale w dużej 

                                                           
4 D. Millon, Piercing the Cororate Veil, Financial 

Responsibility, and the Limits of  Limited Liability, 56 

Emory Law Journal, s. 1313. 

5Ibidem. 

6 Ibidem. 

mierze od zasobności portfeli poszczególnych 

wspólników.7 Ponadto, ochrona wierzycieli 

wymuszałaby zakaz zbywania udziałów (akcji) na 

podmioty posiadające mniejszy majątek od 

podmiotu zbywającego. Z pewnością dużo 

prawdy jest w wyrażanych opiniach, zgodnie z 

którymi bez zasady ograniczonej 

odpowiedzialności duże spółki oraz rynek 

kapitałowy nie mogłyby istnieć.8 

Zasada ograniczonej odpowiedzialności pozwala 

również na uniknięcie poważnych kosztów 

procesowych związanych z dochodzenia roszczeń 

przez wierzycieli spółki przeciwko licznym jej 

udziałowcom, którzy mogą mieć swoje siedziby w 

różnych miastach, nierzadko poza granicami 

kraju. Wynika to z faktu, iż ewentualne roszczenia 

kierowane byłyby nie bezpośrednio do spółki, ale 

do znajdujących się w różnych miejscach 

wspólników. 

Powyższa lista zalet wskazuje jak nieefektywne 

byłoby zniesienie zasady ograniczonej 

odpowiedzialności wspólników. Warto przy tym 

zauważyć, że wyżej wymienione zalety dotyczą 

głównie dużych spółek o większej ilości 

wspólników, z większym kapitałem, gdzie 

widoczna jest wyraźna separacja funkcji 

właścicielskich i zarządzających (zwana w 

amerykańskiej doktrynie: public corporations).9 W 

mniejszych spółkach, zwanych spółkami 

zamkniętymi (closly held corporations)10, wspólnicy 

                                                           
7 T. Targosz…, op. cit., s. 92. 

8 Ibidem. s. 92. 

9 C. Nicholls, Piercing Corporate Veil and the “Pure Form” of  the 

Corporation as Financial Innovation, 46 Can. Bus. L. Rev. L.J, 

2008, s. 249. 

10 Closely held corporations w Stanach Zjednoczonych w 

odróżnieniu do publicly held corporations charakteryzują się 

stosunkowo małą liczbą wspólników, ścisłymi 

powiązaniami pomiędzy wspólnikami których udziały 

(akcje) nie są dostępne w obrocie publicznym co w 

pewnym sensie zbliża je do spółek osobowych. 
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często są członkami organów, w związku z tym 

dużo łatwiej jest im kontrolować spółkę, mają 

rozległe kompetencje w zakresie zarządzania 

spółką i większy wpływ na procesy decyzyjne. W 

tego rodzaju spółkach nie dochodzi do częstego 

transferu udziałów ze względu na ograniczoną 

możliwość takiego obrotu. W związku z 

powyższym, koszty związane z nadzorem 

zarówno osób zarządzających jak i pomiędzy 

wspólnikami będą znacznie mniejsze niż w 

spółkach większych, szczególnie tych 

notowanych na giełdzie. 

Powyższe wnioski płynące z efektywności zasady 

ograniczonej odpowiedzialności, które są 

punktem wyjścia ekonomicznej analizy prawa, 

mają niezwykle istotny wpływ na uzasadnienie 

wprowadzania wyjątków od zasady ograniczonej 

odpowiedzialności jaką jest doktryna piercing the 

corporate veil (przebicie zasłony korporacyjnej), 

pozwalającej na zasadzie absolutnego wyjątku 

pociągnąć do osobistej odpowiedzialności 

wspólnika za zobowiązania spółki.  

Badania empiryczne przeprowadzone w 

zagranicznych systemach prawnych pokazują, że 

do stosowania wyjątku, jakim jest przebicie 

zasłony korporacyjnej, będzie dochodziło 

głównie w stosunku do spółek zamkniętych 

(closely held corporations), gdzie istnieją często ścisłe 

powiązania pomiędzy wspólnikami oraz gdzie 

nadzór pozostałych wspólników jest silny, a 

jednocześnie brak jest szerokiej dywersyfikacji 

ryzyka, ponieważ kapitał pochodzi od 

stosunkowo niewielkiej liczby osób. Z kolei, 

czysto kapitałowe powiązania wspólników ze 

spółką publiczną eliminują instrumentalne 

wykorzystywanie odrębnej osobowości prawnej i 

tym samym rzadziej może dojść do stosowania 

doktryny przebicia. Okazuje się, że doktryna 

piercing the corporate veil niemal nigdy nie jest 

stosowana w stosunku do spółek publicznych.11 

                                                           
111 Robert B. Thompson, Piercing Corporate Veil: An 

Empirical Study, 76 Cornel Law Review, 1991 s. 1041. 

Powyższe twierdzenia potwierdzają badania 

przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych i 

Chinach. 

 

WADY WYNIKAJĄCE Z ZASADY OGRANICZONEJ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI  

Oprócz wielu zalet i usprawiedliwienia 

zasady ograniczonej odpowiedzialności z punktu 

widzenia efektywności ekonomicznej znajdziemy 

również kilka silnych argumentów 

przemawiających „przeciw” tej zasadzie.12 W 

żadnej teorii ekonomicznej nie istnieje bowiem 

idealne rozwiązanie. 

Po pierwsze, zasada ograniczonej 

odpowiedzialności „przerzuca” ryzyko 

gospodarcze na wierzycieli.13 Udziałowcy 

uzyskują wszystkie zyski wynikające z 

podejmowania ryzykownych transakcji 

gospodarczych, ale już w przypadku strat, są one 

dzielone pomiędzy wierzycieli spółki, co 

implikuje poważne koszty społeczne. Z tego 

powodu, przedsiębiorca mający świadomość 

niskiego ryzyka może być skłonny do 

oszukiwania wierzycieli np. poprzez sprzedaż 

wadliwych produktów, czy spełnianie świadczeń 

bez odpowiedniego pokrycia finansowego albo 

ubezpieczenia (zjawisko moral hazard).14 Wydaje 

się, że im mniejszy stopień kapitalizacji spółki, 

tym większa skłonność do podejmowania ryzyka. 

Efekt takiej sytuacji jest bardzo prosty: spółka 

korzystająca z ograniczonej odpowiedzialności 

„nadmiernie” wzbogaca się kosztem wierzycieli, 

co powoduje naruszenie jednej z podstawowych 

                                                           
12 T. Targosz, Nadużcie..., op. cit., s. 96. 

13 D. Millon, Piercing…, op. cit., s. 1317. 

14 F. Easterbrook, D. Fischel uważają, że sposobem na 

problem moral hazard może być: obowiązkowe 

ubezpieczenie, wprowadzenie minimum kapitału 

wnoszonego do spółki, osobista odpowiedzialność osób 

zarządzających.  
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funkcji prawa zobowiązań czyli funkcji 

kompensacyjnej i uprawnienia wierzyciela do 

uzyskania świadczenia.15 Przeciwnicy takiego 

stanowiska będą podnosili, że wierzyciele w 

sposób swobodny stali się stroną stosunku 

obligacyjnego i to od ich woli zależało zawarcie 

umowy, odpowiednie zabezpieczenie transakcji, a 

także sprawdzenie sytuacji finansowej dłużnika. 

Taka opinia w pewnych przypadkach jest jednak 

fikcją, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie 

dominującą rolę odrywają zrzeszenia wielkiego 

kapitału, koncernów przemysłowych i 

handlowych, które doprowadzają do osłabienia 

zasady swobody umów.16 To strona silniejsza 

ekonomicznie narzuca respektowanie interesów 

stronie słabszej. Jest to szczególnie widoczne 

przy tzw. wierzycielach niedobrowolnych, do 

których zalicza się nie tylko ofiary deliktów, ale 

również pracowników spółki, konsumentów, czy 

drobnych kontrahentów którzy albo mogą 

przystąpić do umowy albo zrezygnować z jej 

zawarcia, w związku z tym dobrowolność jest 

pozorna.17 

Osobną kwestią, jest problem prawa zgrupowania 

spółek, gdzie spółka dominująca (spółka matka), 

która często w sposób niczym nieograniczony 

kontroluje swoje spółki zależne (spółki córki), 

korzysta z podwójnej ochrony. Dzieje się tak, 

ponieważ każda ze spółek działających w grupie 

posiada ograniczoną odpowiedzialność.18 

Powoduje to, że najmniejsze ryzyko tzw. pozycja 

chepest risk avoider, będzie przysługiwała spółce 

                                                           
15 W. Czachórski, Prawo Zobowiązań, LexisNexis 2009, s. 52. 

16 Ibidem, s. 146. 

17 H. Hansman, R. Kraakam, Towards Unlimited Shareholder 

Liability for Corporate Torts, Yale Law Journal vol. 100, 

1991, s. 120. W tym przypadku autorzy przyjmują wąską 

definicję “niedobrowolnych wierzycieli” i ograniczają ją 

jedynie do ofiar deliktów. 

18 T. Targosz, Nadużcie..., op. cit., s. 106. 

dominującej.19 Co więcej, w przypadku 

zgrupowania spółek odpada wiele zalet zasady 

ograniczonej odpowiedzialności, o których była 

mowa wyżej: nie ma znaczenia funkcja ochronna 

pasywnych inwestorów, a koszty kontroli 

wewnętrznej (agency cost) praktycznie nie istnieją. 

Jest oczywiste, że zbieżność menadżerów, 

udziałowców jest automatyczna. Ponadto 

odpadają zalety wynikające z dywersyfikacji 

ryzyka, czy też ze względu na rynek kapitałowy 

(nie istnieje rynek na akcje spółki córki, w sytuacji 

gdy wszystkie spółki należą do „matki”).20  

Lista wad wynikająca z zasady ograniczonej 

odpowiedzialności w przypadku zgrupowania w 

których wspólnik dominujący zyskuje niemal 

pełną władzę w spółce zależnej, wykorzystując ją 

do osiągnięcia celów zgrupowania, wskazuje, że w 

przypadku zgrupowań spółek istnieje szerokie 

pole do podejmowania zabiegów w celu 

pomijania odrębności spółek zależnych. Nie bez 

powodu skłonność do stosowania piercing the 

corporate veil w zgrupowaniach, jest drugą w 

kolejności po spółkach zamkniętych (closly held 

corporations). 

 

(NIE)ABSOLUTNY CHARAKTER ZASADA 

OGRANICZONEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W 

POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM 

Pomimo zauważalnych wad zasady 

ograniczonej odpowiedzialności z punktu 

widzenia ekonomicznej efektywności, polski 

kodeks spółek handlowych (dalej „KSH”) w 

artykułach 151 § 4 i 301 § 5  wyraźnie wskazuje, 

że wspólnicy (akcjonariusze) nie odpowiadają za 

zobowiązania spółki.21 Element wyjątku od 

                                                           
19 Ibidem. 

20 Ibidem, s. 107. 

21 Ustawa z dnia 15 września 2000r.- Kodeks spółek 

handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.275). 
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zasady ograniczonej odpowiedzialności mają 

artykuły: 14§2, 175, 176, 178, 186, 198, 292, 294 

KSH oraz odpowiedzialność wspólników, którzy 

jednocześnie powołani zostali do zarządu spółki 

(291 czy 299 KSH). Z taką samą sytuacją mamy 

do czynienia również w przypadku 

odpowiedzialności na podstawie ustaw 

szczególnych czego przykład stanowi art. 116 i 

116a ordynacji podatkowej.22 W tym miejscu 

warto przypomnieć przepis art. 47 ustawy z 

19.12.1980 r. o zobowiązaniach podatkowych, 

który w latach 1995-1998 stanowił podstawę 

odpowiedzialności wspólników za zobowiązania 

podatkowe spółki z.o.o., co Trybunał 

Konstytucyjny uznał za zgodne z polską 

konstytucją i nienaruszające istoty spółki.23 Z 

wymienionych regulacji wynika, iż zasada 

ograniczonej odpowiedzialności wspólników, 

chociaż stanowiąca fundament rodzimego prawa 

spółek, nie ma charakteru absolutnego. 

