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JOANNA KUC - LAUREATKA KONKURSU KNPS I DLA PIPER NA NAJLEPSZY ESEJ Z PRAWA HANDLOWEGO 
 
 

Wiążące polecenia wspólnika a odpowiedzialność członka zarządu spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

Przedmiotem niniejszego eseju jest próba określenia zakresu odpowiedzialności członka zarządu 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku wykonywania wiążącego polecenia wspólnika takiej 

spółki. Analizując tę kwestię w pierwszej kolejności należy wskazać, iż pozycję członków zarządu oraz 

wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyznaczają przepisy Kodeksu spółek handlowych – 

ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) (dalej 

„k.s.h.”), postanowienia umowy spółki oraz uchwały zgromadzenia wspólników. 

 

Aby sprecyzować owy zakres 

odpowiedzialności członka zarządu w przypadku 

wiążących poleceń wspólnika, należy najpierw 

ustalić, czy wspólnicy spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością są w ogóle uprawnieni do 

wydawania wiążących poleceń zarządowi. 

Zgodnie z art. 201 § 1 k.s.h. zarząd prowadzi 

sprawy spółki oraz ją reprezentuje. Zaś w myśl 

art. 204 § 1 k.s.h. prawo członka zarządu do 

prowadzenia spraw spółki oraz jej 

reprezentowania dotyczy wszystkich czynności 

sądowych i pozasądowych. Kolejne artykuły 

doprecyzowują zakres kompetencji członka 

zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

w sposób, który nie pozostawia wątpliwości, iż to 

właśnie zarząd jest organem podejmującym 

kluczowe decyzje dotyczące prowadzenia spółki. 

Regulacja k.s.h. przewiduje w spółce z 

ograniczoną odpowiedzialnością również 

zgromadzenie wspólników, które jest jednak 

organem o charakterze typowo właścicielskim. 

Podkreśla to fakt, iż liczba decyzji w spółce, które 

wymagają uchwały wspólników jest ograniczona i 

wymieniona w art. 228-230 k.s.h. Lektura 

wspomnianych przepisów w sposób 

bezsprzeczny wskazuje, iż katalog spraw które 

wymagają uchwały wspólników, ogranicza się 

jedynie do spraw najistotniejszych dla 

funkcjonowania spółki.  

 

Prima facie podział kompetencji pomiędzy 

organem zarządzającym a organem 

właścicielskim  w spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością wydaje się więc klarowny. 

Wątpliwości powstają jednak w sytuacji, gdy 

wspólnicy chcąc aktywnie oddziaływać na 

podejmowane przez zarząd decyzje wydają 

wiążące polecenia członkom tegoż zarządu. W 

takim przypadku pojawia się pytanie o legitymację 

wspólników do wydawania takich poleceń oraz o 

odpowiedzialność za decyzje podjęte w wyniku 

takich poleceń. Jeśli chodzi o dopuszczalność 

wydawania wiążących poleceń członkowi zarządu 

przez wspólników, na gruncie przepisów 

dotyczących spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, k.s.h. nie formułuje 

bezpośredniego zakazu wydawania takich 

poleceń. Zakaz taki przewidziany jest jedynie 

przez art. 219 § 2 k.s.h. w stosunku do rady 

nadzorczej. A contrario, należy wnioskować, iż 

wspólnicy są uprawnieni do wydawania wiążących 
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poleceń zarządowi spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością.  

 

Kolejnym obszarem, gdzie poszukiwać można 

argumentów przemawiających za 

dopuszczalnością wydawania wiążących poleceń 

zarządowi w spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością jest porównanie regulacji 

dotyczącej spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością z przepisami o spółce 

akcyjnej. W przypadku drugiej ze spółek 

kapitałowych bowiem, ustawodawca w sposób 

jasny wprowadza zasadę przyznania zarządowi 

spółki akcyjnej pełnej niezależności. Art. 3751 

k.s.h. precyzyjnie wskazuje, iż „walne 

zgromadzenie i rada nadzorcza nie mogą 

wydawać zarządowi wiążących poleceń 

dotyczących prowadzenia spraw spółki”. Warto 

zauważyć, że istotne jest także usytuowanie 

wspomnianego przepisu. Znajduje się on bowiem 

w Rozdziale III „Organy spółki” w Oddziale 1 

dotyczącym zarządu. W konsekwencji artykuł ten 

zaprojektowany został jako dookreślający granice 

niezależności zarządu, nie zaś jako przepis 

opisujący kompetencje walnego zgromadzenia 

czy też rady nadzorczej. Należy więc przyjąć, iż 

ustawodawca projektując przepisy o spółce z 

ograniczoną odpowiedzialnością świadomie 

zdecydował się na inne rozwiązanie kwestii 

niezależności zarządu niż w przypadku spółki 

akcyjnej. Nieprawidłowym wydaje się więc 

stosowanie per analogiam  przepisów o spółce 

akcyjnej do spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Stanowisko to aprobowane 

jest w doktrynie, m.in. przez T. Siemiątkowskiego 

i R. Potrzeszcza: „Zgodzić trzeba się z tym 

ostatnim autorem [A. Szumańskim- przyp. aut.], 

że ustawodawca, nie tworząc w spółce z o.o. 

przepisu będącego odpowiednikiem 

art. 3751 k.s.h. i pozostawiając niezmieniony art. 

219 § 2 k.s.h., chciał stworzyć w zw. Z art. 207 

in fine k.s.h. podstawę prawną do możliwości 

dawania zarządowi przez wspólników wiążących 

poleceń, co stanowi kolejny element osobowy w 

spółce z o.o. (A. Szumański, w: Kodeks spółek…, 

t. II, s. 510-511)”1. 

 

Powyższe rozważania każą przyjąć, iż co do 

zasady w spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością wspólnicy mogą wydawać 

wiążące polecenia członkom zarządu. Pojawia się 

jednak pytanie, które stanowi istotę 

przedmiotowej pracy, jak skonstruowana jest 

odpowiedzialność członków zarządu za decyzje 

podjęte przez nich na skutek wiążącego polecenia 

wspólników? 

 

Poszukując odpowiedzi na to pytanie, na wstępie 

należy zaznaczyć, iż kwestia odpowiedzialności 

członków zarządu, jak i członków innych  władz 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

regulowana jest w art. 293 k.s.h. Zgodnie z § 1 

wspomnianego przepisu: „Członek zarządu, rady 

nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator 

odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną 

działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z 

prawem lub postanowieniami umowy spółki, 

chyba że nie ponosi winy”. Art. 293 § 1  k.s.h. ma 

niewątpliwie charakter ogólny, stanowi on jednak 

punkt odniesienia dla oceny wszelkich działań i 

decyzji członków zarządu. Nie ma bowiem 

żadnej szczególnej regulacji, która dotyczyłaby 

odpowiedzialności członków zarządu za decyzje 

podjęcie na skutek wiążącego polecenia 

wspólnika w spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Również w takich sytuacjach 

działanie członka zarządu oceniane będzie 

w świetle art. 293 § 1  k.s.h. Oznacza to, 

iż członek zarządu odpowiada w pełni za 

wszystkie swoje decyzje również te podjęte w 

wyniku wiążącego polecenia wspólnika. Fakt, iż 

członek zarządu otrzymał takie polecenie nie 

stanowi więc okoliczności ekskulpacyjnej, nie 

                                                           
1 T. Siemiątkowski i R. Potrzeszcz, Kodeks spółek handlowych. 

Komentarz. Tytuł III. Spółki kapitałowe. Dział I. Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością, t. II, Warszawa 2011. 
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zwalnia on bowiem z odpowiedzialności cywilnej 

ani karnej. W rezultacie więc w spółkach z 

ograniczoną odpowiedzialnością może dochodzić 

do sytuacji, w których podmiot inicjujący decyzję 

wiążącym poleceniem nie ponosi za nią 

odpowiedzialności, a ponosi ją jedynie podmiot 

zarządzający, który decyzję tę formalnie 

podejmuje i wdraża. W takich przypadkach 

rozdzielona zostaje więc sfera faktycznej realnej 

decyzji i sfera odpowiedzialności za decyzję. 

Prowadzi to do wniosku, iż członkowie zarządu 

w przypadku, gdy nie zgadzają się z wiążącym 

poleceniem, czy też uważają, iż jego wykonanie 

naraża spółkę na szkodę, aby uniknąć 

odpowiedzialności powinni wstrzymać się od 

wdrażania takiego polecenia. W takiej sytuacji 

możliwe jest także wykorzystanie dalej idących 

narzędzi jak rezygnacja z funkcji członka zarządu 

lub powództwo o stwierdzenie nieważności 

uchwały zgromadzenia wspólników w trybie art. 

252 k.s.h. 

 

Konkludując, kwestia wydawania członkom 

zarządu wiążących poleceń przez wspólników 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością budzi 

wiele kontrowersji. Po pierwsze, niejasna jest 

kwestia dopuszczalności wydawania takich 

poleceń  na gruncie k.s.h. Doktryna zdaje się być 

jednak w tym względzie zgodna, opowiadając się 

za możliwością takiego rozwiązania. Po wtóre, 

niezwykle istotne jest prawidłowe określenie 

kręgu podmiotów odpowiedzialnych w 

przypadku takich poleceń. W takich sytuacjach, 

pomimo faktu, iż podmiotem faktycznie 

podejmującym decyzję jest wspólnik, to 

odpowiedzialność za nią przeniesiona będzie na 

członka zarządu w pełnym wymiarze, jako 

podmiot oficjalnie wdrażający taką decyzję. 

