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MAŁGORZATA KUBIK - LAUREATKA KONKURSU KNPS I DLA PIPER NA NAJLEPSZY ESEJ Z PRAWA 

HANDLOWEGO 
 
 

Połączenie i podział spółki kapitałowej a zagadnienie sukcesji 

uniwersalnej 

Procesy restrukturyzacyjne, jakim mogą być poddawane spółki handlowe stanowią przedmiot 

rozbudowanej regulacji prawnej zawartej w tytule IV Kodeksu spółek handlowych . Przepisy te przewidują 

łączenie się (art. 491 - 527), podział (art. 528 - 5501) oraz przekształcenia spółek (art. 551 - 58413). 

 

O ile w odniesieniu do przekształceń 

spółek rozpowszechnione jest w piśmiennictwie 

zapatrywanie, wedle którego dochodzi wówczas 

jedynie do zmiany ich formy (,,szaty”) prawnej, 

przy jednoczesnym zachowaniu tożsamości 

podmiotu przekształcanego i podmiotu 

przekształconego1, to do następstw połączenia i 

podziału spółek należy utrata bytu prawnego 

przez co najmniej jeden podmiot uczestniczący w 

przedsięwzięciu. W myśl bowiem art. 493 § 1 

k.s.h. spółka przejmowana albo spółki łączące się 

przez zawiązanie nowej spółki, zostają 

rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania 

likwidacyjnego, w dniu wykreślenia ich z rejestru. 

Analogiczny scenariusz dla spółki dzielonej 

przewiduje art. 530 § 1 k.s.h. Powstaje zatem 

pytanie o los praw i obowiązków uprzednio tym 

spółkom przynależnych. Ustawodawca rozstrzyga 

tę kwestię poprzez zastosowanie w tej sytuacji 

mechanizmu sukcesji uniwersalnej. 

Konstrukcja ta ma swoje źródło w prawie 

rzymskim i jej zastosowanie obejmowało 

przejście praw i obowiązków po osobie zmarłej 

na jej następców prawnych - spadkobierców.  

                                                           
1 Tak np. A. Szumański, [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, 

A. Szumański, J. Szwaja,  Kodeks spółek handlowych, t. 
IV, Komentarz do art. 491 - 633, wyd. 3, Warszawa 2012, 
s.  1040. 

Zasadne jest rozpocząć od przedstawienia 

mechanizmu sukcesji uniwersalnej. Konstrukcję 

tę przeciwstawia się sukcesji singularnej, 

podnosząc, iż podział ten odnosić należy do 

pochodnego nabycia prawa podmiotowego. Jak 

bowiem wskazuje się w literaturze z zakresu 

prawa cywilnego, do istoty pochodnego nabycia 

prawa należy szczególny stosunek pomiędzy 

podmiotem poprzednio już istniejącego prawa 

(poprzednikiem prawnym), a podmiotem prawa 

nabytego w sposób pochodny (następcą 

prawnym), polegający na następstwie prawnym, 

czyli sukcesji2. W przypadku sukcesji singularnej 

dochodzi do nabycia jednego określonego prawa, 

zaś przy sukcesji uniwersalnej następca nabywa 

ogół praw wchodzących w skład określonego 

majątku na podstawie jednej tylko zaszłości 

prawnej3.  Podkreśla się, iż w przypadku 

nabywania wielu konkretnych praw na podstawie 

różnych zdarzeń, każdy przypadek nabycia należy 

badać indywidualnie, natomiast w przypadku 

sukcesji uniwersalnej chodzi o kontrolę samego 

tytułu sukcesji - do skutecznego przeniesienia 

praw wystarczy, by czynił on zadość wymogom 

                                                           
2 S. Grzybowski, [w:] System prawa cywilnego, t. I: Część 

ogólna, Ossolineum 1974, s. 240. 
3 Ibidem, s. 241. 
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ustawy4. Zgodnie przyjmuje się także, iż dla 

zaistnienia sukcesji uniwersalnej konieczne jest 

istnienie wyraźnej podstawy normatywnej. 

Takową upatruje się właśnie w odnoszącym się 

do połączeń spółek art. 494 § 1 k.s.h. oraz art. 