Wymienione przepisy z pewnością należą do 

regulacji ochronnych majątku spółki oraz jej 

wierzycieli. Wątpliwe jest jednak, że są one 

adekwatnym środkiem ochronnym na 

wykorzystywanie odrębnej podmiotowości 

prawnej spółki dla obejścia prawa lub uniknięcia 

odpowiedzialności w sposób sprzeczny z 

prawem, zasadami współżycia społecznego lub 

jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem. 

Odpowiedzią zagranicznych systemów prawnych 

na problematykę nadużywania formy prawnej 

spółki są nie tylko ogólne reguły prawa cywilnego 

(np. regulowane przepisami o czynach 

niedozwolonych lub dotyczące odpowiedzialności 

kontraktowej), ale również instytucje piercing 

corporate veil w prawie amerykańskim czy durchgriff 

                                                           
22 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 749.) 

23 Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 18 

października 1994., K 2/94, OTK nr 2/1994, poz. 36. 

zob. szerzej na ten temat: G. Gałek, Glosa do orzeczenia TK 

z 18. 10. 1994 (K 2/94), Państwo i Prawo, 1995/8. s. 106. 

w prawie niemieckim jako samodzielne podstawy 

roszczeń wierzycieli stosowane w skrajnych 

przypadkach nieuczciwego posługiwania się 

formą prawną spółki przez wspólników. Rola 

przebicia zasłony korporacyjnej w tych krajach 

wzrosła proporcjonalnie do wzrostu liczby 

nadużyć związanych z wykorzystaniem formy 

prawnej spółki.24 Chociaż problematyka 

możliwości przebicia zasłony korporacyjnej w 

polskim systemie prawa przekracza ramy 

niniejszego artykułu, to należy wskazać, że 

obecnie nie sposób znaleźć podstawę do 

przyjęcia przebicia zasłony korporacyjnej jako 

samodzielnej podstawy rozstrzygnięcia 

doprowadzającej do osobistej odpowiedzialności 

wspólników.25 Pewnym kołem ratunkowym na 

wszelkie formy nadużywania formy prawnej 

spółki może być sprawne i odważne stosowanie 

obecnych konstrukcji cywilistycznych oraz 

odpowiednia wykładnia celowościowa przepisów 

prawa lub postanowień umownych, które mogą 

doprowadzić do relatywizacji autonomii spółki, 

niekoniecznie prowadząc do odpowiedzialności 

wspólnika. 

W odniesieniu do prawa zgrupowań spółek, gdzie 

jak wynika z opisanej analizy, odpada wiele zalet 

zasady ograniczonej odpowiedzialności z punkt 

                                                           
24 P. M. Tomaszewski, Pominięcie osobowości prawnej 

spółki w prawie USA, PPH, 1995/10. 

25 Niektórzy autorzy uważają, że artykuł 5 Kodeksu 

Cywilnego może stanowić podstawę przebicia zasłony 

korporacyjnej. Podstawowym problemem jaki pojawia się 

z zastosowaniem art. 5 KC jako podstawy uzasadniającej 

w konkretnych przypadkach odmowę korzystania z 

odrębnej osobowości prawnej jest naruszenie koncepcji 

nadużycia prawa podmiotowego jako broni „obronnej”, a 

nie „zaczepnej”. Taka funkcji art. 5 KC – czyli funkcja 

obronna, a nie zaczepna jest przyjęta przez doktrynę i 

orzecznictwo polskie. Nie ulega wątpliwości, że art. 5 KC 

w celu przebicia zasłony korporacyjnej będzie posługiwał 

się powód, co w konsekwencji wydaje się wykluczać 

zastosowanie wskazanego przepisu do omawianej 

sytuacji.  
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widzenia ekonomicznej analizy prawa, 

szczególnie interesującym postulatem de lege 

ferenda wydaje się być wprowadzenie norm 

dotyczących funkcjonowania koncernu 

faktycznego przewidujących wprowadzenie w 

pewnych wyjątkowych okolicznościach 

odpowiedzialności ex lege spółki dominującej za 

zobowiązania spółki zależnej np. w sytuacji, w 

której niewykonanie zobowiązania przez spółkę 

dominującą spowodowane było zawinionym 

dążeniem do pokrzywdzenia wierzycieli albo w 

przypadku niewypłacalności spółki zależnej, jeżeli 

przyczyną niewypłacalności było naruszenie 

założeń koncepcji interesu grup spółek.26 

Obecnie polska regulacja ma w zakresie prawa 

grup spółek jedynie charakter szczątkowy, w 

postaci niefunkcjonującego w praktyce art. 7 

KSH regulującego koncern umowny.27 Wydaje 

się, że artykuł ten ogranicza się jedynie do 

obowiązków służących zapewnieniu jawności 

umów koncernowych. Nie stanowi on jednak 

podstawy do przyjęcia odpowiedzialności 

przebijającej spółki dominującej wobec 

wierzycieli spółki zależnej (czyli w stosunkach 

zewnętrznych), jak i między spółą dominującą 

jako wspólnikiem spółki zależnej a spółką zależną 

lub pozostałymi wspólnikami (czyli w stosunkach 

wewnętrznych).28 Rozszerzenie 

odpowiedzialności spółki dominującej zarówno w 

skutku zewnętrznym jak i wewnętrznym może 

mieć jednak miejsce na podstawie wyraźnych 

postanowień umowy, zgodnie z zasadą swobody 

umów (3531 KC).29 Dopuszczalność takiej umowy 

                                                           
26 Tak A. Opalski, Prawo Zgrupowań Spółek, C.H. Beck, 

2012, s. 642-643. 

27 M. Romanowski, Wnioski dla prawa polskiego wynikające z 

uregulowań prawa grup kapitałowych w wybranych systemach 

prawnych UE, Japonii i USA, SPP 2008/2, s. 19. 

28 Ibidem, s. 21 

29 S. Włodyka [w:] S. Włodyka, Prawo Spółek Handlowych, tom 

II, C.H. Beck, 2012, s. 1574. 

z pewnością nie jest sprzeczna ani z naturą 

spółki, ani z ustawą, ani z zasadami współżycia 

społecznego. Dodatkowo spółka dominująca 

może dokonać przejęcia zobowiązań spółki 

zależnej na podstawie poręczenia (879 i n. KC), 

kumulatywnego przystąpienia do długu albo w 

formie przejęcia długu podmiotu zależnego przez 

spółkę dominującą (519 i n. KC).30 Praktyka 

polskiego obrotu pokazuje, że przejęcie 

odpowiedzialności spółki dominującej w trosce o 

wierzycieli, nie znajduje zastosowania. Dlatego 

polskie rozwiązania prawne w zakresie prawa 

grup spółek nie rozwiązują jednego z 

podstawowych problemów, jakim jest 

odpowiedzialność spółki dominującej za 

zobowiązania spółki zależnej. 

 

PODSUMOWANIE 

Jak wynika z powyżej analizy, zasadę 

ograniczonej odpowiedzialności należy traktować 

jako niezwykły przywilej. Jej znaczenie najlepiej 

podsumowuje wypowiedź profesora N. Murray z 

Columbia University, który stwierdził, iż: „Zasada 

ograniczonej odpowiedzialności jest największym 

odkryciem współczesnych czasów, nawet 

odkrycie pary i elektryczności jest mniej ważne 

niż zasada ograniczonej odpowiedzialności”.31 W 

wypowiedzi tej z pewnością znajdziemy sporo 

prawdy, ponieważ trudno wyobrazić sobie lepszą 

zachętę dla inwestorów, niż wyłączenie 

odpowiedzialności wspólników za zobowiązania 

spółki. Niestety nie jest to zasada idealna i w 

pewnych sytuacjach wymaga „korekty” i 

wprowadzenia środków zaradczych. Wskazanie 

zalet i wad zasady ograniczonej 

odpowiedzialności może również wprowadzić 

                                                           
30 Ibidem, s. 1576. 

31 Cytowane w: S. M. Bainbridge, Abolishing Piercing Veil, 

2000-2001, 26 J. Corp. s. 479. “The limited liability is the 

greatest single discovery of  modern times even steam and electricity 

are less important than the limited liability.” 
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refleksję nad stanem polskiego systemu prawnego 

i możliwości wprowadzenia wyjątków od art. 151 

§ 4 i 301 § 5 KSH. Ponieważ wprowadzenie do 

polskiego systemu prawnego koncepcji piercing the 

corporate veil jako samodzielnej podstawy 

rozstrzygnięcia wydaje się być problematyczne, 

szczególnie interesującą koncepcją gwarantującą 

należytą ochronę wierzycieli wydaje się być 

możliwość wprowadzenia „zewnętrznej”  

 

odpowiedzialności spółki matki za zobowiązania 

spółki córki, poprzez  wprowadzenie 

odpowiednich norm prawa koncernowego do 

kodeksu spółek handlowych i wykreślenie nie 

funkcjonującego w obrocie artykułu 7 KSH 

 

 

 

Tabela 1. Przebicie zasłony korporacyjnej w Stanach Zjednoczonych 

Liczba 

wspólników 

Liczba spraw Skuteczne 

„przebicie” 

Nieskuteczne 

„przebicie” 

Procent 

skuteczności 

1 70 21 49 30 % 

2-3 29 16 13 55.17 % 

Więcej niż 3 ale 

wciąż spółka 

closely held 

132 27 105 20.45 % 

Źrodło: Richmond McPherson, Nader Raja, Corporate Justice: An empirical study of  piercing rates and factors courts 

condiser when piercing the corporate veil, 45 Wake Forest L. Rev. 931. 

 

Tabela 2. Przebicie zasłony korporacyjnej w Chinach 

Liczba 

wspólników 
Liczba spraw 

Skuteczne 

„przebicie” 

Nieskuteczne 

„przebicie” 

Procent 

skuteczności 

1 18 18 0 100 % 

2 32 24 8 75 % 

3-5 26 11 15 42.31 % 

Nieokreślona 23 10 13 43.48 % 

Źródło: Hui Huang, Piercing Corporate Veil in China: Where is it now and where is it heading? Amercian Journal of  

Comperative Law, vol. 60, 2012. 
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RAFAŁ GRZESZYK  

 

Przesłanki uchylania uchwały zgromadzeń spółek kapitałowych na 

przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  

 

Tematyka podważania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych jest obszarem szczególnego 

zainteresowania praktyki oraz doktryny prawa handlowego. Wynika to z faktu, że obowiązujące 

uregulowania budzą wiele wątpliwości. W piśmiennictwie na pierwszy plan wysuwają się spory związane z 

uchwałami nieistniejącymi, skutkami naruszenia przepisów względnie obowiązujących, możliwością 

stosowania art. 58 k.c. do uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. Przedmiotem niniejszego artkułu jest 

krytyczna analiza koncepcji dotyczących relacji przesłanek będących podstawą uchylenia uchwał 

zgromadzeń wspólników.   