Prowadzi to do oczywistego wniosku, iż 

wspólnicy spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością mają de facto możliwość 

sterowania zarządem, który to organ nie jest w 

pełni autonomiczny. Fakt ten postrzegany jest 

przez część doktryny jako niestaranność 

ustawodawcy, część jednak upatruje w nim 

przejawu osobowego charakteru spółki z 

ograniczoną odpowiedzialności. 

 

ABSTRACT  

 

The following article analyzes the scope of  liability of  

management board members in case of  binding 

instructions given by shareholders. It examines the 

permissibility of  such instructions and legal consequences 

thereof  resulting from exercising such instructions by 

members of  management board. 
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MAŁGORZATA DERUŚ - FINALISTKA KONKURSU KNPS I DLA PIPER NA NAJLEPSZY ESEJ Z PRAWA 

HANDLOWEGO 

 

Przekazanie informacji na potrzeby badania due diligence i związana 

z tym odpowiedzialność członka zarządu spółki akcyjnej. 

 

Pojęcie due diligence dosłownie oznacza „należytą staranność”. Używa się go na oznaczenie badania 

pod względem finansowym, prawnym lub podatkowym przedsiębiorstwa w związku z transakcją w jego 

przedmiocie lub sprzedażą akcji (udziałów) spółki kapitałowej. Może nastąpić przed lub po transakcji. 

Badanie to pozwala na ustalenie ceny, skrócenie i ułatwienie negocjacji, ustalenia ryzyka związanego z 

transakcją, wyjaśnienie kwestii  odpowiedzialności zbywcy i nabywcy (np. rękojmia, odpowiedzialność za 

zobowiązania przedsiębiorstwa). Z drugiej strony, na potrzeby due diligence spółka badana często musi 

przekazać badającemu informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Jest to szczególnie ryzykowne 

przy due diligence uprzednim, ponieważ nie ma pewności, że zaplanowana transakcja dojdzie do skutku. 

Dlatego strony zawierają stosowne porozumienia o przeprowadzenie due diligence (najczęściej w formie listu 

intencyjnego), w którym zobowiązują się do zachowania poufności i nie wykorzystywania zdobytych 

informacji w celach innych niż zawarcie transakcji.  

  

Odpowiedzialność członków zarządu 

spółki akcyjnej związana z przekazaniem 

informacji na potrzeby badania due diligence może 

wynikać właśnie z porozumień o 

przeprowadzenie badania. Może też wynikać z 

umów menedżerskich zawieranych z nimi przez 

spółkę (klauzule poufności). Członkowie zarządu 

ponoszą odpowiedzialność „organizacyjną” – 

mogą zostać odwołani (art. 370 k.s.h.1) lub 

zawieszeni (art. 383 k.s.h.). ponadto, członkowie 

zarządu ponoszą odpowiedzialność cywilną za 

wyrządzoną szkodę (art. 483 k.s.h.) oraz karną na 

podstawie art. 296 k.k.2 oraz na gruncie 

                                                           
1 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 

handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) 
2 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 

Nr 88, poz. 553 ze zm.) 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (u.z.n.k.)3. 

  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYRZĄDZONĄ 

SZKODĘ – ART. 483 K.S.H. 

 

Art. 483 §1 k.s.h. stanowi, że członek 

zarządu, rady nadzorczej lub likwidator 

odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną 

działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z 

prawem lub postanowieniami statutu spółki, 

chyba że nie ponosi winy. Te osoby obowiązuje 

podwyższony standard staranności wynikający z 

zawodowego charakteru ich działalności (art. 483 

§ 2 k.s.h.). Jest to odpowiedzialność ex contractu 

oparta na zasadzie domniemanej winy.  

                                                           
3 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. – o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. Nr 153, 
poz. 1503) 
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Oczywiście nie każde ujawnienie informacji 

będzie rodziło odpowiedzialność za szkodę. 

Członkowie zarządu muszą wyważyć ryzyko 

przekazania informacji na potrzeby badania 

due diligence i korzyści z możliwej 

transakcji. Dopiero działanie sprzeczne z 

prawem (np. z art. 11 u.z.n.k. – omówione niżej) 

albo ze statutem spółki będzie się wiązało z 

odpowiedzialnością cywilną. Poza tym, należy 

udowodnić szkodę (damnum emergens i lucrum 

cessans) oraz adekwatny związek przyczynowy 

między działaniem członka zarządu i szkodą. Jeśli 

szkodę wyrządziło kilka osób wspólnie (np. kilku 

członków zarządu), odpowiadają solidarnie (art. 

485 k.s.h.). 

 

Uprawnionym do wytoczenia powództwa jest 

spółka. Konieczna jest do tego uchwała 

wspólników (art. 393 pkt 2 k.s.h.), przy czym, jeśli 

członek zarządu jest jednocześnie wspólnikiem, 

jest wyłączony od głosowania (art. 413 k.s.h.). 

Jeśli spółka nie wytoczy powództwa w terminie 

roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego 

szkodę, może to zrobić każdy akcjonariusz lub 

osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w 

zyskach lub podziale majątku (art. 486 § 1 k.s.h.). 

Na marginesie warto dodać, że inne 

poszkodowane osoby zawsze mogą dochodzić 

naprawienia szkody na zasadach ogólnych. 

  

PRZESTĘPSTWO NIEGOSPODARNOŚCI – 

ART. 296 K.K. 

 

Członek zarządu będzie podlegać 

odpowiedzialności określonej w art. 296 § 1 k.k. 

jeśli zostaną spełnione przesłanki: nadużycie 

przysługujących mu uprawnień lub 

niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku 

oraz wystąpienie znacznej szkody majątkowej 

(powyżej 200 000 zł – art. 115 § 7 k.k.). 

 

Konieczne jest wykazanie celowego działania, 

ukierunkowanego na zaszkodzenie (zamiar 

bezpośredni lub ewentualny). Pewne ryzyko jest 

wpisane w działalność gospodarczą. Jeśli 

działanie członka zarządu odpowiada bussiness 

judgement rule (ryzyko jest uzasadnione) nie będzie 

skutkować odpowiedzialnością karną4. Aby 

ocenić czy doszło do przekroczenia lub 

nadużycia uprawnień, należy określić cel 

działalności spółki i uprawnienia przysługujące 

członkom zarządu. Warto zauważyć, że błąd co 

do tych znamion wyłącza lub łagodzi 

odpowiedzialność karną (art. 28 k.k.). 

To przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia 

wolności od 3 miesięcy do 5 lat. 

 

Nawet jeśli szkoda nie osiągnie 200 000 zł (albo 

nawet nie wystąpi), a członkowi zarządu będzie 

można udowodnić zamiar jej wyrządzenia, 

możliwe jest oskarżenie go o usiłowanie 

popełnienia przestępstwa niegospodarności.  

 

Art. 296 § 1a k.k. reguluje typ uprzywilejowany, 

który penalizuje sprowadzenie 

bezpośredniego niebezpieczeństwa 

wyrządzenia znacznej szkody majątkowej. 

Pozostałe przesłanki są uregulowane jak w § 1. 

Zagrożenie karą wynosi do 3 lat pozbawienia 

wolności. Ponadto, istnieją dwa typy 

kwalifikowane – gdy sprawca działa w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wyrządza 

szkodę w wielkich rozmiarach, oraz jeden 

uprzywilejowany – przestępstwo nieumyślne. 

 

Nie podlega karze kto przed wszczęciem 

postępowania w całości naprawił szkodę  

(§ 5). Ponadto, sąd może zastosować 

nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić 

od jej wymierzenia jeśli sprawca dobrowolnie 

naprawił szkodę w całości, oraz może zastosować 

nadzwyczajne złagodzenie kary, jeśli sprawca 

naprawił szkodę w znacznej części (art. 307 k.k.). 

                                                           
4 M. Romanowski, Działanie na szkodę spółki – uwagi po 

uchyleniu art. 585 k.s.h., Przegląd Prawa Handlowego nr 
4/2012, s. 46 
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Wątpliwości budzi możliwość zastosowania tych 

przepisów do przestępstwa z art. 296 § 1a k.k. 

Przestępstwo z art. 296 k.k. jest ścigane z 

oskarżenia publicznego. Wyjątkiem jest § 1a, 

który jest ścigany na wniosek pokrzywdzonego, 

jeśli nie jest nim Skarb Państwa. 

  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UJAWNIENIE 

TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

Członkowie zarządu są obowiązani do 

zachowania tajemnic przedsiębiorstwa (art. 11 

ust. u.z.n.k.). Z kolei zgodnie z art. 11 ust. 4 

u.z.n.k. tajemnicą przedsiębiorstwa są 

nieujawnione do wiadomości publicznej 

informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

informacje posiadające wartość gospodarczą, co 

do których przedsiębiorca podjął niezbędne 

działania w celu zachowania ich poufności. 

Konieczne jest wystąpienie tych dwóch 

elementów: charakteru informacji – 

materialnego, oraz zabezpieczenia ich przez 

przedsiębiorcę – formalnego5.  

 

Członek zarządu, który ujawni lub wykorzysta 

we własnej działalności informację stanowiącą 

tajemnicę przedsiębiorstwa, jeśli wyrządzi przez 

to poważną szkodę przedsiębiorcy, podlega 

karze grzywny, ograniczenia wolności lub 

pozbawienia wolności do lat 2 (art. 23 ust. 1 

u.z.n.k.).  