531 § 1 k.s.h. mającym zastosowanie do ich 

podziału. W świetle wskazanych przepisów 

spółka będąca następcą prawnym wstępuje, 

wraz z nadejściem określonego zdarzenia 

(dzień połączenia, dzień podziału bądź dzień 

wydzielenia), we wszystkie prawa i obowiązki 

spółki, która przestaje istnieć.  

 

 Na tle k.s.h. przez łączenie się spółek należy 

rozumieć przeniesienie całego majątku jednej 

spółki na rzecz innej spółki5. Art. 492 § 1 

przewiduje dwa sposoby dokonania połączenia, 

które ustawa nazywa łączeniem się przez 

przejęcie (per incorporationem; art. 492 § 1 pkt 1) 

oraz łączeniem się przez zawiązanie nowej 

spółki (per unionem; art. 492 § 1 pkt 2). W 

pierwszym przypadku podmiotowość prawną 

traci jedynie spółka przejmowana, natomiast 

spółka przejmująca staje się jej następcą 

prawnym. Natomiast w drugiej sytuacji wszystkie 

spółki uczestniczące w łączeniu przestają istnieć, 

zaś w ich miejsce, jako sukcesor, wstępuje 

całkiem nowy podmiot. Dla omawianej 

problematyki kluczowe znaczenie ma 

wspomniany wyżej art. 494 k.s.h. Na tle § 1 w 

doktrynie przyjmuje się, iż w zakresie praw i 

obowiązków cywilnoprawnych przy łączeniu się 

spółek zachodzi pełna sukcesja uniwersalna6. 

Jak to było zasygnalizowane wyżej, ze specyfiki 

konstrukcji sukcesji uniwersalnej wynika, iż do 

zajścia następstwa pod tytułem ogólnym 

konieczne jest jedynie, by procedura łączenia 

                                                           
4 M. Pyziak - Szafnicka, [w:] System Prawa Prywatnego, t. I, 

wyd. 2, Warszawa 2012, s. 872. 
5 W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo Spółek, 

Warszawa 2014, s. 1052. 
6 Tak np. J. Bartczak, Sukcesja praw i obowiązków 

cywilnoprawnych jako skutek połączenia spółek 
kapitałowych przez przejęcie, Prawo Spółek, Nr 2/2006, 
s. 28. 

odbyła się z zachowaniem wszelkich warunków 

wymaganych przez przepisy o postępowaniu 

łączeniowym7. Nie jest poza tym wymagane 

dokonywanie innych czynności. Prawa i 

obowiązki rozwiązywanej spółki przechodzą 

ex lege, z dniem połączenia, na spółkę 

przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną. 

Dzień połączenia ustala się zgodnie z art. 493 § 2 

zd. 1 k.s.h., które stanowi, iż połączenie następuje 

z dniem wpisania połączenia do rejestru 

właściwego według siedziby, odpowiednio spółki 

przejmującej albo spółki nowo zawiązanej.  

 

Z kolei podział spółki polega na rozdzieleniu 

wszystkich aktywów i pasywów spółki pomiędzy 

inne, już istniejące lub nowo utworzone spółki8. 

Jest to tzw. podział sensu stricto, obok którego 

ustawa wyróżnia także podział przez 

wydzielenie (art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.), polegający 

na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej 

na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną. 

Jak przyjmuje się w literaturze, przy podziale 

spółek dochodzi do częściowej sukcesji 

uniwersalnej w zakresie praw i obowiązków 

cywilnoprawnych9. Zgodnie z art. 531 § 1 k.s.h. 

spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane 

powstałe w związku z podziałem wstępują z 

dniem podziału bądź z dniem wydzielenia w 

prawa i obowiązki spółki dzielonej, określone w 

planie podziału. Nie jest to zatem pełna sukcesja 

uniwersalna, ponieważ każda z tych spółek 

wstępuje nie ,,w ogół” praw i obowiązków, a 

jedynie w te, które zostały im przypisane w 

planie podziału (art. 534 § 1 pkt 7), nie jest to 

także sukcesja singularna, gdyż nie chodzi tu o 

przejście jednego, konkretnego aktywu bądź 

pasywu10. 