  

UWAGI WPROWADZAJĄCE  

Zgodnie z przeważającą w doktrynie i 

orzecznictwie interpretacją k.s.h. przedmiotem 

uchylenia uchwały mogą być uchwały sprzeczne z 

postanowieniami umowy spółki lub naruszające 

dobre obyczaje. Uchwała musi jednocześnie 

naruszać interes spółki lub mieć na celu 

pokrzywdzenie wspólnika1. Nie jest to pogląd 

powszechnie aprobowany. Cześć doktryny 

przychyla się do wykładni zaprezentowanej przez 

K. Strzelczyka2, zgodnie z którą sprzeczność z 

                                                           
1 1Wyrok SA w Warszawie z dnia 18 stycznia 2013 r.(VI 

ACa 994/12), LEX nr 1362967;Wyrok SA w Gdańsku z 

dnia 22 listopada 2012 r. (V ACa 760/2012), 

LexisNexis nr 5165289 ; A. Szajkowski, M. Tarska, w:, 

Komentarz KSH, t. 2, Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, 

Szwaja (red.) 2005, s. 705; Kidyba w: Kodeks Spółek 

Handlowych, t. 1, 2011, s. 1112; K. Kopaczyńkska-

Pieczniak, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , 2010, s. 

553;; A. Koch, Podważanie uchwał zgromadzeń spółek 

kapitałowych, Warszawa 2011 s. 174; S. Sołtysiński, 

Nieważne i wzruszalne uchwał spółek kapitałowych, 

„Przegląd Prawa Handlowego” 2006/1 s. 14 

2 K. Strzelczyk, w: Kodeks Spółek Handlowych, t. 2, 

Komentarz do art. 249, R. Potrzeszcz, T. Siemiątkowski 

(red.), Warszawa 2011 s. 482   

umową spółki stanowi samodzielną podstawę 

uchylenia uchwały3. Wskazany artykuł będzie się 

w przeważającej części odnosił do analizy 

zaprezentowanych powyżej koncepcji. Należy 

mieć jednak na uwadze, że część komentatorów 

wykłada wskazane przepisy odmiennie. Poglądy 

tych autorów nie uzyskały jednak szerszej 

akceptacji w doktrynie ani w orzecznictwie z tego 

względu w dalszej części artykułu zostaną tylko 

wspomniane i nie będą poddane analizie.  

Akceptacja jednej z dwóch analizowanych 

koncepcji ma niezwykle doniosłe konsekwencje 

praktyczne. Po pierwsze zakres postępowania 

dowodowego zależnie od przyjętej wykładni jest 

znacznie inny. Uznając, że sprzeczność z umową 

stanowi samodzielną podstawę uchylenia, 

                                                           
3 M. Rodzynkiewicz w: Kodeks Spółek Handlowych, 

Komentarz do art. 249, Warszawa 2012 s. 46, A. 

Rachwała w: System prawa handlowego. Prawo spółek 

handlowych, t. 2a, S. Włodyka ( red.),Warszawa 2012 s. 

1002, A. Rachwała w: System prawa handlowego. Prawo 

spółek handlowych, t. 2a, S. Włodyka ( red.), s. 1002, J.P. 

Naworski w: Kodeks spółek handlowych,  Komentarz do art. 

422, Warszawa 2013, Artur Lesiak w: Kodeks spółek 

handlowych, Komentarz do art. 249, Gdańsk 2012 s. 527 
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postępowanie sądowe w istocie powinno 

ograniczać się do analizy postanowień umowy 

spółki oraz kwestionowanej uchwały. W 

konsekwencji czas niezbędny do uzyskania 

orzeczenia jest znacznie krótszy. Należy mieć na 

uwadze, że zgodne z obowiązującymi przepisami 

zaskarżenie uchwały co do zasady nie wstrzymuje 

postępowania rejestrowego. Jednocześnie 

powszechnie przyjmuje się, że orzeczenie w 

przedmiocie uchylenia uchwały ma skutek 

konstytutywny. Tym samym uchwała do chwili 

uzyskania orzeczenia uchylającego jest dla 

zarządu wiążąca i musi zostać wykonana. 

Uzyskanie wyroku w rozsądny czasie jest zatem 

bardzo istotne. 

 

KRYTYCZNA ANALIZA ARGUMENTACJI ZA 

KUMULATYWNYM STOSOWANIEM PRZESŁANEK 

Zwolennicy wykładni uznającej, że 

spełnienie co najmniej dwóch przesłanek stanowi 

warunek skuteczności powództwa w celu 

uzasadnienia swojego stanowiska nawiązują do 

wykładni logiczno-językowej. Zdaniem R. Pabisa, 

literalne brzmienie przepisu nie budzi 

wątpliwości4 autor nie przytacza jednak żadnych 

argumentów, które świadczyłyby o poprawności 

jego tezy5. Do wykładnie językowej w 

uzasadnieniu swojego stanowiska odwołuje się 

również A. Gierat. Zdaniem tego komentatora za 

kumulatywnym stosowaniem przesłanek 

przemawia budowa przepisu: „Konieczność 

wykazania przez powoda łącznego wystąpienia obu tych 

kumulatywnych przesłanek wynika z faktu użycia przez 

ustawodawcę w treści art. 249 i art., 422 k.s.h. funktora 

                                                           
4 Niektórzy autorzy podkreślają, że wykładnia językowa 

przepisu nie jest jednoznaczna, tak A. Rachwała w: System 

prawa handlowego. Prawo spółek handlowych, t. 2a, S. 

Włodyka ( red.), s. 1002, J.P. Naworski w: Kodeks spółek 

handlowych,  Komentarz do art. 422, Warszawa 2013  

5 R. Pabis,  w: Kodeks Spółek Handlowych , Komentarz do 

art. 249, Warszawa 2009, s. 889 

koniunkcji („i”), który wymaga tej łączności. Uwagi te 

odnieść należy również do uchwał sprzecznych z dobrymi 

obyczajami6”. Odnosząc się do argumentu A. 

Gierata zgodnie z którym, użycie funktora „i” 

oznacza koniunkcję co w konsekwencji wskazuje 

na kumulacje przesłanek. Istota sporu sprowadza 

się do odpowiedzi na pytanie, czy spójnik „i” ma 

zastosowanie tylko do przesłanki „dobre 

obyczaje” czy również do pierwszej przesłanki 

„sprzeczności z umową spółki”.  Nikt nie 

kwestionuje, że funktor „i” oznacza koniunkcję, 

co jest poza sporem. Do wykładni językowej  

odwołuje się również judykatura. W uzasadnieniu 

wyroku z dnia 18 stycznia 2013 r. Sąd Apelacyjny 

w Warszawie wskazuje, że „Skoro art. 249 k.s.h. 

stanowi, że zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko 

spółce powództwa o uchylenie uchwały może być uchwała 

wspólników: sprzeczna z umową spółki bądź dobrymi 

obyczajami i godząca w interesy spółki lub mająca na celu 

pokrzywdzenie wspólnika, dla uwzględnienia powództwa 

niezbędne jest wykazanie, oprócz przesłanki sprzeczności 

uchwały z umową spółki, także co najmniej jednego z 

dwóch elementów wskazanych w drugim zdaniu 

koniunkcji: tego, że sporna uchwała godzi w interesy 

spółki lub ma na celu pokrzywdzenie wspólnika7”. 

Należy podkreślić, że niektóre składy orzekające 

zwracają jednak uwagę na pewne wątpliwości 

interpretacyjne jakie budzi przepis8. 

W dalszej części pracy wskazany przepis zostanie 

poddany analizie logiczno-językowej 

Jako kolejny argument uzasadniający 

kumulatywne stosowania przesłanek wskazuje się, 

że orzeczenie uchylające uchwałę stanowi 

                                                           
6 A. Gierat w: Zaskarżanie uchwał walnych zgromadzeń 

spółek kapitałowych w przepisach kodeksu spółek 

handlowych , „ Przegląd Sądowy” 2001/11-12 s. 129. 

7 Wyrok SA w Warszawie z dnia 18 stycznia 2013 r. (VI 

ACa 994/12) LEX nr 1362967 

8 Wyrok SA w Gdańsku z dnia 22 listopada 2012 r. (V ACa 

760/2012 ) LexisNexis nr 5165289  
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ingerencję w sprawy wewnątrz spółkowe9. W 

związku z tym przepisu nie należy stosować 

rozszerzająco. Argument ten jest w mojej ocenie 

nieprzekonywujący. Naturalną konsekwencją 

naruszenia umowy jest przyznanie powodowi 

prawa żądania ochrony przed sądem. Trudno 

tutaj mówić o nieuzasadnionej ingerencji w 

sprawy spółki. Zasada, zgodnie z którą należy 

przestrzegać postanowień umowy jest 

fundamentalną regułą obowiązującą w każdym 

systemie prawnym. Nie ma tutaj mowy o 

nieuzasadnionej ingerencji w sprawy spółkowe. 

Analizując przepis pod względem funkcjonalnym 

można uznać, że wykładnia wymagająca łącznego 

spełnienia przesłanek ma pewne zalety. Skoro 

doszło do naruszenia umowy spółki, a uchwała 

nie narusza interesu wspólnika oraz nie narusza 

interesu spółki - to zasadne jest pytanie o 

celowość powództwa o uchylenie uchwały. 

Jednakże oczekiwanie, aby uchwała była zgodna z 

umową spółki nie wykracza poza normalną 

staranność oczekiwaną w obrocie. Należy od 

organów spółki wymagać, aby konstruując 

uchwałę potrafiły uzgodnić jej treść z umową 

spółki. Konsekwencją wykładni wymagającej 

łącznego spełnienia przesłanek jest ograniczenie 

oddziaływania sankcji w postaci uchylenia 

uchwały jako bodźca mobilizującego do 

przestrzegania umowy. 

 

ANALIZA ARGUMENTACJI PRZECIW 

KUMULATYWNEMU STOSOWANIU PRZESŁANEK 

Poniżej przedstawiam argumenty 

zwolenników koncepcji, uznających, że 

sprzeczność z umową spółki jest samodzielną 

podstawą uchylenia uchwały. 

                                                           
9 P. Grzesiok w : Zaskarżanie uchwał w kodeksie spółek 

handlowych na tle rozwiązań kodeksu handlowego, 

„Prawo Spółek” 2002/ 5, s.10 

Po pierwsze zwolennicy tejże koncepcji odwołują 

się do wykładni historycznej10. Wskazuje się, że w 

okresie międzywojennym w judykaturze oraz w 

piśmiennictwie jednoznacznie dopuszczano 

możliwość skarżenia uchwał sprzecznych jedynie 

z umową spółki. Zdaniem tym komentatorów nie 

ma istotnych podstaw do przyjęcia założenia, że 

ustawodawca pod rządami obecnie 

obowiązującego k.s.h opowiada się za innym 

rozwiązaniem. 

Stoję na stanowisku, że argument ten nie może 

stanowić samodzielnej podstawy rozstrzygnięcia 

sporu. Współczesna redakcja przepisów 

dotycząca uchylania uchwał jest w istotny sposób 

odmienna od nieobowiązujących już regulacji z 

okresu międzywojennego. Wraz z rozwojem 

społecznym zmienia się zakres wykorzystywania 

konstrukcji prawnej spółki kapitałowej w obrocie. 

Jest rzeczą naturalną, że ustawodawca aktualizuje 

prawne rozwiązania tak, aby lepiej odpowiadały 

zapotrzebowaniu społecznemu. Zważywszy na 

powyższe uważam, że dany argument nie 

przekonuje. 

 Po drugie wskazuje się, że podstawową zasadą 

prawa cywilnego jest pacta sunt servanda11. Przyjęcie 

koncepcji, że sprzeczność z umową spółki nie 

jest samodzielną podstawą uchylenia uchwały 

oznaczałoby przełamanie tejże zasady. Część 

doktryny stoi na stanowisku, że podjęcie uchwały 

niezgodnej z umową spółki wymaga podjęcia jej 

w trybie właściwym dla zmiany umowy spółki12. 