 

UREGULOWANIA SZCZEGÓLNE – WZMIANKA 

 

Odpowiedzialność członków zarządu 

spółki akcyjnej za informacje przekazywane w 

ramach badania due diligence ma swoiste odrębne 

cechy w określonych rodzajach spółek – spółkach 

publicznych, bankach czy funduszach 

                                                           
5 M. Trzepizur, R. Woźniak, Odpowiedzialność członka zarządu 

za przekazanie informacji na potrzeby badania due diligence, 
Prawo Spółek nr 10/2012, s. 41 

inwestycyjnych. Nie jest to przedmiot niniejszego 

opracowania, ale na pewno warto zwrócić na to 

uwagę. 

 

PODSUMOWANIE 

 

Członkowie zarządu spółki akcyjnej 

obowiązani są do ochrony tajemnic 

przedsiębiorstwa. Z drugiej strony, mają 

reprezentować spółkę, z czym wiąże się 

podejmowanie ryzyka gospodarczego. W 

wykonywaniu tych obowiązków muszą ważyć 

interesy i ryzyko. Co do zasady, ich 

odpowiedzialność za informacje przekazywane w 

ramach badania due diligence jest uzależniona od 

wystąpienia szkody. Poza tym, dowód należytej 

staranności, czy prawidłowego wykonywania 

swoich uprawnień zwalnia ich z 

odpowiedzialności. Uchwała zarządu o 

przeprowadzeniu due diligence, czy zawarcie 

porozumienia o zachowanie poufności z 

podmiotem badającym z pewnością ułatwia 

zabezpieczenie członków zarządu przez 

odpowiedzialnością. 

 

ABSTRACT 

 

Investigation of  due diligence prior to signing a contract 

often involves communicating confidential information. 

Members of  (management) board of  directors may be held 

liable for delivering these information to the other party 

and for resulting damage. Their responsibility may be 

regulated in contracts – concerning due diligence itself  and 

contract of  employment between the company and a 

managing director (confidentiality clauses). Apart from 

that, their responsibility may result ex lege, and can be of  

civil and penal character. The most important acts are: 

Code of  Commercial Companies (art. 483), Penal Code 

(art. 296) and the Act of  16 April 1993 on Combating 

Unfair Competition Act (art. 23). 

 

The responsibility is based on damage and guilt, though 

there are exceptions to this rule.
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KATARZYNA KAPTUR - FINALISTKA KONKURSU KNPS I DLA PIPER NA NAJLEPSZY ESEJ Z PRAWA 

HANDLOWEGO 

 

Zasady reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

w organizacji. Czy zarząd może powołać prokurenta lub pełnomocnika? 

 

Uznanie przez ustawodawcę bytu spółki kapitałowej w okresie między jej zawiązaniem i wpisem do 

rejestru stanowi odpowiedź na wątpliwości pojawiające się w obrocie  i na poziomie doktrynalnym, już w 

dobie obowiązywania Kodeksu handlowego. Konstrukcja ma za cel rozstrzygnięcie stanu zawieszenia co 

do statusu i charakteru czynności tej formy ustrojowej. Przyznanie spółce w fazie organizacji zdolności 

prawnej pociągnęło za sobą regulację sposobu reprezentowania podmiotu w stosunkach z podmiotami 

trzecimi. Byt tej formy ma jednak z założenia charakter przejściowy, czego inni uczestnicy obrotu powinni 

być świadomi. Cecha tymczasowości, a z drugiej strony wola odcięcia się od stanu niepewności, między 

innymi poprzez normy wynikające z art. 161, 11, 12 i 13 k.s.h., powoduje trudności praktyczne, logiczne, 

sprzeczne opinie i problemy interpretacyjne w kontekście odpowiedniego stosowania przepisów o spółce 

kapitałowej wpisanej już do rejestru względem Vorgesellschaft. 

 

Literalne brzmienie art. 161 §2 k.s.h. 

wskazuje na kompetencję zarządu albo 

pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą 

wspólników do reprezentowania spółki z o.o. w 

organizacji i wydaje się ono precyzyjnie 

rozstrzygać kwestię występowania tego podmiotu 

na zewnątrz. Podkreśla się wyłączny i 

bezpośrednio regulujący kwestię stosunków 

zewnętrznych charakter przepisu7. Według tego 

poglądu poza zakresem zastosowania norm 

dotyczących reprezentacji pozostaje działanie 

ewentualnej rady nadzorczej i możliwość 

powołania pełnomocnika przez zarząd. Ponadto 

dosłowna interpretacja alternatywy rozłącznej 

zastosowanej przez ustawodawcę pozwala na 

występowanie w danej spółce jedynie samego 

zarządu albo wyłącznie pełnomocnika 

                                                           
7 J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, 

Kodeks spółek handlowych. Komentarz., wyd. 3, Warszawa 

2014 

powołanego przez wspólników, jeżeli w spółce 

nie funkcjonuje zarząd lub pełnomocnictwo tego 

typu wynika z konieczności reprezentacji spółki 

wobec członków zarządu. Takie rozwiązanie ma 

jednak charakter wyjątkowy, a jako zasadę należy 

traktować rozdzielne występowanie 

wymienionych podmiotów. 

 

Nakaz stosowania przepisów o spółce „dojrzałej” 

wobec spółki kapitałowej w organizacji zawarty w 

art. 11 §2 k.s.h. i cel regulacji dający podstawę do 

aktywnego udziału w obrocie podmiotu jeszcze 

niewpisanego do rejestru pozwala jednak na 

rozważenie innych sposobów reprezentacji – 

ustanowienia prokurenta lub pełnomocnika przez 

sam zarząd. Poglądy podkreślające oczywistą 

wyłączność art. 161 §2 k.s.h. nie odnoszą się do 

tej możliwości, uznając ją za wykluczoną wobec 

kategorycznego brzmienia przepisu. Odmienna 

opinia prezentowana w doktrynie8 opiera się na 

                                                           
8 red. Z. Jara, Kodeks spółek handlowych, wyd. 5 



 

B
iu

le
ty

n
 P

ra
w

a
 S

p
ó

łe
k

 7
/

2
0
14

 

9 

 

interpretacji definicji pełnomocnictwa i prokury z 

kodeksu cywilnego i wskazuje na skuteczność  

i potrzebę takiego ukształtowania sposobu 

reprezentacji. Możliwość ustanowienia 

prokurenta przez zarząd spółki kapitałowej w 

organizacji zostaje jednak poddana krytyce ze 

względu na charakterystyczne cechy i cel 

przepisów o tej formie pełnomocnictwa9. Wydaje 

się, że dyskusja wynika przede wszystkim z 

różnicy w rozumieniu teoretycznych podstaw 

konstrukcji samej spółki w organizacji, relacji 

przepisów jej dotyczących i założeniach instytucji 

prokury. 

 

Zakres pełnomocnictwa określonego w art. 1091 

k.c. pozwala profesjonaliście zyskać zaufanie 

innych uczestników obrotu i stanowi gwarancję 

dla jego kontrahentów. Wiąże się to z 

możliwością ustanowienia prokurenta jedynie 

przez przedsiębiorcę, który podlega obowiązkowi 

wpisu do rejestru przedsiębiorców. Kluczowe jest 

zatem ustalenie przymiotu przedsiębiorcy 

względem spółki z o.o. w organizacji. Jako że 

status ten może zgodnie z art. 431 k.c. być 

przypisany podmiotom, które we własnym 

imieniu prowadzą działalność gospodarczą lub 

zawodową, w konkretnych okolicznościach 

prowadzenia przez Vorgesellschaft działalności o 

cechach zarobkowości, ciągłości i zorganizowania 

może być ona traktowana jako przedsiębiorca. 

Jednocześnie art. 14 ust.4 ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej przewiduje na zasadzie 

wyjątku dla spółek kapitałowych w organizacji 

możliwość podjęcia działalności gospodarczej 

przed uzyskaniem wpisu do rejestru 

przedsiębiorców10, co w porównaniu do stanu 

prawnego sprzed roku 2003 wyjaśnia wątpliwości 

praktyczne i uzasadnia sens istnienia spółek w 

                                                           
9 red. K. Osajda, Kodeks cywilny – komentarz, T. 1, wyd. 7, 

Warszawa 2013 
10 J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, 

Kodeks spółek handlowych. Komentarz., wyd. 3, Warszawa 

2014 

organizacji.  

Kolejną kwalifikacją podmiotu, która umożliwia 

ustanowienie prokury, jest podleganie 

obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. 

Z jednej strony11 podnosi się, że spółka z o.o. w 

organizacji spełnia tę przesłankę, ponieważ 

obowiązek zgłoszenia wpisu dotyczy właśnie 

tego podmiotu w fazie organizacyjnej (pomimo 

tego, że w rejestrze wpisuje się „właściwą” spółkę 

z o.o.). Przeciwny pogląd12 wskazuje natomiast na 

samoistny charakter i funkcjonowanie spółki z 

o.o. w organizacji – przepisy k.s.h. i ustawy o 

krajowym rejestrze sądowym dotyczące spółki 

„właściwej” nie mogą być bezpośrednio, bez 

uwzględnienia „odpowiedniego” stosowania (art. 

11 § 2 k.s.h.), odnoszone do spółki w organizacji 

– nie ma dla takiego podmiotu miejsca w 

rejestrze przedsiębiorców. Konflikt ten wydaje się 

mieć źródło po części w rozumieniu istoty spółki 

w organizacji. Pojęcie to stanowi określenie 

formy organizacyjnej spółki, która zachowuje 

tożsamość ze spółką już wpisaną do rejestru. 