                                                           
7 Ibidem, s. 29. 
8 W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo Spółek, 

Warszawa 2014, s. 1099. 
9 A. Witosz, Częściowa sukcesja uniwersalna w podziale 

spółek kapitałowych i jej konsekwencje, Prawo Spółek, 
Nr 5/2006, s. 2. 

10 W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo Spółek, 
Warszawa 2014, s. 1116. 
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W świetle art. 494 § 2 k.s.h. oraz mającym 

zbliżone brzmienie art. 531 § 2 k.s.h., 

jednoznaczne jest, iż zarówno w wypadku 

łączenia się spółek, jak i ich podziału, sukcesja 

nie ogranicza się jedynie do praw i obowiązków 

cywilnoprawnych, a dotyczy także tych z nich o 

charakterze publicznoprawnym. Zgodnie z tymi 

przepisami na spółkę będącą następcą prawnym 

spółki rozwiązywanej przechodzą w 

szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, 

które zostały przyznane spółce rozwiązywanej, 

chyba, że ustawa lub decyzja o udzieleniu 

zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. 

Jest to odstępstwo od ugruntowanej w prawie 

administracyjnym zasady zakazu sukcesji praw i 

obowiązków wynikających z aktu 

administracyjnego11. Zastosowanie przez 

ustawodawcę sformułowania ,,w szczególności” 

sygnalizuje wyliczenie przykładowe. Wskazuje się 

zatem, iż w omawianych przepisach chodzi o 

uprawnienia i obowiązki wynikające z wszelkich 

decyzji administracyjnych12. Jednak w zakresie 

praw i obowiązków administracyjnoprawnych 

może dojść do wyłączenia sukcesji 

uniwersalnej. Stąd przyjmuje się, że działa tutaj 

zasada ograniczonej sukcesji uniwersalnej. 

Zgodnie z omawianymi przepisami wyłączenie 

takie może wynikać z ustawy albo z  decyzji 

administracyjnej o udzieleniu zezwolenia, 

koncesji lub ulgi. Możliwość wyłączenia sukcesji 

przewidują też art. 494 § 5 oraz art. 531 § 6. 

Przepisy te odnoszą się jednak tylko do spółki 

będącej instytucją finansową (w rozumieniu art. 4 

§ 1 pkt 7 k.s.h.)  i ustanawiają uprawnienie dla 

organu, który wydał zezwolenie lub udzielił 

koncesji, do złożenia sprzeciwu w terminie 

miesiąca od dnia ogłoszenia planu połączenia 

(lub planu podziału). Organem władnym do 

wniesienia sprzeciwu jest Komisja Nadzoru 

                                                           
11 A. Szumański, [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. 

Szumański, J. Szwaja,  Kodeks spółek handlowych, t. IV, 
Komentarz do art. 491 - 633, wyd. 3, Warszawa 2012., s. 
101. 

12 Ibidem, s. 104. 

Finansowego. Z kolei ograniczenie czasowe 

wynika z normy intertemporalnej wyrażonej w 

art. 618 k.s.h., zgodnie z którą omawiane 

przepisy mają zastosowanie do tych koncesji, 

zezwoleń oraz ulg (zwraca uwagę brak zwrotu ,,w 

szczególności” - zakres przedmiotowy tego 

przepisu jest węższy niż art. 494 § 2 i art. 531 § 2 

i obejmuje tylko wymienione w nim decyzje 

administracyjne), które zostały przyznane po 

wejściu w życie k.s.h. (tj. po 1 stycznia 2001 r.), 

chyba, że przepisy dotychczasowe przewidywały 

przejście takich uprawnień na spółkę przejmującą 

lub na spółkę nowo zawiązaną.   

 

Ograniczenia narzucone przez zwięzłą formę 

wypowiedzi pozwoliły jedynie na ogólne 

nakreślenie najistotniejszych aspektów następstwa 

prawnego zachodzącego na skutek łączenia się 

spółek oraz ich podziału. Konsekwencją 

działania sukcesji uniwersalnej jest przede 

wszystkim brak konieczności dokonywania wielu 

czynności dotyczących każdego składnika 

majątku spółek łączonych albo dzielonych. 