Powyższe argumenty uważam za trafne. Trudno 

uzasadnić pogląd zgodnie, z którym działania 

niezgodne z umową byłoby niejako chronione 

                                                           
10 R. Reczek w:  Możliwe następstwa wadliwych czynności 

prawnych,  Prawo Spółek, 2003/2 

11 W. Jurcewicz w: Kłody pod nogi. Rzeczpospolita, 20 

sierpnia 2002 

12 T. Szczurkowski w: Wadliwość czynności prawnych 

spółek kapitałowych na tle sankcji kodeksu cywilnego, 

LEX 
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przez ustawodawcę. Równocześnie powstaje 

pytanie o cel regulowania spraw wewnątrz 

spółkowych w umowie skoro jej postanowienia 

nie zawsze są wiążące. Dodatkowo warto 

zauważyć, że celem umowy jest określenie zasad 

funkcjonowania spółki. Tym samym powstaje 

wątpliwość czy sam fakt naruszenia „konstytucji 

spółki13” nie jest niekorzystny z punktu widzenia 

interesów spółki. J. Szwaj zwraca uwagę, że „W 

konsekwencji (uznania, że sprzeczność ze statutem nie jest 

samoistną przesłanka uchylenia-R.G) mogłoby się 

zdarzyć, że utrzymane zostaną w mocy uchwały 

naruszające formalne lub materialne postanowienia 

statutu to zaś może wieść do pomniejszenia regulacji 

statutowej i pomniejszania znaczeniu statutu. Twierdzić 

można, że przestrzeganie statutu leży w interesie spółki. 

Dlatego należy badać, czy nie doszło do zagrożenia 

interesu spółki polegającego na prawidłowym, zgodnym ze 

statutem jej funkcjonowaniu”. 

Jako kolejny argument wskazuje się, że zakres 

zaskarżalności uchwał będących w sprzeczności z 

umową spółki uległby znacznemu ograniczeniu, 

gdyby przyjąć wykładnię zgodnie, z którą musi 

zachodzić koniunkcja pomiędzy wszystkimi 

przesłankami, co nie jest uzasadnione.  

Powyższe uzasadnienie koncepcji odrzucającej 

łączność przesłanek w mojej ocenie nie 

przekonuje. Ustawodawca tworząc zasady 

dotyczące uchylania uchwał celowo dąży do 

ograniczenia ich zaskarżalności. Po pierwsze 

wprowadza daleko idące ograniczenia podmiotów 

posiadających legitymację do wniesienia 

powództwa o uchylenie uchwały. Co więcej w 

wypadku innych czynności prawnych sprzeczność 

z zasadami współżycia społecznego stanowi 

samodzielną podstawę nieważności czynności 

prawnej, która jest nieważna z mocy prawa. W 

wypadku uchwał  sprzeczność z dobrymi 

                                                           
13 ; Tak umowę spółki nazywa S. Sołtysiński w: Nieważne i 

wzruszalne uchwał spółek kapitałowych, „Przegląd Prawa 

Handlowego” 2006/1 s. 14 

obyczajami może stanowić jedynie podstawę 

uchylenia, a nie nieważności czynności prawnej. 

Wyrok ma zatem skutek konstytutywny. Ponadto 

możliwość żądania uchylenia jest ograniczona 

czasowo. Reasumując niezależnie od oceny 

słuszności takiego rozwiązanie nie sposób 

stwierdzić, w jakim zakresie ustawodawca chce 

ograniczyć zaskarżalność uchwał. 

Zdaniem części doktryny o samodzielności 

przesłanki niezgodności z umową świadczy 

wykładnia językowa przepisu. Warto zauważyć, że 

zwolennicy przeciwnej koncepcji również 

odwołują się do wykładni językowej. 

Zdaniem K. Strzelczyk.: „Na takie ukształtowanie 

przedmiotowych podstaw powództwa wskazuje 

konstrukcja art. 249 $ 1, wyróżniająca jako 

samodzielną przesłankę tylko sprzeczność 

uchwały z umową spółki14”. Do tej wykładni 

przychyla się również M. Rodzynkiewicz15. Autor 

uzasadnia, że „Spójnik „bądź” jest bowiem 

synonimem spójnika alternatywy rozłącznej 

(„albo”), co w świetle wykładni logiczno-

językowej oznacza, że wyraz „godzenie w interesy 

spółki” oraz „cel pokrzywdzenia wspólnika”, 

użyte w dalszej części przepisu, odnoszą się tylko 

do drugiego członu alternatywy rozłącznej, czyli 

„sprzeczności z dobrymi obyczajami”. 

Należy zauważyć, że wykładnia logiczno-

językowa zaproponowana przez wskazanych 

autorów jest błędna. Odnosząc się do poglądu M. 

Rodzynkiewicza spójnik „bądź” oznacza 

dysjunkcję natomiast spójnik „albo” alternatywę 

rozłączną16. Spójniki te nie są w żadnym razie 

                                                           
14 K. Strzelczykw: Kodeks Spółek Handlowych, t. 2, 

Komentarz do art. 249, R. Potrzeszcz, T. Siemiątkowski 

(red.), Warszawa 2011 s. 482   

15 M. Rodzynkiewicz w: Kodeks Spółek Handlowych, 

Komentarz do art. 249, Warszawa 2012 s. 461 

16 A. Malinowski, Logika dla Prawników, Warszawa 2003 

s.101-102 
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synonimami. Dodatkowo niezbędne jest 

podkreślenie, że zastąpienie w art. 249 spójnika 

„bądź” spójnikiem „albo” nie miałoby żadnego 

wpływu na wykładnię analizowanego przepisu.  

W tym miejscu warto przedstawić poglądy 

komentatorów, którzy wykładają wskazane 

przepisy odmiennie. M. Litwińska-Werner17, jako 

samodzielne przesłanki zaskarżenia uchwał 

wymienia: 

1) sprzeczność z umową spółki i godzenia w 

interes spółki, 

2) sprzeczność z dobrymi obyczajami i godzenie 

przez to w interes spółki, 

3) pokrzywdzenie wspólnika. 

Odmienne stanowisko prezentuje J. Frąckowiak18. 

Zdaniem tego autora skutecznie zaskarżone 

mogą być: 

1) uchwały sprzeczne z aktem założycielskim 

spółki, 

2) uchwały sprzeczne z dobrymi obyczajami i 

godzące w interesy spółki, 

3) uchwały mające na celu pokrzywdzenie 

wspólnika. 

Z punktu widzenia wykładni logiczno-językowej 

spór pomiędzy przedstawionymi powyżej 

czterema wariantami wykładni art. 249 k. s. h. 

sprowadza się do analizy zakresu zastosowania 

spójników „i” oraz „lub”. W istocie należy 

rozstrzygnąć, która z zaprezentowanych poniżej 

struktur zdaniowych jest zgodna z brzmieniem 

przepisu: 

                                                           
17 M. Litwińska-Werner w: Kodeks Spółek Handlowych, 

Komentarz do art. 249, Legalis  

18 J. Frąckowiak, Kodeks Spółek Handlowych, Komentarz 

do art. 249, LexPolonica nr 3886181 

1) Uchwała (sprzeczna ze umową spółki bądź 

dobrymi obyczajami) i (godząca w interes 

spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie) 

(S bądź Do) i (G lub M) 

2) Uchwała [Sprzeczna z umową spółki bądź 

dobrymi obyczajami i godząca w interes 

spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie)] 

S bądź [Do i (G lub M)] 

3) Uchwała [ (sprzeczna z umową spółki bądź 

dobrymi obyczajami)  i godząca w interes 

spółki] lub mająca na celu pokrzywdzenie) 

[(S bądź Do) i G] lub M 

4) Uchwała  [sprzeczna z umową spółki bądź 

(dobrymi obyczajami  i godząca w interes 

spółki] lub mająca na celu pokrzywdzenie] 

[S bądź ( Do i G) lub M] 

Z całą stanowczością należy podkreślić, że 

konstrukcja przepisu nie pozwala jednoznacznie 

odpowiedzieć na wyżej postawione pytanie, a tym 

samym rozstrzygnąć, czy niezgodność z umową 

spółki jest samodzielną podstawą uchylenia 

uchwały. Przepis ten jest bowiem błędnie 

skonstruowany. Regulacja ta jest przykładem 

wieloznaczności składniowej nazywanej również 

błędem amfibologii19. Każda z zaprezentowanych 

powyżej wykładni jest jedynie jedną z możliwych 

interpretacji. W logice formalnej, problemy takie 

rozwiązuje się przy użyciu nawiasów, co z 

oczywistych względów nie jest możliwe w 

tekstach prawnych. Wskazany problem jest znany 

teorii redagowania tekstów prawnych. Zgodnie z 

zasadami tworzenia aktów normatywnych w 

wypadku wieloznaczności, należy zrezygnować z 

nadmiernej skrótowości na rzecz pełnego 

wyliczenia20. Błędu amfibologii można uniknąć 

                                                           
19A. Malinowski, Ibidem s. 225 

20 M. Zieliński S. Wronkowska, Problemy i zasady redagowania 

tekstów prawnych, Warszawa 1993, s. 155 
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poprzez zastosowanie podpunktów czy 

ustępów21. Poniżej prezentuje art. 249 k.s.h. w 

poprawnym brzmieniu. 

A. Łączne spełnienie przesłanek jako 

podstawa uchylenia uchwały 

Art. 249. W drodze powództwa o uchylenie 

uchwały wytoczonego przeciw spółce zaskarżona 

może być: 

1) Uchwała sprzeczna z umową spółki lub 

sprzeczna z dobrymi obyczajami. 

Jednocześnie godząca w interes spółki lub 

mająca na celu pokrzywdzenie wspólnika 

Wykładnia wskazanego przepisu nie budzi 

wątpliwości. Poniżej wskazuje drugi poprawny 

wariant tego samego przepisu. 

Art. 249. W drodze powództwa o uchylenie 

uchwały wytoczonego przeciw spółce zaskarżona 

może być: 

1) Uchwała sprzeczna z umową spółki i 

godząca w interes spółki lub mająca na celu 

pokrzywdzenie wspólnika,  

2) Uchwała sprzeczna z dobrymi obyczajami i 

godząca w interes spółki lub mająca na celu 

pokrzywdzenie wspólnika. 

Dokonując wnikliwej analizy poszczególnych 

punktów przepisu można dojść do wniosku, że z 

literalnego brzmienia nie wynika czy przesłanka 

pokrzywdzenia wspólnika stanowi samodzielną 

podstawę uchylenia uchwały, czy musi zachodzić 

razem ze sprzecznością z umową spółki 

(odpowiednio dobrymi obyczajami). Wskazana 

niejednoznaczność jest jednak pozorna. Na 

gruncie wykładni logiczno-systemowej nie ulega 

wątpliwości, że gdyby ustawodawca chciał, aby 

przesłanka „celowego pokrzywdzenia wspólnika” 

była samodzielną podstawą uchylenia uchwały to 

                                                           
21 M. Zieliński S. Wronkowska, Ibidem, s. 155 

 

by ją zawarł w oddzielnym punkcie, a nie 

powtarzał ją dwukrotnie. Reasumując 

zaprezentowana treść przepisu pozwala dokonać 

jednoznacznej wykładni logiczno-językowej. 

Przykład ten pokazuje również, że zastosowanie 

wyliczenia w niewielkim stopniu zwiększa 

długość przepisu. Jednocześnie dzięki 

zastosowaniu punktów przepis ten jest 

czytelniejszy dla odbiorcy.  

B. Sprzeczność z ustawą jako samodzielna 

podstawa uchylenia uchwały 

Art. 249. W drodze powództwa o uchylenie 

uchwały wytoczonego przeciw spółce zaskarżona 

może być: 

1) Uchwała sprzeczna z dobrymi obyczajami. 