„Przemiana”13  będąca skutkiem uzyskania wpisu 

nie prowadzi do powstania nowej spółki, 

uzasadnia jedynie definitywne przejście praw i 

obowiązków powstałych w fazie organizacyjnej 

na nową formę ustrojową. Jest to zatem ten sam 

podmiot podlegający zasadzie kontynuacji14, ale 

zmienia się jego jakość – obowiązek wpisu do 

rejestru (jako wyraz gwarancji dla pozostałych 

uczestników obrotu) powinien dotyczyć tej 

postaci spółki, w której czynności 

przygotowawcze dobiegły końca, faza organizacji 

zrealizowała swój celi sens istnienia.  

 

                                                           
11 red. Z. Jara, Kodeks spółek handlowych, wyd. 5 
12 red. K. Osajda, Kodeks cywilny – komentarz, T. 1, wyd. 7, 

Warszawa 2013 
13 S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, M. Tarska, 

A. Herbet, Kodeks spółek handlowych. Komentarz., t. 2, wyd. 

3, Warszawa 2014 
14 A. Barczak - Oplustil, K. Oplustil, Spółki kapitałowe w 

stadium organizacji, Warszawa 2002 
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W razie jednak interpretacji zwrotu „podleganie 

obowiązkowi wpisu” w definicji prokury na rzecz 

możliwości ustanowienia takiego 

pełnomocnictwa przez spółkę z o.o. w 

organizacji, należy zwrócić uwagę na praktyczne 

konsekwencje prokury, która nie może być 

wpisana do rejestru do czasu rejestracji 

„właściwej” spółki. „Prokura nierejestrowa”15  

jest skutkiem jedynie deklaratywnego charakteru 

wpisu prokury do rejestru – spółka kapitałowa w 

organizacji może udzielić prokury i prokurent 

będzie wówczas działał ze skutkiem dla 

przedsiębiorcy, ale nie może być ona wpisana do 

rejestru16. Fakt ten powinien budzić wątpliwości 

kontrahentów niechronionych domniemaniami 

związanymi z wpisem, co stanowi o znikomym 

znaczeniu praktycznym tego zjawiska. 

 

Ustanowienie pełnomocnika o zakresie działania 

określonym przez art. 98 -109 k.c. przez już 

powołany zarząd spółki w organizacji 

stwarzałoby podmiotowi możliwość pełnego 

uczestnictwa w obrocie przed wpisem i realizację 

zadań samego organu. W. Pyzioł17  wyraża pogląd 

o oczywistej kompetencji zarządu do 

ustanowienia pełnomocnika reprezentującego 

spółkę w organizacji, choć spotyka się również 

opinie o wyłącznym charakterze art. 161 §2 k.s.h. 

co do oceny tej sfery działalności spółki18.  

 

Spór co do ustanowienia prokurenta przez zarząd 

spółki z o.o. w organizacji przyjmuje jednak 

teoretyczny charakter. Odpowiedzią praktyki na 

kontrowersje związane z charakterem rejestru 

przedsiębiorców w obecnym kształcie 

                                                           
15 red. K. Osajda, Kodeks cywilny – komentarz, T. 1, wyd. 7, 

Warszawa 2013 
16 D. Wajda, Prokura – Problemy praktyczne, Przegląd Prawa 

Handlowego, nr 6, 2008 
17 red. W. Pyzioł, Kodeks spółek handlowych : komentarz, 

Warszawa 2008 
18 J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, 

Kodeks spółek handlowych. Komentarz., wyd. 3, Warszawa 

2014 

normatywnym może być powołanie przez zarząd 

pełnomocnika, którego zakres umocowania 

będzie w najwyższym stopniu zbliżony do 

prokury. Uniemożliwienie natomiast ustanowienia 

takiego reprezentanta, jak określony w art. 98-109 

k.c., w fazie organizacyjnej mogłoby stanowić 

zbyt duże ograniczenie, szczególnie w kontekście 

zmian legislacyjnych sankcjonujących 

prowadzenie działalności gospodarczej przez 

spółkę w organizacji. 

 

ABSTRACT 

 

The principles of  representation of  a limited liability 

company in organisation are determined by Article161 §2 

k.s.h. According to the provision, management board or 

an attorney appointed by the shareholders has right to 

represent a company in organisation. However, regulations 

concerning a company after its registration should apply 

appropriately to the company in its initial form (Article 

11 §2 k.s.h.). Provisions mentioned above as well as the 

right to conduct a business, declarative nature of  the 

registration of  a commercial proxy and transitional form 

of  a company in organisation lead to the question whether 

the management board itself  can appoint an attorney or a 

commercial proxy. w obrocie podmiotu jeszcze e question 

whether the management board itself  can appoint an 

attorney or a commercial proxy. 
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PIOTR PARZYSZEK - FINALISTA KONKURSU KNPS I DLA PIPER NA NAJLEPSZY ESEJ Z PRAWA 

HANDLOWEGO 

 

Zasady reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
w organizacji. Czy zarząd może powołać prokurenta lub pełnomocnika? 

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji należy do kategorii bytów prawnych 

nazywanych przez ustawodawcę jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym 

ustawa przyznaje zdolność prawną (art. 31¹§1. Kodeksu cywilnego  (dalej k.c.), tzw. ułomne osoby 

prawne). Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z chwilą zawarcia umowy 

spółki przewiduje art. 161. § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.). Przepisy Kodeksu spółek 

handlowych regulujące to stadium funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pozwalają 

spółce z o.o. w organizacji nabywać we własnym imieniu prawa, w tym własność nieruchomości i inne 

prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną (art. 11. § 1 k.s.h.). Z chwilą wpisu do 

rejestru  spółka z o.o. w organizacji staje się spółką z o.o. i uzyskuje osobowość prawną, z tą również 

chwilą staje się ona podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji (art. 12 k.s.h.). Art. 11. § 2 k.s.h. 

nakazuje w sprawach nieuregulowanych w ustawie odpowiednie stosowanie w stosunku do spółki z o.o. w 

organizacji przepisy dotyczące spółki z o.o. 

 

Zgodnie z art. 161. § 2 k.s.h. spółka z o.o. 

w organizacji reprezentowana jest przez zarząd 

albo pełnomocnika powołanego jednomyślną 

uchwałą wspólników. Zastosowanie przez 

ustawodawcę w tym przepisie alternatywy 

rozłącznej prowadzi do jednoznacznych 

wniosków, iż podmiotami legitymowanymi do 

reprezentacji spółki z o.o. w organizacji może być 

tylko i wyłącznie albo sam zarząd albo sam 

pełnomocnik powołany jednomyślnie przez 

wspólników. Literalna wykładnia tego przepisu 

rodzi jednak kilka poważnych problemów 

dotyczących praktyki jego stosowania. Pojawiają 

się istotne dla obrotu prawnego pytania. Co 

dzieje się w sytuacji, w której powołany zostanie 

zarząd spółki z o.o. w organizacji, w której do 

reprezentacji został już powołany jednomyślnie 

przez wspólników pełnomocnik? Czy powołanie 

takiego zarządu jest bezskuteczne bez 

wcześniejszego odwołania pełnomocnika (co 

narażałoby osoby trzecie na dokonanie czynności 

prawnych ze spółką z wadliwie powołanym 

zarządem)? Czy może powołanie członków 

zarządu ex lege powoduje wygaśnięcie 

pełnomocnictwa dla pełnomocnika (to 

rozwiązanie z kolei narażałoby osoby trzecie na 

dokonanie czynności prawnej z pełnomocnikiem, 

który nie ma już umocowania, a ich ochrona 

byłaby realizowana jedynie na podst. art. 105 

k.c.)? Wreszcie przy założeniu, że niemożliwe jest 

jednoczesne funkcjonowanie zarządu i 

pełnomocnika, to czy powołany zarząd musiałby 

natychmiastowo odwołać powołanego przez 

wspólników pełnomocnika? Powyższe 

rozważania stają u podstaw trafnej według mojej 

opinii puenty dra Artura Nowackiego:”(...) nie 

jest możliwe przyjęcie wykładni art. 161 § 2 k.s.h. 

opierającej się wyłącznie na literalnym brzmieniu 

tego przepisu. Uważam, że art. 161 § 2 k.s.h. 

powinien być rozumiany w ten sposób, że 
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wyklucza on powołanie pełnomocnika przez 

wspólników tylko wtedy, gdy w spółce powołano 

już członków zarządu. Powołany wcześniej 

pełnomocnik pozostaje jednak umocowany do 

reprezentacji spółki nawet po powołaniu 

członków zarządu, przy czym jego odwołanie 

pozostaje od tej chwili w kompetencjach 

wyłącznie zarządu. Dotyczy to także okresu po 

powstaniu spółki dojrzałej. Możliwe jest także 

powołanie pełnomocnika jednomyślną uchwałą 

wspólników, jeżeli wygasł mandat wszystkich 

członków zarządu spółki z o.o. w organizacji.”19. 

Powyższe refleksje nad zasadami reprezentacji 

spółki z o.o. w organizacji mają jedynie 

zasygnalizować możliwe problemy natury 

praktycznej, które w sposób istotny mogą 

wywierać wpływ na pewność i bezpieczeństwo 

obrotu prawnego w zakresie dotyczącym spółki z 

o.o. w organizacji. 