Podsumowując, należy wskazać, że rolą tego 

mechanizmu przy procesach restrukturyzacyjnych 

spółek handlowych jest uproszczenie i tak 

skomplikowanych procedur, co przekłada się na 

zwiększenie efektywności ekonomicznej takich 

przedsięwzięć. 
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ABSTRACT 

 

The aim of  this essay is to indicate key features 

of  succession which takes place as a result of  mergers and 

divisions of  companies. According to the Code of  

Commercial Companies this succession is based on Roman 

construction of  general succession. The essence of  general 

succession consists in the fact, that with the arrival of  

legally determined occurrence, the successor steps into the 

whole legal situation of  the predecessor. However, this 

principle is  not free from exceptions. In some cases general    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

succession will not occur. 
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CAMILLA SZAFRAŃSKA - FINALISTKA KONKURSU KNPS I DLA PIPER NA NAJLEPSZY ESEJ Z PRAWA 

HANDLOWEGO 

 

Charakter oświadczeń (representations & warranties) w umowie 

sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

W umowach sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością częstym elementem są 

„oświadczenia i zapewnienia” przejawiające się poprzez sformułowanie „sprzedający oświadcza i zapewnia 

iż…”. Genezą tego sformułowania jest system anglosaski, a sam termin jest luźnym tłumaczeniem ang. 

representations & warranties. Problematyka tego zagadnienia polega na trudności w inkorporacji tego 

pojęcia do umów polskich ze względu na pochodzenie z systemu common law, co prowadzi do 

nieścisłości tego pojęcia, a w konsekwencji także do licznych sporów w doktrynie i praktyce. Warto 

zaznaczyć, że tego typu zapożyczenia należy tłumaczyć brakiem odpowiedników, a nie brakiem 

znajomości prawa polskiego. 

  

Celem konstrukcji representations & 

warranties jest przede wszystkim minimalizacja 

ryzyka. T. Czech w glosie1 do wyroku SN I CSK 

595/09 podkreśla ich  rolę – uważa, że pozwalają 

one na objęcie treścią umowy czynników ryzyka, 

które mogą mieć wpływ na wartość spółki, w tym 

takie jak renoma czy stabilność prawna. 

Wdrożenie tej instytucji, na bazie zasady swobody 

umów (art. 353ˡ kodeksu cywilnego) wynika z 

niewystarczającej ochrony ze strony prawa 

polskiego dla uczestników rozwiniętego rynku2.  

Można ją spotkać niemal w każdej umowie 

sprzedaży udziałów. Sprzedający zapewnia o 

prawidłowym utworzeniu udziałów, objęciu, 

opłaceniu w całości oraz nie obciążeniu prawami 

o charakterze rzeczowym czy obligacyjnym. 

Istotne z punktu widzenia kupującego są też 

zapewnienia dotyczące spółki takie jak; czy toczą 

                                                           
1 T. Czech „Glosa do wyroku SN z dnia 29 października 

2010 r. I CSK 595/09 Błąd co do renomy nabywanej 
spółki akcyjnej” 

2 A. Szlęzak „Representations and warranties w umowach 
poddanych polskiemu prawu”, Przegląd Prawa 
Handlowego, 2007/10 

się postępowania sądowe, czy spółka została 

prawidłowo utworzona, czy działa zgodnie z 

prawem. Jak wskazuje B. Gessel – Kalinowska vel 

Kalisz „ostateczna treść zapewnień i oświadczeń 

będzie wypadkową tego co w opinii kupującego 

jest ważne dla przedsiębiorstwa i stanowi 

nabywaną wartość,  co w konsekwencji przekłada 

się na ustalenie wysokości ceny za udziały oraz 

tego, za co sprzedający jest w stanie w jego opinii 

przyjąć odpowiedzialność” 3. Oświadczenia i 

zapewnienia precyzują co jest przedmiotem 

świadczenia, czyli prawo udziałowe jako część 

kapitału zakładowego, prawo podmiotowe 

oraz jako ekonomiczna „współwłasność” 

majątku samej spółki4. Równie istotne jest też 

ustalenie przesłanek odpowiedzialności 

sprzedającego wobec kupującego, treść 

                                                           
3 B. Gessel – Kalinowska vel Kalisz, Oświadczenia i 

zapewnienia w umowie sprzedaży udziałów w spółce z 
ograniczoną odpowiedzialnością (w świetle zasady 
swobody umów) 