Jednocześnie godząca w interes spółki lub 

mająca na celu pokrzywdzenie wspólnika, 

2) Uchwała sprzeczna z umową spółki. 

Zaprezentowany powyżej przepis jest jasny i nie 

wymaga komentarza. 

 

ARGUMENTY PRZECIW KUMULACJI 

PRZESŁANEK  

Poniżej przedstawiam kolejne argumenty 

wzmacniające stanowisko zgodnie, z którym 

niezgodność z umową spółki stanowi 

samodzielną podstawę uchylenia uchwały. 

Po pierwsze wykładnia terminu „dobre obyczaje” 

jako klauzuli generalnej nie zawsze jest 

bezsporna. Nie powinno jednak budzić 

wątpliwości obowiązywanie „dobrego obyczaju” 

będącego równocześnie naczelną zasadą prawa 

cywilnego pacta sunt servanda „umów należy 

dotrzymywać”. Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 7 

maja 2009 r., nieposzanowanie  zasady pacta sunt 

servanda może być uznane za działanie sprzeczne 
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z dobrymi obyczajami22. Wydaje się zatem, że nie 

można naruszyć umowy spółki bez naruszenia 

dobrych obyczajów. Wynika z tego, że każde 

naruszenie umowy spółki jest jednocześnie 

naruszeniem dobrego obyczaju nakazującego 

przestrzegać postanowień umowy. Pojęcie „dobre 

obyczaje” obejmuje swoim zakresem 

przestrzeganie postanowień umów. Powstaje 

pytanie o sens wyodrębnienia naruszenia umowy 

jako oddzielnej przesłanki, skoro łamiąc 

postanowienia umowne zawsze naruszamy dobre 

obyczaje. Racjonalny ustawodawca nie 

wprowadza zbędnych terminów. Jedynie 

koncepcja, zgodnie z którą naruszenie umowy 

spółki jest samodzielną podstawą uchylenia 

uchwały pozostaje w zgodzie z założeniem o 

racjonalnym ustawodawcy. Nie każde bowiem 

naruszenie postanowień umowy jest sprzeczne z 

interesem spółki czy ma na celu naruszenie 

interesu wspólnika. Sąd Apelacyjny w Gdańsku w 

wyroku z dnia 7 grudnia 1993 r. uznał, że „da się 

bowiem pomyśleć, uchwała godząca w interesy 

spółki lub wspólnika, o której nie można 

powiedzieć, by była przeciwna dobrym 

obyczajom kupieckim23”. Tym samym wyłączenie 

przesłanki sprzeczności z umową z dobrych 

obyczajów ma jurydyczny sens jedynie w 

wypadku akceptacji poglądu uznającego 

sprzeczność z umową za samoistną przesłankę 

uchylenia uchwały. 

Po drugie zgodnie z powszechnie akceptowanym 

poglądem „ochrona zaufania” stanowi naczelną 

zasadę prawa cywilnego. Z. Radwański wskazuje, 

że „doktryna prawna rekonstruuje tę zasadę 

prawa na podstawie klauzul generalnych, 

znajdując tam dla niej uzasadnienie etyczne i 

                                                           
22 Wyroku SN z dnia 7 maja 2009 r. (III CSK 315/08) LEX 

nr 512058  

23 Wyrok SA w Gdańsku z dnia 7 grudnia 1993 r. (I ACr 

865/93) OSA 1994/4/18; Zob. również Wyrok SA w 

Warszawie z dnia 8 lutego 2005 r. (I ACa 471/04) 

funkcjonalne24”. Dokonując rekonstrukcji reguły 

„ochrony zaufania” można stwierdzić, że zgodnie 

z tą zasadą, prawo chroni podmioty, które w 

dobrej wierze zaufały drugiej stronie. Podmiot 

nabywając udziały powierza spółce swój kapitał 

w zaufaniu, że będzie on funkcjonować zgodnie z 

umową, której postanowienia aprobuje. Za 

naturalne należy uznać oczekiwanie inwestora, że 

spółka będzie przestrzegać postanowień własnej 

konstytucji wewnętrznej. Tym samym, każda 

uchwała niezgodna z umową narusza zaufanie 

udziałowca do spółki. Prawo ze względów 

etycznych powinno umożliwiać skarżenie uchwał 

sprzecznych z umową spółki. Podsumowując 

zasada ochrony zaufania jest kolejnym 

argumentem wspierającym stanowisko, że 

sprzeczność z umową spółki jest samodzielną 

podstawą zaskarżenia. 

Dodatkowo należy podkreślić, że zaufanie do 

spółki może być istotnym czynnikiem 

decydującym o jej sukcesje gospodarczym. W 

preambule do Dobrych Praktyk Spółek 

Notowanych na GPW25 wskazuje się „Celem 

„Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na 

GPW” jest umacnianie transparentności spółek 

giełdowych…Dobre praktyki dotyczą wyłącznie 

dziedzin, w których ich stosowanie może 

wpływać dodatnio na rynkową wycenę 

przedsiębiorstw, a przez to obniżać koszt 

pozyskiwania kapitału”. Z prakseologicznego 

punktu widzenia poziom ochrony jaki gwarantuje 

udziałowcom (odpowiednio akcjonariuszom w 

spółkach publicznych) prawo ma istotny wpływ 

na koszt pozyskiwania prze spółkę kapitału. 

Inwestor powierzając spółce swój kapitał 

uwzględnia wszystkie ryzyka inwestycyjne. Nie 

                                                           
24 Z. Radwański, Prawo Cywilne - część ogólna, Warszawa 

2009, s.18 

25 Załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z 

dnia 21 listopada 2012 r. „Dobre Praktyki Spółek 

Notowanych na GPW”  
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ulega wątpliwości, że ograniczona możliwość 

skarżenia uchwał sprzecznych z umową spółki 

zwiększa ryzyko prawne. Równocześnie 

występowanie w obrocie uchwał sprzecznych z 

umową narusza również interes spółki. Spółka 

staje się bowiem mniej atrakcyjna dla przyszłych 

inwestorów, jako podmiot działający niezgodnie z 

wiążącymi ją umowami. Tym samym w 

konsekwencji koszt pozyskiwania kapitału 

zewnętrznego jest większy co jest niekorzystne 

dla spółki.  

Jako kolejnym argumentem przemawiającym za 

tezą o braku kumulacji przesłanek można 

wskazać możliwość uzyskania wyroku w 

rozsądnym czasie. Długie postępowanie 

przedłuża stan niepewności co jest niekorzystne 

dla interesu spółki. Zarząd do wydania wyroku 

jest formalnie związany uchwałą i musi podjąć 

działania w celu jej wykonania. Dodatkowo nawet 

jeśli uda się podmiotowi skarżącemu uzyskać 

korzystny wyrok, niejednokrotnie w związku z 

wykonaniem uchwały jego realna wartość będzie 

niewielka. Uchylenie uchwały nie ma skutku 

wobec osób trzecich. Wszystkie czynności 

prawne podjęte na jego podstawie pozostają w 

mocy. Należy przypuszczać, że niejednokrotnie 

przesłanka sprzeczności z interesami spółki lub 

cel pokrzywdzenia wspólnika i tak będzie 

spełniona. Istotny będzie jednak zakres 

postępowania dowodowego i szybkość 

postępowania. Sankcja w postaci wyroku uznająca 

powództwo po wykonaniu uchwały jest sankcją 

pozorną.  

 

PODSUMOWANIE 

Mając na względzie powyższe argumenty 

uważam, że za poprawną należy uznać koncepcję 

warunkującą zasadność powództwa jedynie od 

spełnienia przesłanki sprzeczności z umową 

spółki. Pogląd ten opieram przede wszystkim na 

twierdzeniu, że zasada pacta sunt servanda  jest 

naczelną zasadą prawa cywilnego. Ustawodawca 

powinien zatem sankcjonować każde naruszenie 

umowy spółki. Istotne jest również, że inna 

wykładnia prowadziłaby do sprzeczności z 

założeniem o racjonalnym ustawodawcy. Za taką 

interpretacją przemawia również wykładnia 

celowościowa. Znacznie zwiększony zakres 

postępowania dowodowego przy kumulacji 

przesłanek niejednokrotnie prowadzi do wydania 

wyroku po wykonaniu uchwały. Niepewność 

związana z kwestionowaną uchwałą jest stanem 

niepożądanym i powinna trwać jak najkrócej. 

Naruszenie umowy godzi w zaufanie do spółki 

zarówno wśród udziałowców jak i potencjalnych 

inwestorów. Zgodnie z tym, co zostało 

zaprezentowane powyżej stoję na stanowisku, że 

argumenty opierające się na wykładni logiczno-

językowej są niepoprawne co wynika z błędnej 

konstrukcji normy. Jednocześnie za niepokojące 

uważam, że ustawodawca nie potrafi poprawnie 

skonstruować jednego z najważniejszych 

przepisów w całym k.s.h.  
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KATARZYNA SZWAJKA  

 

Charakter przewidzianej w art. 299 k.s.h. odpowiedzialności członków 

zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.  

Glosa do uchwały SN z dnia 7.11.2008 r., III CZP 72/08  

 

Kwestia charakteru przewidzianej w art. 299 kodeksu spółek handlowych (dalej jako k.s.h) 

odpowiedzialności członków spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi przedmiot licznych 

wypowiedzi i rozbieżności doktrynalnych. Glosowana uchwała zawiera rozważenie argumentów 

przywoływanych dla uzasadnienia przeciwstawnych stanowisk. Sąd Najwyższy (dalej jako SN) zajął 

stanowisko, zgodnie z którym członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność deliktową za szkodę w 

wysokości niewyegzekwowanej od spółki wierzytelności, spowodowaną bezprawnym, zawinionym 

niezgłoszeniem wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Teza komentowanego judykatu wydaje się jednak 

wątpliwa w świetle wykładni językowej, systemowej i funkcjonalnej tego przepisu. Skłania to do wnikliwej 

analizy poszczególnych argumentów i uzupełnienia wywodu SN dodatkowymi spostrzeżeniami, 

wskazującymi na zasadność uznania odpowiedzialności statuowanej w art. 299 k.s.h. jako ustawowej 

odpowiedzialności gwarancyjnej za cudzy dług. 

  

WPROWADZENIE  

Glosowana uchwała1 zapadła w trybie 

rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego 

przedstawionego przez SN, uzasadnionego 

fundamentalnymi kontrowersjami doktrynalnymi2 

                                                           
1 Uchw. SN z 7.11.2008 r., III CZP 72/08, OSNC 2009, nr 

2, poz. 20. 

2 Zwolennikami tezy o odszkodowawczym charakterze 

odpowiedzialności członków zarządu są: K. Strzelczyk w: 

Naworski J.P., Strzelczyk K.,  Siemiątkowski T., 

Potrzeszcz R., Komentarz do kodeksu spółek handlowych. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pod red. R. 

Potrzeszcza i T. Siemiątkowskiego, Warszawa 2001, s. 641 

- 642; I. Weiss w: Prawo spółek, pod red. S. Włodyki, 

Kraków 1996, s. 319-320; A. Wiśniewski w: Prawo o 

spółkach. Podręcznik praktyczny, t. II, Warszawa 1991, s. 183. 