 

Temat niniejszego eseju traktuje również o 

uprawnieniach zarządu do powołania 

pełnomocnika lub prokurenta. Kodeks spółek 

handlowych nie przewiduje dla reprezentacji 

spółki z o.o. w organizacji przez zarząd 

jakichkolwiek różnic w stosunku do spółki z o.o. 

wpisanej do rejestru. Zgodnie z art. 201. § 1. 

k.s.h. to zarząd prowadzi sprawy spółki i 

reprezentuje ją. Nie ma więc w mojej ocenie 

jakiejkolwiek regulacji która mogłaby 

uniemożliwić zarządowi spółki z o.o. 

ustanowienie pełnomocnika przy odpowiednim 

zastosowaniu przepisów dotyczących spółki z o.o. 

W literaturze kwestionowana jest za to możliwość 

ustanowienia prokury w spółce z o.o. w 

organizacji20 jak i możliwość ustanowienia w tej 

spółce prokury przez zarząd. 

  

                                                           
19 A. Nowacki, Reprezentacja spółki kapitałowej w 

organizacji, Prawo Spółek 2010/10, Warszawa 2010 
20 Tak np. A. Barczak-Oplustil, K. Oplustil, Spółki 

kapitałowe w stadium organizacji, Warszawa 2002, s. 
145.  

Po pierwsze wynikało to z braku uznania spółki z 

o.o. w organizacji za przedsiębiorcę. W myśl art. 

7. ust. 1.obowiązującej wtedy ustawy – Prawo 

działalności gospodarczej21 - dopiero po 

uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorca mógł 

podjąć działalność gospodarczą, podczas gdy z 

brzmienia art. 109¹ k.c. wynika, iż prokury może 

udzielić przedsiębiorca. W konsekwencji 

wprowadzenia do Kodeksu cywilnego definicji 

przedsiębiorcy: ”Przedsiębiorcą jest osoba 

fizyczna, osoba prawna i jednostka 

organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ § 1, 

prowadząca we własnym imieniu działalność 

gospodarczą lub zawodową.”22, oraz 

późniejszego dopuszczenia prowadzenia 

działalności gosp. przez spółki kapitałowe w 

organizacji w prawie działalności gospodarczej23 

(art. 7. ust. 3) oraz obecnie obowiązującej ustawie 

o swobodzie działalności gospodarczej24 (art. 14. 

ust. 4) możemy już bez wątpliwości 

zakwalifikować spółkę z o.o. w organizacji jako 

przedsiębiorcę(o ile prowadzi we własnym 

imieniu działalność gospodarczą). 

  

Po drugie prokury może udzielić przedsiębiorca 

podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru 

przedsiębiorców. Obowiązek ten poddawany jest 

w wątpliwość w stosunku do spółki z o.o. w 

organizacji. W mojej ocenie spółka z o.o. w 

organizacji bez wątpienia podlega obowiązkowi 

wpisu do rejestru, a z chwilą wpisu staje się 

spółką z o.o. (z mocy art. 12. k.s.h). Literalne 

brzmienie art. 109¹ k.c. mówi przecież o 

„przedsiębiorcy podlegającemu obowiązkowi 

wpisu” nie zaś o przedsiębiorcy „wpisanemu” do 

rejestru przedsiębiorców. Poza tym, spółka z o.o. 

                                                           
21 Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności 

gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) 
22 Art. 43¹. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)  
23 Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności 

gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) 
24 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. – Ustawa o swobodzie 

działalności gospodarczej (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 155 
poz. 1095 ze zm.) 
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w organizacji może prowadzić działalność w 

takim samym zakresie jak spółka dojrzała, dlatego 

z punktu widzenia wykładni celowościowej takie 

wyłączenie możliwości ustanowienia prokury jest 

niefortunne. Z tych względów jak najbardziej 

możliwe wydaje się ustanowienie prokury w 

spółce z o.o. w organizacji, jako szczególnego 

rodzaju pełnomocnictwa. Powyższe rozważania 

dotyczą zarówno ustanowienia prokurenta przez 

wspólników jak i zarząd spółki z o.o. 

w organizacji. 

 

Wreszcie po trzecie o dopuszczalności 

ustanowienia przez zarząd prokury w spółce z 

o.o. w organizacji przesądza zastosowanie art. 

205. k.s.h. w zw. z art. 11. § 2. k.s.h.,  

wskazującego kodeksowy model reprezentacji 

spółki z uwzględnieniem prokurenta25. Wartym 

odnotowania wydaje się być również fakt, iż wpis 

ustanowionej prokury do rejestru  ma charakter 

jedynie deklaratoryjny. Nieujawniony w rejestrze 

prokurent ma umocowanie do reprezentacji 

spółki ale musi każdorazowo przedkładać swoje 

umocowanie. Nie stanowi to zagrożenia dla 

bezpieczeństwa obrotu, w szczególności nie 

zagraża kontrahentom takiej spółki. 

  

Kwestiami świadomie pozostawionymi  poza 

rozważaniami niniejszej krótkiej próby 

przedstawienia problematyki reprezentacji spółki 

z o.o. w organizacji jest możliwość reprezentacji 

takiej spółki przez wszystkich wspólników 

łącznie, jedynego wspólnika spółki jako jedynego 

członka zarządu czy reprezentacji spółki z o.o. w 

organizacji w likwidacji. Problematyka ta, aby 

była przystępnie wyjaśniona, wymaga nieco 

dłuższej formy wypowiedzi.  

 

 

 

                                                           
25 M. Trzebiatowski, Spółka z o.o. w organizacji, Lublin 

2000, s. 162. 

SUMMARY 

 

The present essay is an attempt to make an introduction 

to the rules of  representation in Polish limited liability 

company in organization and their briefly summarization. 

Provisions in force (article 161 § 2 of  the polish 

Commercial Companies Code) clearly allow only two 

models of  representation – by management board or by 

plenipotentiary. Author is trying to show problems caused 

by the use of  a literal interpretation of  following article. 

Significant issues, connected with security of  trading, 

raised in the text, are meant to be only signalization of  

the fact that differences in interpretation and application 

of  this provision can be harmful to the contractors of   

such companies. Essay also provides an answer to the 

question if  the management board can or can not appoint 

a plenipotentiary or proxy. Responding affirmatively to 

this question, author tried to convince that reasoning which 

is going to the opposite direction can not find its basis in 

current polish legislation. He expresses the opinion, that 

denial of  the possibility of  establishment of  a proxy in a 

limited liability company in organization does not deserve 

the recognition and such a view should be rejected.
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RAFAŁ GRZESZYK  

 

Sprzeczność uchwały spółki kapitałowej z normą dyspozytywną 

 

Spór dotyczący kwestii sprzeczności uchwały spółki kapitałowej z normą dyspozytywną cieszy się 

szczególną uwagą i zainteresowaniem doktryny prawa handlowego. Wynika to z faktu, że jest to problem o 

doniosłych konsekwencjach prawnych. Rozstrzygnięcie tego spornego zagadnienia determinuje właściwy 

tryb usunięcia uchwały z obrotu prawnego. Zależnie od zajętego stanowiska uchwałę można skarżyć w 

drodze powództwa o uchylenie uchwały lub stwierdzenia nieważności. Każda z tych skarg charakteryzuje 

się odmiennymi przesłankami oraz odmiennymi terminami na wytoczenie powództwa. 

  

UWAGI WPROWADZAJĄCE  

 

W poniższym artykule dokonam analizy 

argumentów wskazujących, że sprzeczność z 

normą dyspozytywną jest sprzecznością z 

prawem jak i argumentów przeciwnych.  

 

W pierwszej kolejności dokonam analizy 

podglądów zwolenników koncepcji uznających 

,że uchwała sprzeczna  z normą dyspozytywną 

powinna być derogowana jako uchwał sprzeczna 

ze statutem. Wskazuje się, że przepis 

dyspozytywny wiąże adresatów tylko w wypadku 

jeśli nie skorzystają oni z przyznanej im 

kompetencji i nie wyrażą odmiennej woli1.  Tym 

samym adresatom normy przyznana zostaje 

kompetencja do określenia treści stosunku 

prawnego zgodnie z własną wolą.  Beneficjenci 

tego uprawnienia mogą przyjąć model ustawowy, 

dokonać pewnej modyfikacji lub całkowicie 

odrzucić model zaproponowany przez 

ustawodawcę. Istotą przepisów dyspozytywnych 

                                                           
1 M. Romanowski, Czy uchwała zgromadzenia udziałowców 

spółki kapitałowej sprzeczna z normą dyspozytywną jest 
sprzeczna z prawem? „Przegląd Prawa Handlowego”, 
2011/4,s. 27 

jest samoregulacja stron zgodnie z zasadą 

swobody umów.  

 

PRZEMILCZENIE JAKO FORMA WYRAŻENIA 

WOLI 

 

Istotnym elementem tejże koncepcji jest 

założenie, że wola akcjonariuszy bądź 

wspólników może zostać wyrażona w drodze 

„przemilczenia”.  Podkreśla się, że zgodnie z art. 

60 k.c. z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie 

przewidzianych, wola osoby dokonującej 

czynność prawną może być wyrażona przez 

każde zachowanie się tej osoby,  które ujawnia jej 

wolę w sposób dostateczny.  Akcjonariusze mogą 

skorzystać z rozwiązania zaproponowanego przez 

ustawodawcę w różnej formie. Po pierwsze 

akcjonariusze mogą wprowadzić do statutu zapis 

będący kopią przepisu ustawy. Po drugie mogą 

wprowadzić zapis zgodnie z którym w kwestiach 

nieuregulowanych zastosowanie znajdują  

przepisy k. s. h.  Również mogą wskazaną kwestię 

„przemilczeć”. Każda z tych form jest 

równoważnym sposobem wyrażeniem woli co do 

związania się wzorcem ustawowym. Największe 

wątpliwości może budzić twierdzenie, że 

„milczenie” jest oświadczeniem woli. Uważam, że 

owa wątpliwość jest jedynie pozorna jeśli 
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odwołamy się do założenia o powszechnej 

znajomości prawa. Skoro uczestnicy obrotu znają 

prawo to „przemilczenie” nie jest wynikiem 

niewiedzy ale świadomym działaniem 

zmierzającym do wywołania określnych w 

skutków prawnych. Koncepcja powszechnej 

znajomości prawa jest fikcją, nie mniej stanowi 

jedną z podstawowych założeń wykładni prawa. 

A. Szlęzak, uznaje, że w wypadku przepisania 

regulacji dyspozytywnej wprost do statutu, osoba 

wytaczając powództwo może sama zdecydować 

czy wnioskuje o stwierdzenie nieważność czy 

uchylenia uchwały2. Pogląd ten spotkał się z 

krytyką. Nie ma podstaw do różnicowania 

skutków prawnych w zależności od sposobu 

skorzystania z przyznanej kompetencji. Adresat 

normy może w sposób pozytywny lub negatywny 

skorzystać  z upoważnia co nie powinno mieć  

znaczenia dla skutków prawnych. W mojej ocenie 

wykładnia zaproponowana przez A. Ślęzaka jest 

nie do zaakceptowania. Ta sama regulacja nie 

może być jednocześnie uznana za treść czynności 

prawnej jak i za normę prawną. A do takich 

wniosków doprowadza interpretacja zgodnie z 

którą osoba może zdecydować czy skarży 

uchwałę jako nieważną czy wnosi o uchylenie 

uchwały. I tak, wpisanie do treści czynności 

prawnej norm powszechnie obowiązujących nie 

zmienia ich charakteru. Strony nie mają 

kompetencji do modyfikacji, uznania czy 

derogacji norm bezwzględnie obowiązujących. 

Istota czynności prawnej sprowadza się do aktu 

woli. Regulacje ius cogens są poza zakresem, który 

strony mogą regulować dlatego wpisanie ich w 

treść „aktu woli” jakim jest czynność prawna nie 

ma znaczenia prawnego.   Analogicznie możemy 

uznać, że poprzez wpisanie do statutu normy 

dyspozytywnej staje się ona elementem 

oświadczenia woli albo nie. Trzecia droga 

zakładająca, że regulacja jest jednocześnie 

                                                           
2 A. Szlęzak, Polemika, Sprzeczność z normą dyspozytywną to 

jednak sprzeczność z prawem, „Przegląd Prawa 
Handlowego” 2011/4, s.20, 27 

oświadczeniem woli i regulacją ustawową jest nie 

do zaakceptowania. 

 

AKSJOLOGICZNE PODSTAWY SPORU 

 

Nie ma aksjologicznego uzasadnienia aby w 

inny sposób sankcjonować sprzeczność z normą 

dyspozytywną gdy strony zaakceptowały 

rozwiązanie modelowe z k. s. h. niż w sytuacji 

kiedy strony uregulowały wskazany stosunek 

odmiennie. K. Bilewska w celu uzasadnienia 

przywołuje niniejszy przykład3. Zgodnie z art. 

414 k. s. h. uchwały walnego zgromadzenia 

zapadają bezwzględną większością głosów chyba, 

że statut może określić inną kwalifikowaną 

większość. Załóżmy, że w statucie spółki 

akcyjnej, będzie przewidziane, że uchwały 

zapadają większości równą 2/3 oddanych głosów. 

Jeśli uchwała zostanie podjęta mniejszą 

większością to może być kwestionowana w 

powództwie o uchylenie uchwały. Gdyby zaś 

statut nie przewidywał postanowienia o 

niezbędnej kwalifikowanej większości do podjęcia 

uchwały, to przyjmując odmienne stanowisko 

należałoby skarżyć uchwałę w drodze powództwa 

o stwierdzenie nieważność. Zgodnie z 

założeniem o racjonalnym ustawodawcy trudno 

przyjąć, że ustawodawca w całkowicie zbieżnych 

sytuacjach różnicuje skutki prawne. 

 

SPRZECZNOŚĆ Z UMOWĄ CZY SPRZECZNOŚĆ Z 

POSTANOWIENIAMI UMOWY? 

 

Użyty w kodeksie spółek handlowych zwrot 

„sprzeczność z umową spółki” ma znacznie 

szerszy zakres znaczeniowy niż określenie 

„sprzeczność z postanowieniami umowy” użyte 

w art. 240 k. h4. Sprzeczność z postanowieniami 

                                                           
3 K. Bilewska, Sankcja sprzeczności uchwały walnego 

zgromadzenia z normami dyspozytywnymi – polemika 
„Przegląd Prawa Handlowego” 2011/6 s.57 

4 P. Grzesiok, Zaskarżanie uchwał w Kodeksie spółek handlowych 
na tle rozwiązań Kodeksu handlowego, „Prawo Spółek” 2002/5, 
s. 7 
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umowy spółki zachodzi wyłącznie gdy uchwał 

sprzeciwia się w wprost konkretnemu 

postanowieniu umowy spółki. Termin „umowa 

spółki” ma natomiast o wiele szerszy zakres 

znaczeniowy i obejmuje on zarówno 

postanowienia umowy w niej zawarte jak również 

rozstrzygnięcia umowne wynikając ze zamiaru 

stron oraz uzgodnionego celu. Do umowy spółki 

zastosowanie znajduje  art. 65 ust. 2 k.c. zgodnie, 

z którym w umowach należy raczej badać, jaki był 

zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać 

się na jej dosłownym brzmieniu. Tym samym 

należy uwzględniać elementy nie zawarte 

bezpośrednio w samej treści umowy.  

  

ZNACZENIA ART. 56 K. C. DLA SPORU 

 

M. Romanowski w celu uzasadnienia 

swojego poglądu odwołuje się do art. 56 k.c.5 

Autor wskazuje, że w doktrynie powszechnie 

przyjmuje się, że treść stosunku prawnego 

kształtują: treść czynności prawnej ,zasady 

współżycia społecznego, zwyczaje oraz skutki 

wynikające z innych ustaw.  Na tej podstawie 

autor dochodzi do wniosku, że „Regulacja 

dyspozytywna … zwalnia strony z obowiązku jej 

powtarzania w treści czynności prawnej, gdyż w razie 

„milczenia” stron uzupełnia, a więc wchodzi w skład 

czynności prawnej, per facta concludentia”. 

 

W moje ocenie zaprezentowana powyżej 

wykładnia jest błędna a odwoływanie się od 

przepisu art. 56 k.c. jest całkowicie  zbędne. Po 

pierwsze art. 56 k.c. mówi, że czynność prawna 

wywołuje skutki  w niej wyrażone jak również 

wynikające ustaw, zasad współżycia społecznego, 

zwyczajów. Przepis wskazuje, że treść stosunku 

prawnego jest zatem kształtowana przez 

wszystkie cztery elementy (czynność prawna, 

zwyczaje, zasady współżycia społecznego, 

                                                           
5 M. Romanowski, Czy uchwała zgromadzenia udziałowców 

spółki kapitałowej sprzeczna z normą dyspozytywną jest 
sprzeczna z prawem? „Przegląd Prawa Handlowego”, 
2011/4, s. 30 

ustawy). Błędny jest zatem wniosek, że na skutek 

„przemilczenia” modelowa regulacja (norma 

dyspozytywna) wchodzi w skład treści czynności 

prawnej. Przepis art. 56 k.c. określa zakres treści 

stosunku prawnego a nie czynności prawnej. Z 

całą stanowczością należy podkreślić, że 

wyłącznym celem tego przepisu jest wskazanie 

elementów stosunku prawnego.  Zgodnie z 

zaproponowaną przez autora wykładnią 

należałoby by w dalszej kolejności przyjąć, że 

treść czynności prawnej stanowią nie tylko 

przepisy dyspozytywne ale również zasady 

współżycia społecznego i zwyczaje. W 

konsekwencji doszło by do zatarcie granicy 

pomiędzy pojęciami treść stosunku prawnego a 

treść czynności prawnej. Na podstawie art. 56 k.c. 

nie można przyjąć , że w skład treść czynności 

prawnej na skutek „przemilczania” wchodzą 

regulacje  dyspozytywne. Autor  na poparcie 

swojej tezy odwołuje się do wyroku SN z 

3.11.2004 r. III CK 546/03  „jeżeli źródłem 

zobowiązania jest umowa, to stosunek zobowiązaniowy 

dookreślają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw 

(art. 56 k.c.), w tym także przepisy dyspozytywne, o ile 

nie zostały wyłączone przez odmienną wolę stron 

wyrażoną w umowie (wyróżnienie M. R.). Przepisy 

bezwzględnie obowiązujące natomiast są źródłem 

obowiązku w każdym wypadku”. Z cytowanej 

tezy jednoznacznie wynika, że przepisy 

dyspozytywne dookreślają stosunek 

zobowiązaniowy a nie czynność prawną. 