Z kolei tezy o charakterze odpowiedzialności z art. 299 

k.s.h. jako odpowiedzialności gwarancyjnej za cudzy dług 

bronią: M. Allerhand w: Kodeks handlowy. Komentarz, 

Bielsko Biała 1996, uwaga 5 do art. 298 k.h.; A. Kappes, 

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z 

sięgającymi jeszcze okresu obowiązywania 

kodeksu handlowego. Zarówno zagadnienie 

prawne, jak i jego rozstrzygnięcie, sformułowane 

zostały abstrakcyjnie. Zwalnia to z obowiązku 

prezentacji stanu faktycznego rozpoznawanego 

przez sądy meriti oraz SN. Analizy wymagają 

natomiast poszczególne argumenty rozpatrywane 

przez SN dotyczące zarówno charakteru 

prawnego komentowanej odpowiedzialności, jak i 

kwestii przedawnienia roszczeń wierzycieli, która 

stanowiła przedmiot zagadnienia prawnego. Dla 

                                                                                             
o.o., Warszawa 2009, s. 176 i n.; M. Litwińska w: Glosa do 

uchwały SN z 22 września 1995 r., III CZP 120/95, PPH 

1996, nr 2, s. 37 i n.; K. Osajda, Odpowiedzialność 

cywilna członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o., 

Warszawa 2008, s. 91; R. Pabis w: Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Komentarz, Warszawa 2003, s. 452 oraz A. 

Szajkowski w: Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański 

A., Szwaja J., Kodeks spółek handlowych. Tom II. Komentarz do 

artykułów 151-300, Warszawa 2002, s. 792.  
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klarowności wywodu będą one rozważane 

w porządku przyjętym w uzasadnieniu uchwały. 

  

CZYNNIKI DETERMINUJĄCE CHARAKTER 

ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 Pierwszym aspektem poruszonym w 

uzasadnieniu uchwały jest kwestia literalnej 

wykładni przepisu art. 299 k.s.h.3 Ma ona 

fundamentalne znaczenie, ze względu na brak 

występowania w prawoznawstwie i orzecznictwie4 

większych wątpliwości, iż w procesie interpretacji 

w pierwszej kolejności należy stosować reguły 

językowe. 

Komentowany judykat pokazuje rozbieżność 

pomiędzy treścią normy zawartej w § 1 i § 2 

rzeczonego przepisu, która jest głównym 

źródłem wątpliwości przy ustalaniu charakteru 

odpowiedzialności z niego wynikającej. Zdaniem 

SN, interpretacja normy zawartej w § 2  i użytych 

w nim przesłanek egzoneracyjnych związanych ze 

zgłoszeniem wniosku o ogłoszenie upadłości we 

właściwym terminie, a także pojęć winy i szkody, 

które są powszechnie uznawane za klasyczne 

elementy statuujące odpowiedzialność 

odszkodowawczą, przemawia za przyjęciem 

odszkodowawczego charakteru 

odpowiedzialności członków zarządu. Szkoda 

stanowi zatem przesłankę omawianej 

odpowiedzialności - w przeciwnym razie jej brak 

nie byłby okolicznością pozwalającą na 

uwolnienie się od tej odpowiedzialności. Sąd 

stanowczo stwierdził, że każda odpowiedzialność, 

której przesłanką jest istnienie szkody, jest 

odpowiedzialnością o charakterze 

odszkodowawczym, bez względu na rozkład 

ciężaru dowodu. 

                                                           
3 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks spółek 

handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). 

4 Uchw. SN z 7.06.2001 r., III CZP 29/01, OSN 2001, Nr 

12, poz. 171. 

Wnioski interpretacyjne zawarte w 

komentowanym wyroku nie wydają się jednak 

uzasadnione w świetle wyników wykładni 

językowej. 

Charakter odpowiedzialności członków zarządu 

za zobowiązania spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, wynikający z art. 299 k.s.h., 

jest dostatecznie jasno określony przez hipotezę 

normy zawartej w § 1 komentowanego przepisu. 

Jego treść jednoznacznie wskazuje, że członkowie 

zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

odpowiadają „za jej zobowiązania”, a nie za 

zobowiązania własne. Ponadto, nie ustanawia on 

wymogu wystąpienia przesłanek właściwych 

reżimowi odpowiedzialności odszkodowawczej, 

takich jak szkoda, zdarzenie sprawcze czy związek 

przyczynowy. Odpowiedzialność ta jest 

ustanowionym ex lege osobistym i solidarnym 

zabezpieczeniem za cudzy dług, w ramach 

którego członkowie zarządu odpowiadają za 

obniżenie potencjału majątkowego zarządzanej 

spółki. W glosowanej uchwale SN przywiązuje 

zbyt dużą wagę do przesłanek uwalniających od 

odpowiedzialności wyartykułowanych w § 2 

omawianego przepisu. Okoliczności 

egzoneracyjne nie powodują bowiem zmiany 

charakteru odpowiedzialności, a jedynie osłabiają 

skuteczność zaspokojenia roszczeń wierzyciela 

poprzez umożliwienie podmiotom 

odpowiedzialnym uchylenie się od ciążącej na 

nich odpowiedzialności5. Katalog omawianych 

okoliczności podyktowany jest jedynie motywami 

legislacyjnymi, którymi kierował się ustawodawca 

decydując się na złagodzenie odpowiedzialności 

za cudzy dług i nie determinuje on charakteru 

samej odpowiedzialności. Należy dodać, że same 

przesłanki uwalniające członków zarządu spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością dostarczają 

przekonywujących argumentów przemawiających 

przeciwko odszkodowawczemu charakterowi 

                                                           
5 M. Litwińska, Komentarz do uchwały SN z 22 września 1995 

r., sygn. akt III CZP 120/95, PPH 1996, nr 2, s. 37. 
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odpowiedzialności ustanowionej w art. 299 k.s.h. 

Przede wszystkim, pojęcie szkody zostało 

ukształtowane w sposób autonomiczny, znacznie 

odbiegający od klasycznej  definicji cywilistycznej, 

w której szkoda rozumiana jest jako uszczerbek w 

prawnie chronionych dobrach, wyrażający się w 

różnicy między stanem dóbr, jaki istniałby 

hipotetycznie w sytuacji braku zaistnienia 

zdarzenia, z którym ustawa łączy powstanie 

odpowiedzialności odszkodowawczej, a stanem, 

który wytworzył się wskutek tego zdarzenia6. 

Szkoda na gruncie komentowanego przepisu nie 

jest równoznaczna z istnieniem po stronie 

wierzyciela niezaspokojonych przez spółkę 

zobowiązań. Przy takim rozumieniu tego 

terminu, brak szkody oznaczałby nieistnienie 

niezaspokojonych roszczeń wierzycieli wobec 

spółki.7 Pojęcie szkody w świetle treści art. 299 

k.s.h. należy zatem rozumieć jako stan 

pogorszenia możliwości zaspokojenia wierzyciela 

z majątku spółki zaistniałego w wyniku 

niezgłoszenia we właściwym czasie wniosku 

o wszczęcie postępowania układowego bądź 

upadłościowego.8 Szkoda ta nie wystąpi, jeżeli w 

postępowaniu upadłościowym wierzyciel nie 

otrzymałby żadnego zaspokojenia swojej 

należności z powodu całkowitego braku majątku 

spółki, niezależnie od tego, czy doszło do 

skutecznego zgłoszenia stosownego wniosku, tj. 

w sytuacji gdy zobowiązanie nie mogło zostać 

pokryte z majątku spółki nawet wówczas, gdy 

postępowanie upadłościowe lub zapobiegające 

                                                           
6 T. Dybowski (w:) Z. Radwański (red.),  System prawa 

cywilnego, Prawo zobowiązań – część 

ogólna, t. III, cz. 1, Ossolineum, Wrocław – Warszawa 

1981, s. 214. 

7 J. Woźniecki, Kilka uwag na temat odpowiedzialności 

członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

na tle art. 298 kodeksu handlowego, Palestra 2000, nr 5/6, 

s. 25. 

8 A. Kappes, Uwagi o przesłankach i charakterze 

odpowiedzialności z art. 298 kodeksu handlowego, PPH 

1998, nr 12, s. 39. 

upadłości zostało wdrożone we właściwym 

czasie, co więcej, rozumienie szkody jako 

obniżenie potencjału majątkowego spółki jest 

bliższe pojęciu „pokrzywdzenia wierzyciela” z art. 

527 k.c. niż klasycznej definicji szkody będącej 

Obligatoryjną przesłanką odpowiedzialności 

odszkodowawczej9. 

Po drugie, w celu uzasadnienia autonomicznego 

ujęcia szkody na tle regulacji art. 299 k.s.h., 

należałoby odwołać się do wykładni historycznej. 

Komentowany przepis nie zawiera rozwiązania 

nowatorskiego. Powtarza on w znacznej mierze, 

ze zmianami jedynie redakcyjnym, art. 

298 kodeksu handlowego10, który z kolei został 

przejęty z art. 128 rozporządzenia Prezydenta 

Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. - 

Prawo o spółkach z ograniczoną 

odpowiedzialnością11. W okresie formowania 

pierwotnego brzmienia aktualnego art. 299 k.s.h. 

ustawodawca, także w innych aktach prawnych 

posługiwał się pojęciem szkody, którego 

pojawienie się nie determinowało jednak 

wystąpienia odpowiedzialności odszkodowawczej. 

Przykładem tego rodzaju uregulowań jest art. 17 

i 76 ustawy – Prawo wekslowe12. Autonomiczne 

w stosunku do treści art. 415 k.c. rozumienie 

terminu szkoda na tle art. 299 § 2 k.s.h., 

jakkolwiek trafne, nie może stanowić argumentu 

przemawiającego za odszkodowawczym 

charakterem komentowanej odpowiedzialności.  

Po trzecie, należałby udzielić odpowiedzi na 

fundamentalne pytanie, jakie czynniki 

                                                           
9 A. Kappes, Odpowiedzialność członków zarząd..., s.153. 

10 Ustawa z dnia 27 czerwca 1934 r. – Kodeks handlowy 

(Dz. U. z 1934 r. Nr 57, poz. 502 ze zm.). 

11 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 

października 1933 r. - Prawo o spółkach z ograniczoną 

odpowiedzialnością (Dz.U. 1933 nr 82 poz. 602 ze zm.). 

12 Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe 

(Dz.U. 1936 nr 37 poz. 282 ze zm.). 
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determinują charakter odpowiedzialności. 

Dokonując wykładni art. 299 k.s.h., SN 

stwierdził, że o zaistnieniu odpowiedzialności o 

określonym prawnie charakterze decydują 

przesłanki jej wystąpienia. Oznacza to, że w 

przypadku odpowiedzialności odszkodowawczej 

kluczowe znaczenie ma wystąpienie trzech 

przesłanek, a mianowicie: 

 zdarzenia, z którym system prawny łączy na 

określonych zasadach obowiązek 

naprawienia szkody,  

 powstania szkody, 

 istnienia adekwatnego związku 

przyczynowego pomiędzy zdarzeniem a 

szkodą. 

Wnioski zawarte w glosowanym judykacie nie 

wydają się jednak uzasadnione. 

O zakwalifikowaniu odpowiedzialności do 

danego reżimu prawnego powinien decydować 

przedmiot świadczenia dłużnika. Ratio legis 

komentowanego przepisu uzasadnia twierdzenie, 

że wierzyciel w przypadku urzeczywistnienia się 

przesłanek uzasadniających odpowiedzialność 

członków zarządu domaga się zaspokojenia 

roszczenia wynikające ze stosunku prawnego 

istniejącego pomiędzy nim a spółką, nie zaś 

naprawienia szkody.   

Podsumowując powyższą część rozważań, należy 

uznać, że wykładnia językowa i historyczna nie 

pozwala na przyjęcie – jak to uczynił SN w 

komentowanych orzeczeniu – że art. 299 k.s.h. 

ustanawia odpowiedzialność o charakterze 

odszkodowawczym. Wystąpienie pojęcia szkody i 

winy jako przesłanek egzoneracyjnych, nie jest 

wystarczającą okolicznością determinującym 

charakter prawny danej odpowiedzialności. 