Dodatkowo jeśli wskazaną tezę uznamy za w 

pełni prawidłową to należy uznać, że na skutek 

„milczenia” regulacja dyspozytywna nie wchodzi 

w skład czynności prawnej. Sąd Najwyższy 

jednoznacznie wyłączył bowiem z zakresu 

czynności prawnej regulacji dyspozytywne 

wchodzące jedynie w  skład treści stosunku 

prawnego.  M. Romanowski w innym miejscu 

swojej pracy przekonywująco dowodzi, że 

„milczenie” w związku z art. 60 k.c. jest formą 

wyrażenia woli. Odwoływania się do art. 56 k.c. 

jest zatem niezrozumiałe skoro model ustawowy 
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stanowi element składowy treści czynności 

prawnej na mocy art. 60 k.c.  

 

Dokonując oceny art. 56 k.c. z punktu 

rozstrzygnięcia spornego zagadnienia należy 

stwierdzić, że przepis ten nie ma znaczenia dla 

istoty analizowanego problemu. Nie ulega 

wątpliwości, że na treść stosunku prawnego obok 

czynności prawnej wpływ maja przepisy 

bezwzględnie obowiązujące. Przepisy 

bezwzględnie obowiązujące wiążą adresatów 

niezależnie a nawet wbrew ich woli. Nie wątpliwie 

przepisy bezwzględnie obowiązujące nie wchodzą 

w skład czynności prawnej . Reasumując art. 56. 

k.c. w części dotyczącej skutków prawnych 

wynikających z ustaw bez wątpienia odnosi się do 

przepisów bezwzględnie obowiązujących. 

Analogicznego rozumowania nie można jednak 

przeprowadzić dla przepisów dyspozytywnych. 

Istotą czynności prawnej jest akt woli. Na 

podstawie art. 56 k.c. nie można określić czy 

ustawodawca wyłącza z treści czynności prawnej 

„przemilczane” regulacje dyspozytywne czy nie. 

W mojej ocenie M. Romanowski trafnie 

wskazuje, że „milczenie” w związku z art. 60 k.c. 

jest formą oświadczenia woli w konsekwencji 

stanowi element składowy czynności prawnej. 

Podstawą takiego poglądu jest co trzeba 

podkreślić tylko i wyłącznie treść art. 60 k.c.  a 

nie art. 56 k. c. 

 

NORMY DYSPOZYTYWNE A PREFERENCJE 

AKSJOLOGICZNE USTAWODAWCY 

 

W piśmiennictwie wskazuje się, że normy 

dyspozytywne są wyrazem preferencji 

aksjologicznych  ustawodawcy. Normy te 

wyrażają preferowany rozkład praw i 

obowiązków stron6. Model ustawowy  stanowi 

punkt odniesienia dla zakresu swobody stron w 

                                                           
6 S. Sołtysiński, Skutki naruszenia norm względnie wiążących 

polemicznie, „Przegląd Prawa Handlowego” 2011/6, s. 
52 

kształtowaniu stosunku prawnego. Uregulowanie 

stosunku prawnego w sposób diametralnie 

odmienny, może być uznane za naruszenie natury 

stosunku prawnego czy zasad współżycia 

społecznego. Normy dyspozytywne stanowią 

podstawę do rekonstrukcji natury stosunku 

prawnego. Zdaniem niektórych, przyjmując 

odmienną wykładnię należałoby uznać, że 

odesłanie w przepisie do natury stosunku byłoby 

zbędne.. Nie jest to jednak pogląd powszechnie 

akceptowany7. Zgodnie ze stanowiskiem 

przeciwnym - normy  względnie wiążące nie są 

związane z aksjologicznymi preferencjami 

ustawodawcy, który tworząc normy ius dispositivum  

kieruje się jedynie względami praktycznymi. 

Bogactwo stanów faktycznych sprawia, że 

niejednokrotnie przyjęcie modelu ustawowego 

mogło by być nieodpowiednie ze względu na cel 

zobowiązania. Ustawodawca proponuje jedynie 

rozwiązanie typowe, które strony mogą 

dostosować do własnych potrzeb. W mojej opinii 

trudno jednoznacznie ocenić, który podglądy 

należy uznać za prawidłowy. Po pierwsze gdyby 

usunąć z k.c. wszystkie przepisy dyspozytywne 

rekonstrukcja „natury stosunku prawnego” 

byłaby znacznie utrudniona czy wręcz 

niemożliwa. Analiza modelowych rozwiązać 

zaproponowanych przez ustawodawcę bez 

wątpienia ułatwia określenie pewnych preferencji 

aksjologicznych i funkcjonalnych ustawodawcy.  

Nie można jednak oceniać wszystkich norm 

dyspozytywnych jednolicie.  Dla przykładu 

trudno twierdzić, że przepis dotyczący 

powoływania członków zarządu  stanowi przejaw 

preferencji ustawodawcy. Nie ma podstaw aby 

uznać, że ustawodawca preferuje wybór zarządu 

przez rade nadzorczą nad wyborem przez walne 

zgromadzenia akcjonariuszy. Ustawodawca 

kierując się wyłącznie względami praktycznymi, 

stoi na stanowisku, że ten sposób powoływania 

                                                           
7 M. Romanowski, Jeszcze w sprawie skutków naruszenia norm 

względnie wiążących-replika , „Przegląd Prawa 
Handlowego” 2011/6, s. 24. 
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zarządu w typowej spółce akcyjnej będzie 

efektywny. Jest to jedyny powód dlaczego takie 

rozwiązanie zostało określone za modelowe. 

Jednocześnie ustawodawca dostrzega, że ze 

względu na złożoność stanów faktycznych 

akcjonariusze powinni mieć kompetencje do 

wyboru innej procedury, która będzie lepiej 

odpowiadał strukturze wewnętrznej spółki. 

Ustawodawca celowo umożliwia stroną 

uregulowanie stosunku w inny sposób aby strony 

mogły skuteczniej osiągnąć zamierzony przez 

siebie cel. Reasumując uważam, że nie wszystkie 

przepisy dyspozytywne wskazują preferencje 

aksjologiczne ustawodawcy. Jednakże nie stoję na 

stanowisku, że żadna z regulacji dyspozytywnych 

nie pozostaje w związku z systemem moralnym 

ustawodawcy. Wydaje się, że wskazane 

zagadnienie nie ma bezpośredniego związku ze 

sporem czy naruszenie normy dyspozytywnej jest 

naruszeniem prawa.  Problem ten był jednak 

dyskutowany przez obydwie strony sporu. 

 

WYMÓG AKTU NOTARIALNEGO 

 

Względem koncepcji uznającej, że 

„milczenie” wzbogaca statut zgłaszany jest 

zarzut, że koncepcja ta narusza wymóg formy 

aktu notarialnego przewidziany przez 

ustawodawcę8.  Celem wprowadzenia przez 

ustawodawcę wymogu aktu notarialnego jest 

prawidłowa konstrukcja treści czynności prawnej. 

Notariusz sporządzając akt notarialny powinien 

zapewnić jasność jego postanowień. Jednocześnie 

notariusz powinien czuwać nad tym aby, treść 

aktu była zgodna z wolą stron. Uzupełnienie 

postanowień aktu notarialnego przez milczenie 

zapewnia dalej idącą gwarancję  co do jasności 

treści czynności prawnej skoro strony odwołują 

się do wzorca ustawowego, który z założenia jest 

jasny. Należy pamiętać, że „notariusz jest 

zobowiązany udzielać stronom wyjaśnień dotyczących 

                                                           
8 S. Sołtysiński, Skutki naruszenia.., s. 54 

dokonywanych czynności” w związku z tym notariusz  

powinien poinformować strony o skutkach 

nieuregulowania danej kwestii w statucie czy 

umowie. Dodatkowo, należy mieć na uwadze, że 

niezależnie od przyjętej wykładni, umowa spółki 

dla swojej ważności musi być zawarta w formie 

aktu notarialnego. Dlatego wymóg aktu 

notarialnego i tak będzie spełniony. 

 

SANKCJA ZA NARUSZENIE PRZEPISU 

DYSPOZYTYWNEGO 

 

Kolejny zarzut dotyczy braku sankcji za 

naruszenie przepisu dyspozytywnego. Zdaniem S. 

Sołtysińskiego „Konsekwentne respektowanie takiego 

poglądu oznaczałoby, liczne przepisy kodeksu spółek 

handlowych, a także większość przepisów prawa 

zobowiązań stanowiłoby leges imperfectae, które byłyby 

pozbawione sankcji”. Pogląd ten nie zasługuje na 

aprobatę. Konstrukcja normy oparta na sankcji 

jest cechą norm prawa karnego a nie cywilnego. 

Istotą sankcji karnej jest nakłonienie do 

zachowania się zgodnie z normą poprzez 

stworzenie dolegliwości. Kara powinna być na 

tyle dotkliwa aby podmiotowi bardziej opłacało 

zastosować się do normy. Należy podkreślić, że 

cel sankcji w prawie cywilnym jest odmienny niż 

w prawie karnym. Sankcja w prawie cywilnym ma 

kompensować szkody a nie karać za 

postępowanie niezgodne z normą czy umową9. Z. 

Radwański i M. Zieliński zwracają uwagę, że w 

prawie cywilnym na normy sankcjonujące składa 

się szereg instytucji rozsianych po całym 

systemie. Dla przykładu można wskazać 

odpowiedzialność odszkodowawczą, którą 

reguluje art. 415 k.c. czy odpowiedzialność za 

niewykonanie zobowiązania uregulowaną w art. 