 

 

WPŁYW WYKŁADNI SYSTEMOWEJ  

W drugiej kolejności rozważany jest wpływ 

wykładni systemowej na treść normy wynikającej 

z art. 299 k.s.h. Jak wskazał SN w uzasadnieniu 

do komentowanego wyroku, fakt uznania 

deliktowego charakteru odpowiedzialności 

członków zarządu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością za zobowiązania nie może 

zostać podważony umiejscowieniem przepisu  

299 k.s.h. i jego stosunkiem do art. 298 k.s.h. 

Miejsce przepisu w akcie prawnym może 

rzutować na jego rozumienie, lecz nie może mieć 

znaczenia rozstrzygającego.  

Tymczasem, w przypadku wystąpienia znaczących 

rozbieżności powstałych w wyniku zastosowania 

wykładni językowej - a takie powstają na tle 

normy art. 299 k.s.h., sąd powinien odwołać się 

do sposobu systematyzowania danego tekstu 

prawnego. SN w uchwale z dnia 27 czerwca 2001 

r. wyraził pogląd, że dosłowne brzmienie 

przepisu nie może wyłącznie decydować o jego 

znaczeniu, ponieważ przy jego tłumaczeniu 

należy uwzględnić także jego wykładnię 

systemową13. W związku z powyższym należy 

zauważyć, że art. 299  k.s.h. poprzedzają - jako 

podstawy odpowiedzialności - art. 291 - 293 

k.s.h., niewątpliwie nakładające na wymienione 

tam podmioty obowiązek o charakterze 

odszkodowawczym, co potwierdza art. 297 k.s.h., 

który dotyczy przedawnienia roszczeń o 

naprawienie szkód oraz art. 298 k.s.h. wskazujący 

na właściwość miejscową sądu, przed którym 

należy wytaczać powództwo o odszkodowanie. 

Prowadzi to do wniosku, że art. 298 k.s.h. zamyka 

zespół przepisów, które przewidują 

odpowiedzialność odszkodowawczą. Dopiero po 

nich następuje art. 299 k.s.h. Pozbawione logiki 

byłoby zatem twierdzenie, jakoby art. 299 k.s.h. 

                                                           
13 Uchw. SN z 27.06.2001 r., III CZP 35/01, OSN 2001, Nr 

12, poz. 173. 
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miał również statuować odpowiedzialność o 

charakterze odszkodowawczym.14  

STOSUNEK ART. 299 K.S.H. DO ART. 21 § 3 

PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I NAPRAWCZEGO         

Trzeci argument przedstawiony przez SN 

dotyczy odpowiedzi na zarzut, że opowiedzenie 

się za charakterem odszkodowawczym 

odpowiedzialności wynikającej z art. 299 k.s.h. 

prowadzi do powtórzenia jego zakresu z 

odpowiedzialnością odszkodowawczą wynikającą 

z art. 21 § 3 Prawa upadłościowego i 

naprawczego15 (dalej jako p.n.u). Sąd lakonicznie 

uzasadnia, że pomiędzy zakresami rzeczonych 

przepisów nie zachodzi tożsamość 

przedmiotowa, ze względu na różnice dotyczące 

zakresu szkody podlegającej naprawieniu, 

rozkładu ciężaru dowodu oraz przesłanek 

odpowiedzialnością. 

Odpowiedzialność wynikająca z art. 299 k.s.h. 

musi być ukształtowana w taki sposób, aby nie 

doprowadzała do powielenia podstaw 

dochodzenia roszczeń oraz identyczności ich 

zakresu i rozmiaru. Wydaje się niewątpliwe, że 

przy zgodnym ze stanowiskiem SN ujęciu 

komentowanej odpowiedzialności jako 

odpowiedzialności o charakterze 

odszkodowawczym, naprawienie wierzycielom 

spółki przez członka zarządu szkody powstałej w 

wyniku niezłożenia w ustawowym terminie 

wniosku o ogłoszenie upadłości spółki na 

podstawie jednej z wyżej wymienionych podstaw 

prawnych wyłącza możliwość skutecznego 

dochodzenia roszczenia odszkodowawczego na 

podstawie art. 299 k.s.h., ponieważ szkoda, która 

powstała w wyniku tego samego zdarzenia 

prawnego, została już naprawiona. W przypadku 

uznania odpowiedzialności statuowanej w art. 299 

                                                           
14 Wyr. SN z 18.04. 2007 r., V CSK 55/07, OSNC-ZD 

2008, nr A, poz. 24. 

15 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i 

naprawcze (Dz.U. 2003 nr 60 poz. 535 ze zm.). 

k.s.h. jako ustawowej odpowiedzialności 

gwarancyjnej za cudzy dług, obie podstawy 

dochodzenia roszczeń przez wierzycieli są 

niezależne. Wierzyciel może dyskrecjonalnie 

zdecydować, na jakiej podstawie może oprzeć 

swoje powództwo. Warty podkreślenia jest fakt, 

że skorzystanie z możliwości wytoczenia 

powództwa na podstawie art. 299 k.s.h. w 

znakomitej większości przypadków może być 

wygodniejsze, ze względu na fakt braku 

konieczności wykazywania szkody czy winy.  

 

TERMIN PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ Z ART. 

299 K.S.H. 

Charakter odpowiedzialności przewidzianej 

w art. 299 k.s.h, przesądza o określonym 

rozstrzygnięciu kwestii dotyczącej przedawnienia 

w stosunkach między członkami zarządu 

a wierzycielami spółki. Powyższa problematyka 

stanowiła przedmiot zagadnienia prawnego 

przedstawionego SN, które stało się podstawą do 

podjęcia rozważań w glosowanym judykacie. 

Zaakceptowanie poglądu – zgodnego ze 

stanowiskiem SN zaprezentowanym w uchwale - 

iż członkowie zarządu ponoszą na podstawie art. 

299 k.s.h. odpowiedzialność odszkodowawczą 

deliktową wyłącza możliwość podnoszenia przez 

nich względem wierzycieli spółki zarzutu 

przedawnienia roszczenia, na którego 

bezskuteczność egzekucji wierzyciele się 

powołują. Wierzycielom spółki przysługuje 

wobec członków zarządu roszczenie o 

naprawienie określonej szkody wyrządzonej 

czynem niedozwolonym. Tym samym wyłania się 

tu kwestia przedawnienia tego roszczenia. W 

przedmiocie przedawnienia roszczenia o 

naprawienie szkody należy stosować art. 4421 § 1 i 

2 kodeksu cywilnego (dalej jako k.c.), stanowiący, 

iż roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej 

czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z 

upływem lat trzech od dnia, w którym 

poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o 
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osobie obowiązanej do jej naprawienia, jednak 

termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat 

od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie 

wywołujące szkodę. Łącząc to z regulacją art. 

299 k.s.h. należy stwierdzić, że termin trzyletni 

przedawnienia wskazanego w nim roszczenia 

biegnie od dnia stwierdzenia bezskuteczności 

egzekucji wierzytelności objętej tytułem 

egzekucyjnym wystawionym przeciwko spółce.  

Problematyczne może się okazać wskazanie 

początku biegu terminu a tempore facti. 

Zaniechanie zgłoszenia wniosku o ogłoszenie 

upadłości spółki jest czynem o charakterze 

ciągłym. Czas trwania zdarzenia szkodzącego 

rozpoczyna się pierwszego dnia po upływie 

dwutygodniowego terminu od powstania 

warunków uzasadniających według przepisów 

upadłość spółki, a kończy się z chwilą złożenia 

przez zobowiązanego wniosku o ogłoszenie 

upadłości spółki, ustania warunków 

uzasadniających upadłość spółki bądź utraty 

przez członka zarządu statusu osoby 

zobowiązanej do zgłoszenia takiego wniosku16. W 

celu uwypuklenia problematyki związanej z 

ustaleniem początku biegu dziesięcioletniego 

terminu przedawnienia należy zwrócić uwagę na 

represyjną funkcję, dla której została uregulowana 

komentowana odpowiedzialność. Ustanowienie 

jej po raz pierwszy w art. 128 Prawa o spółkach z 

ograniczoną odpowiedzialnością stanowiło 

środek, który miał za zadanie przeciwstawienie 

się pogłębiającemu się braku zaufania do spółek z 

ograniczoną odpowiedzialnością, wywołanego 

powszechnie występującym zjawiskiem faktycznej 

likwidacji tych spółek bez zachowania 

jakichkolwiek przepisów mających na celu 

ochronę ich wierzycieli17. Poprzez statuowanie 

                                                           
16 Post. SN z 25.03.2010 r., IV KK 315/09, Biul. SN 2010, 

nr 7, s. 14. 

17 Projekt ustawy o spółkach z ograniczoną 

odpowiedzialnością przyjęty przez Kolegium Uchwalające 

Komisji Kodyfikacyjnej z dn. 26 listopada 1931 r. 

odpowiedzialności osób zarządzających spółką, 

chciano stworzyć instrument ochrony wierzycieli 

spółki przed skutkami zachowań tych osób. Z 

drugiej strony chciano uniknąć  sytuacji, w której 

odpowiedzialność osób zarządzających wypaczała 

charakter spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Stało się to przyczyną 

dopuszczenia możliwości zwolnienia się osoby 

zarządzającej od odpowiedzialności przez 

wykazanie określonych okoliczności. W świetle 

powyższej dygresji, zasadne jest uznanie, że 

początek biegu terminu przedawnienia w 

stosunku do członków zarządu nie rozpocznie 

swego biegu do momentu, w którym nastąpi 

zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub 

utraty mandatu przez członka18. W sytuacji, gdy 

stosowny wniosek nigdy nie zostanie skutecznie 

złożony, termin przedawnienia nie rozpocznie 

swojego biegu. Stanowić to będzie zbyt daleko 

posunięte uprzywilejowanie wierzycieli spółki.  

Podsumowując, powyższa część rozważań 

dostarcza kolejnego argumentu przemawiającego 

za krytyczną oceną stanowiska zajętego przez SN, 

zgodnie z którym członkowie zarządu ponoszą 

odpowiedzialność deliktową za szkodę w 

wysokości niewyegzekwowanej od spółki 

wierzytelności, spowodowaną bezprawnym, 

zawinionym niezgłoszeniem wniosku o 

ogłoszenie upadłości spółki. Co więcej, błędna 

ocena charakteru odpowiedzialności wynikającej 

z art. 299 k.s.h implikuje nieprawidłowe 

zastosowanie przepisów dotyczących 

przedawnienia rzeczonych roszczeń. Tak, jak 

wskazał SN w uzasadnieniu do komentowanego 

wyroku, przyjmując, że odpowiedzialność z art. 

299 k.s.h. jest odpowiedzialnością gwarancyjną za 

cudzy dług, to nieodzowna staje się konieczność 

                                                                                             
Uzasadnienie w opracowaniu referenta głównego 

projektu, Prof. Adama Chełmońskiego, Komisja 

Kodyfikacyjna, Sekcja Prawa Handlowego, tom I, zeszyt 

4, Warszawa 1932, s. 46 i 61. 

18 Wyr. SN z 11.08.2010 r., I CSK 653/09, nie publ. 
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wyróżnienia zobowiązania członków zarządu 

wobec wierzycieli od zobowiązania spółki wobec 

wierzycieli, którego egzekucja okazała się 

bezskuteczna. Konsekwencją powyższego jest 

zarówno możliwość podniesienia zarzutu 

przedawnienia roszczenia przez członka zarządu 

w stosunku do wierzyciela dochodzącego 

roszczenia opartego na art. 299 k.s.h., jak i 

zarzutu przedawnienia roszczenia wierzyciela 

wobec spółki, którego egzekucja okazała się 

bezskuteczna. Przytoczone stanowisko ma 

fundamentalny wpływ na termin przedawnienia 

roszczenia opartego na art. 299 § 1 k.s.h., który 

wynosi dziesięć lat i biegnie od dnia w którym 

roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby 

wierzyciel wezwał członków zarządu do jego 

wykonania w najwcześniej możliwym terminie 

(art. 118 k.c. oraz art. 120 k.c. w zw. z art. 

455 k.c.). Wyjątkowo zamiast dziesięcioletniego 

terminu przedawnienia roszczenia wierzyciela 

przeciwko spółce, którego egzekucja stała się 

bezskuteczna, w związku z prowadzoną przez 

wierzyciela działalnością gospodarczą, można by 

stosować do niego trzyletni termin 

przedawnienia. 

 

PODSUMOWANIE 

Poruszane w uchwale zagadnienia dotykają 

bardzo ważnego z praktycznego punktu widzenia 

problemu prawnego, sprowadzającego się de 

facto do oceny charakteru odpowiedzialności 

członków zarządu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, która rzutuje m.in. na 

kwestię przedawnienia roszczeń opartych na 

odpowiedzialności usankcjonowanej w art. 299 

k.s.h. Zarówno teza, jak i w przeważającej mierze 

uzasadnienie komentowanej uchwały nie 

zasługują na aprobatę. Stanowisko, zgodnie z 

którym członkowie zarządu ponoszą 

odpowiedzialność deliktową za szkodę w 

wysokości niewyegzekwowanej od spółki 

wierzytelności, spowodowanej bezprawnym, 

zawinionym niezgłoszeniem wniosku 

o ogłoszenie upadłości spółki, nie broni się w 

świetle wykładni językowej i systemowej. 

Trafniejszym rozwiązaniem jest uznanie 

komentowanej odpowiedzialności za ustawową 

odpowiedzialność gwarancyjną za cudzy dług. Co 

więcej, należy zauważyć, że w świetle tendencji 

dewaluacji funkcji ochronnej, jaką pełnił kapitał 

zakładowy, bardzo istotne jest wprowadzanie 

mechanizmów ochronnych dla wierzyciel spółek 

z ograniczoną odpowiedzialnością, które 

wzbudzą mniej rozbieżności interpretacyjnych niż 

obecne brzmienie art. 299 k.s.h. 
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JACEK CZARNECKI 

 

Recenzja: Mathias Siems, David Cabrelli (red.), Comparative Company 

Law: A Case Based Approach, Hart Publishing, 2013  

 

Komparatystyka prawnicza jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin prawa. W jej ramach – do 

czego niewątpliwie przyczynił się kryzys finansowy w ostatnich latach – duże zainteresowanie wywołuje 

komparatystyka prawa gospodarczego, m.in. zagadnienia prawnoporównawcze prawa spółek. Jedną z 

ciekawszych propozycji prac naukowych w tej dziedzinie jest opublikowana w lutym 2013 r. przez 

oksfordzkie wydawnictwo Hart Publishing praca zespołu międzynarodowych autorów pod redakcją 

Mathiasa Siems i Davida Cabrelli pt. Comparative Company Law: A Case Based Approach. Jak wskazuje sama 

nazwa tej pozycji, autorzy zastosowali unikatowy sposób prezentacji treści, pokazując, jak konkretne 

kazusy prawne z dziedziny prawa spółek zostałyby rozwiązane w różnych jurysdykcjach. 

  

Popularność porównawczego ujęcia prawa 

spółek widoczna jest zarówno w rosnącej liczbie 

publikacji w tej dziedzinie (autorzy doliczyli się 

dziesięciu pozycji monograficznych wydanych w 

latach 2002 – 2011 – s. v), jak i uniwersyteckich 

ofertach dydaktycznych, gdzie coraz częściej 

proponowane są kursy i programy edukacyjne, 

koncentrujące się na zagadnieniach 

prawnoporównawczych prawa spółek i corporate 

governance w różnych jurysdykcjach. Jest to 

oczywiście efektem uwarunkowań gospodarczych 

– rosnącą ilością międzynarodowych transakcji 

handlowych, globalizacją prawa czy zjawiskami 

takimi jak race to the bottom. 

Autorzy objęli zakresem rozważań dziesięć 

jurysdykcji. Są to przede wszystkim kraje Unii 

Europejskiej – te największe (Niemcy, Francja, 

Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy i Polska) 

oraz dwa mniejsze (Łotwa, Finlandia). Dla 

uczynienia pozycji bardziej interesującą dla 

międzynarodowego czytelnika, autorzy objęli 

rozważaniami również regulacje prawa spółek w 

dwóch krajach, będących czołowymi 

gospodarkami świata: Japonii i Stanów 

Zjednoczonych. Autorami są czołowi 

przedstawiciele doktryny i praktyki prawa 

handlowego ze wszystkich wymienionych krajów 

(polską część opracowali związani z 

Uniwersytetem Jagiellońskim Kamil Szmid i 

Michał Żurek). 

Jak już wspomniano, autorzy zaproponowali 

nowatorską metodę rozważań nad zagadnieniami 

porównawczymi prawa spółek1. Poszczególni 

autorzy postawili zagadnienia prawne w formie 

kazusów, które następnie zostały rozwiązane z 

punktu widzenia każdego z wyżej wymienionych 

porządków prawnych. Dziesięć rozdziałów, 

poprzedzonych wstępem, szczegółowo 

wyjaśniającym metodologię przyjętego case based 

approach, zostało podzielonych na trzy główne 

                                                           
1 Na temat ogólnych zagadnień teoretycznych i 

metodologicznych komparatystyki prawniczej, a w 

szczególności komparatystyki prawa spółek, zob. D. C. 

Donald, Approaching Comparative Company Law, Fordham 

Journal of  Corporate & Financial Law 1(14)/2008, s. 82-

178. 
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części dotyczące obowiązków i 

odpowiedzialności ponoszonej przez zarządców 

spółki (Directors’ Duties and Liability, s. 27-164 ), 

ochrony wierzycieli (Creditor Protection, s. 165-226) 

oraz uprawnień wspólników (Shareholder Protection, 

s. 227-362). Każdy rozdział zakończony jest 

podsumowaniem, w którym sformułowane 

zostają wnioski wypływające z prawno-

porównawczej analizy kazusu z perspektywy 

dziesięciu porządków prawnych. 

Interesujący kazus, opracowany przez polskich 

autorów (Rozdział 7. „Capital Maintenance”, s. 191-

224), poświęcony został tematyce ochrony 

wierzyciela spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością znajdującej się w trudnej 

sytuacji finansowej, która mimo to wypłaca 

dywidendę wspólnikom i wyzbywa się majątku 

spółki po cenach niższych niż rynkowe. W 

związku z tym poruszone zostały takie 

zagadnienia, jak: zasady zachowania kapitału 

zakładowego, dopuszczalność wypłaty dywidendy 

czy odpowiedzialność spółki dominującej za 

zobowiązania zaciągnięte przez spółkę zależną.  

W  czwartej i ostatniej części, składającej się z 

jednego rozdziału (Rozdział 12. „Form, Style and 

Substance in Comparative Company Law”, s. 363-387) 

autorzy wykorzystali spostrzeżenia, poczynione w 

czasie pracy nad rozwiązaniem kazusów w 

rozdziałach poprzednich, do szerszych rozważań 

na temat podobieństw i różnic w prawie spółek 

między poszczególnymi systemami prawnymi. W 

oparciu o trzy wyróżnione wskaźniki 

(odpowiednie reguły prawne prawa spółek, 

źródła tych reguł oraz wyniki zastosowania tych 

reguł), które zostały następnie przypisane do 

dwóch głównych zagadnień, wybranych z 

każdego z dziesięciu kazusów, autorzy byli w 

stanie określić skalę podobieństw i różnic między 

danymi jurysdykcjami. Przykładowo, najbardziej 

zbliżonymi systemami prawa spółek, ze względu 

na obowiązujące reguły prawne, okazały się 

Polska i Łotwa (s. 370), natomiast Niemcy 

niemalże dorównały Wielkiej Brytanii i Stanom 

Zjednoczonym w kwestii wykorzystania prawa 

precedensowego w źródłach reguł prawa spółek 

(s. 372).  

Wyjątkowa metodologia i precyzja dokonanych 

badań, wykraczających poza zwyczajowe 

twierdzenia, np. na temat sztandarowych różnic 

pomiędzy kontynentalnym civil law oraz 

anglosaskim common law, pozwoliła na dokonanie 

ciekawych konkluzji. Autorzy doszli do 

następujących wniosków (s. 380-381): 

1. Badania nie potwierdziły zjawiska tzw. 

„amerykanizacji” prawa spółek. Prawo 

amerykańskie, według wszystkich trzech 

wskaźników, okazało się stosunkowo odrębne, 

potwierdzając raczej wyjątkowość rozwiązań 

amerykańskich na tle innych porządków 

prawnych; 

2. Dyrektywy Unii Europejskiej w dziedzinie 

prawa spółek w pewnym zakresie 

doprowadziły do konwergencji europejskich 

krajowych systemów prawa spółek. Mimo to, 

nadal występują znaczące różnice regulacji 

brytyjskich w stosunku do „kontynentalnej” 

tradycji prawa spółek. Także w pozornie 

zbliżonych porządkach prawnych, należących 

do tradycji civil law, zauważalne są istotne 

różnice (np. jeśli chodzi o rolę odgrywaną 

przez prawo precedensowe – case-law); 

3. Następnie, autorzy pozostali sceptyczni jeśli 

chodzi o wpływ, jaki posiadają tzw. tradycje 

prawne, na kształt regulacji prawno-

spółkowych. Jak wspomniano powyżej, 

badania wykazały, że prawo precedensowe 

odgrywa istotną rolę nie tylko w anglosaskich 

systemach Wielkiej Brytanii i Stanów 

Zjednoczonych, ale także w Niemczech, 

Francji i Japonii. Nie potwierdzono również 

rozpowszechnionego przekonania, że prawo 

precedensowe w krajach common law jest 

główną determinantą wysokiego poziomu 
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ochrony wspólników spółki – wydaje się, że 

ma to raczej miejsce w takich krajach civil law 

jak Francja czy Niemcy; 

4. Co wydaje się najważniejsze, interpretacja 

badań pozwala na twierdzenie, że ze względu 

na silne powiązania między treścią reguł prawa 

spółek i rezultatów ich zastosowania w 

różnych krajach, możliwa wydaje się daleko 

idąca harmonizacja prawa spółek. 

Recenzowana książka posiada wiele atutów, 

pozwalających przewidzieć jej sporą popularność 

wśród naukowców, studentów i praktyków prawa, 

takich jak np. objęcie zakresem badań, obok 

standardowych przykładów (Niemcy, Wielka 

Brytania, Stany Zjednoczone), porządków 

prawnych rzadziej będących przedmiotem 

zainteresowania komparatystyki prawa spółek – w 

tym oczywiście polskiego prawa spółek, co czyni 

tę książkę szczególnie atrakcyjną z punktu 

widzenia polskiego czytelnika. Podstawową zaletą 

omawianej pozycji jest jednak unikatowość ujęcia 

prezentowanej tematyki. Comparative Company 

Law: A Case Based Approach koncentruje się nie 

tyle na opisie struktury poszczególnych typów 

spółek w różnych porządkach prawnych, ale 

poprzez podanie rozwiązań konkretnych 

kazusów, zwraca uwagę na wiele istotnych, 

szczególnie dla praktyków prawa, zagadnień. 

Kolejnymi zaletami, decydującymi o wysokiej 

wartości tej pozycji, jest świetny poziom 

merytoryczny oraz brak chęci autorów i 

redaktorów książki do stworzenia „almanachu” 

komparatystyki prawa spółek. Comparative 

Company Law: A Case Based Approach jest raczej 

doskonałym dopełnieniem klasycznych 

podręczników czy monografii w tej dziedzinie. 

 