471 k.c. i nast10. Wart jest uwagi ,że podmiot, 

który celowo łamie postanowienia umowy nie 

poniesie żadnych konsekwencji swojego działania 

                                                           
9 M. Romanowski, Jeszcze raz... s. 19 
10 Z. Radwański, M. Zieliński, w : System prawa prywatnego, 

t.1: Prawo cywilne - część ogólna, M. Safian (red.), 
Warszawa 2007, s. 400-403. 
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tak długo jak nie doprowadzi do szkody w 

majątku drugiej strony. Sankcje w prawie 

cywilnym nie jest niezbędnym elementem normy 

prawnej. Niezależnie od powyższego, teza 

dotycząca leges imperfectae S. Sołtysińskiego nie 

zasługuje na aprobatę. Uchwała sprzeczna z 

normą dyspozytywną niezależnie od koncepcji 

może być skarżona. Tym samym w obu 

wypadkach istnieje „sankcja”. Pod drugie nie 

można zgodzić się że „większość przepisów prawa 

zobowiązań stanowiłoby leges imperfectae”. Wynika to z 

faktu, że spór ten nie ma większego przełożenia 

na stosunki prawne oparte na prawie zobowiązań. 

Bezsporne jest, że jeśli strony w umowie nie 

uregulują danego zagadnienia, zastosowanie do 

treści zobowiązania znajdują przepisy 

dyspozytywne. Naruszenie przez jedną ze stron 

zobowiązania będzie stanowiło naruszenie treści 

zobowiązani i przez to zastosowanie znajdzie art. 

471 k.c. Na gruncie kodeksu cywilnego nie ma 

najmniejszego znaczenia czy przyjmiemy, że 

doszło do naruszenia umowy czy przepisu 

dyspozytywnego. Kluczowe jest ze doszło do 

naruszenia stosunku prawnego co rodzi 

odpowiednie konsekwencji prawne. Po drugie w 

prawie zobowiązań jeśli strony w czynności 

prawnej postanowią zachować się niezgodnie z 

pierwotnie przyjętym rozwiązaniem to przyjmuje 

się, że zgodnie z zasadą swobody umów 

modyfikują treść pierwotnego stosunku 

prawnego. Tak długo jak treść stosunku 

prawnego powstałego na bazie następczej umowy 

jest zgodna z powszechnie obowiązującymi 

przepisami tak długo czynność jest ważna. Nie 

bez powodu spór toczył się na kanwie k. s. h. Nie 

jestem wstanie  wskazać przykładu gdzie spór 

znajdowałby praktyczne implikacje w prawie 

zobowiązań. Nie odrzucam jednak takiej 

możliwości. Reasumując tezę o braku sankcji 

należy uznać za JĄ nieprzekonywującą. 

 

OBOWIĄZYWANIE NORMĄ A ZWIĄZANIE 

NORMĄ 

   

Zdaniem S. Sołtysińskiego zgodnie z art. 87 

Konstytucji wszystkie normy obowiązują 

jednakowo. Normy dyspozytywne obowiązują na 

takich samych zasadach jak normy bezwzględnie 

wiążące. M. Romanowski trafnie zauważa, że 

należy odróżnić obowiązywanie normy z 

związaniem przez normę11. Każda norma 

obowiązuje na mocy decyzji ustawodawcy, 

jednakże związanie się normą dyspozytywną 

zależy tylko i wyłącznie od woli stron. Zakres 

regulacji norm dyspozytywnych jest objęty 

kompetencją stron. W związku z tym nie można 

różnicować skutków prawnych na podstawie 

przyjęcia bądź nie wzorca ustawowego.  

 

ZNACZENIE ZASAD WYKŁADNI WOLI DLA 

SPORU 

 

Kolejny argument formułowany pod adresem 

koncepcji uznającej, że sprzeczność z prawem to 

jedynie sprzeczność z normami bezwzględnie 

obowiązującymi dotyczy wykładni woli. Wskazuje 

się, że zgodnie z obecną koncepcją wykładni 

woli, czynność prawna wywiera skutki  prawne 

(art. 56 k.c.) określone w ustawie, niezależnie od 

tego czy podmiot składający oświadczenie zdawał 

sobie sprawę z tych skutków czy nie. Na tej 

podstawie niektórzy przedstawiciele doktryny 

przyjmują, że treść normy dyspozytywnej 

wchodzi w skład czynności prawnej niezależnie 

od woli stron12. Uważam, że ta interpretacja jest 

błędna. Obecnie przeważa „obiektywizujący” 

nurt wykładni woli13. Zgodnie z założeniami tej 

koncepcji wykładnie oświadczenia woli dokonuje 

                                                           
11 M. Romanowski, Jeszcze raz… s. 20-21 
12 S. Sołtysiński, O funkcjach i skutkach obowiązywania norm 

względnie wiążących- spór „twardego” pozytywisty z 
eklektycznym trynitarzem, „Przegląd Prawa Handlowego” 
2011/11 s.6-7 

13 Z. Radwański, Prawo Cywilne – cześć ogólna, Warszawa 2009 
s. 214-216 
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się na podstawie reguł znaczeniowych przyjętych 

w społeczeństwie. W istocie nie ma znaczenia czy 

strona była świadom prawnych konsekwencji 

zachowania czy nie. Inaczej mówiąc oświadczeniu 

woli strony będą przypisane wszystkie skutki 

wynikające z ustawy nie  zależnie od jej 

prawdziwej woli Cel przyjętych zasad wykładni 

woli jest bezpieczeństwo obrotu i ochronę 

zaufania14.Czym innym jest „akt woli” z punktu 

widzenia prawa a czym inny z punktu widzenia 

świadomości człowieka. Strona stosunku 

prawnego nie może tłumaczyć się, że nie zdawał 

sobie sprawy, z konsekwencji wynikających z 

umowy bo nie przeczytał umowy przed 

złożeniem podpisu.  Przyjmuje się bowiem, że 

treść czynności prawnej jest zgodna z jej wolą 

(poza wyjątkami przewidzianymi w ustawie). 

Założenie o powszechnej znajomości prawa jest 

podstawową zasadą wykładni. Dlatego, pogląd, że 

treść normy dyspozytywnej wchodzi w skład 

czynności prawnej niezależnie od woli strony 

rozumianej jako świadomości konsekwencji 

prawnych jest skrótem myślowym. W istocie 

poprawny jest pogląd zgodnie z, którym z 

prawnego punktu widzenia dla określenia treści 

czynności prawnej znaczenia mają reguły 

znaczeniowe przypisujące zachowaniu 

odpowiednie znaczenie przy założeniu, że strony 

znają prawo. W związku z  tym, w praktyce 

obrotu oświadczenia woli na gruncie prawa nie 

musi pokrywać się realną wolą podmiotu. Warto 

zauważyć, że wykładnia zaproponowana przez S. 

Sołtysińskiego przedstawia jednostki jako 

nieświadomych uczestników obrotu, nie zdając 

sobie sprawy z prawnych konsekwencji swoich 

czynów. Koncepcja ta jest nie do zaakceptowania 

na gruncie prawa cywilnego, które opiera się na 

założeniu, że strony same wiedzą co jest dla nich 

najlepsze. Warto jeszcze podkreślić, że umowa 

spółki wymaga aktu notarialnego. Notariusz jest 

                                                           
14 Z. Radwański, w: System prawa prywatnego, t. 2: Prawo 

cywilne – część ogólna, Z. Radwański (red.), Warszawa 
2008, s. 5 i nast. 

zobowiązany udzielać stronom wyjaśnień 

dotyczących dokonywanych czynności dlatego 

trudno zaakcentować tezę, że strony nie znały 

konsekwencji prawnych braku regulacji. 

 

Na uwagę, zasługuje fakt, że spór dotyczący 

sprzeczności z normą dyspozytywną był w 

pierwszej kolejności rozważany na  podstawie 

hipotetycznego stanu faktycznego, w którym 

walne zgromadzenie akcjonariuszy bezpośrednio 

wybrało członków zarządu. Statut nie zawierał, 

żadnych postanowień co do wyboru zarządu. Na 

gruncie obowiązujących przepisów zawiązanie 

spółki kapitałowej wymaga formy aktu 

notarialnego. Dodatkowo założyciele spółek są 

co do zasady profesjonalistami. Trudno zatem 

uznać, że założyciele tworząc spółkę nie zdają 

sobie sprawy z konsekwencji prawnych 

nieuregulowania w statucie zasad wyboru 

zarządu. Dodatkowo należy pamiętać, że „przy 

dokonywaniu czynności notariusz powinien czuwać nad 

należytym zabezpieczeniem praw i interesów stron oraz 

innych osób, dla których czynność notarialna może 

spowodować skutki prawne. Notariusz jest zobowiązany 

udzielać stronom wyjaśnień dotyczących dokonywanych 

czynności. Akty i dokumenty powinny być sporządzane 

w sposób zrozumiały i przejrzysty”. Trudno jest zatem 

kwestionować, że w  wypadku tak 

fundamentalnych kwestii jak wybór członków 

zarządu brak regulacji w statucie wynika z 

nieświadomości a nie z akceptacji ustawowego 

rozwiązania. Należy mieć na uwadze, że w istocie 

fakt, że strony znały skutki prawne czynności 

prawnej czy nie jest w istocie bez znaczenia dla 

wykładni co zostało wykazane we wcześniejszej 

paragrafie.  

 

PODSUMOWANIE 

 Podsumowując, koncepcja uznająca, że 

sprzeczność, ze normą dyspozytywną jest w 

istocie sprzecznością ze statutem jest poprawna. 

Za przeciwnym stanowiskiem nie przemawiają 

żadne argumenty natury prawnej.