4 Zakres przedmiotowy oświadczeń i zapewnień obejmuje 
wszystkie trzy płaszczyzny definiowania udziału tj. stanu 
prawnego udziałów, spraw korporacyjnych oraz stanu 
przedsiębiorstwa spółki, której udziały są kupowane. 
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zapewnień określa kto ponosi ryzyko istnienia lub 

nieistnienia pewnych czynników biznesowych, co 

ułatwia ewentualne postępowanie dowodowe w 

wypadku określenia czy sprzedający zapewnił o 

braku wad oraz czy te wady zostały zatajone, 

poprzez złożenie w umowie nieprawdziwych, 

niekompletnych czy też nierzetelnych 

oświadczeń. Zatem wg. T. Czecha błąd co do 

czynników ryzyka, które były przedmiotem 

oświadczeń, ma charakter błędu prawnie 

doniosłego. Umożliwia to więc nabywającemu 

uchylenie się od skutków oświadczenia woli (art. 

84 § 1-2). Można w takim wypadku mówić też o 

podstępnym wprowadzeniu nabywcy w błąd, a to 

eliminuje potrzebę wykazywania przesłanki 

istotności błędu oraz jego związku z treścią 

czynności prawnej5. J. Jastrzębski jest zdania, że 

nieprawdziwość oświadczenia lub zapewnienia 

nie powinna być podstawą uchylenia się od 

skutków oświadczenia woli na podstawie 

przepisów o błędzie w braku klauzuli wskazującej 

na doniosłość oświadczeń i zapewnień dla decyzji 

kupującego, które służą alokacji ryzyk przez 

stworzenie podstawy gwarancyjnej a nie kształtu 

wiedzy i stanu świadomości kupującego. 

 

Umowy wyposażone w „oświadczenia i 

zapewnienia” mają charakter klauzul 

gwarancyjnych, gdzie powstaje obowiązek 

spełnienia świadczenia przyrzeczonego w 

umowie. Oświadczenie i zapewnienia 

określają co dłużnik (sprzedający) winien 

uczynić, gdy stan deklarowany odbiega od 

rzeczywistości, by szkoda ” jaką wierzyciel 

poniósł wskutek tego, iż stan 

przedsiębiorstwa nie odpowiada temu, czego 

wierzyciel oczekiwał”6, została wyrównana. 

Najczęściej spotyka się klauzule stanowiące o 

                                                           
5 T. Czech „Glosa do wyroku SN z dnia 29 października 

2010 r. I CSK 595/09 Błąd co do renomy nabywanej 
spółki akcyjnej” 

6 A. Szlęzak „Kilka słów o naruszeniu oświadczeń i 
zapewnień (representations and warranties) – polemika”, 
Przegląd prawa handlowego 2014/06 

naprawieniu szkody poniesionej przez wierzyciela 

(kupujący/spółka) oraz odpowiedzialności wobec 

osób trzecich, gdyby te podniosły wobec 

wierzyciela roszczenia, o których wierzyciel nie 

wiedział. Typowym środkiem w przypadku 

niezgodności warranties and represtentations z 

rzeczywistością,  są klauzule o charakterze 

kompensacyjnym: zapłacenie kwoty potrzebnej 

do przywrócenia stanu rzeczy zgodnego z 

deklarowanym lub oznaczoną w umowie kwotę 

ryczałtową. Klauzule te mają za zadanie pokrycie 

różnicy, jaką wierzyciel poniósł w związku ze 

szkodą czy wydatkami poniesionymi na 

przywrócenie stanu rzeczy zgodnego z 

oświadczonym w umowie. W przypadku gdy 

dłużnik nie wykona w ramach swojego 

„pierwotnego” obowiązku umownego tj. nie 

zachowa się zgodnie z treścią zadeklarowaną w 

oświadczeniach i zapewnieniach (np. nie usunie 

szkody lub nie zapłaci kwoty na wypadek 

wystąpienia niezgodności), pojawi się „wtórny” 

obowiązek naprawienia szkody wynikający z 471 

k.c. – obowiązek odszkodowawczy. Zależnie od 

okoliczności danej sprawy, okaże się, które z 

roszczeń dla wierzyciela będą bardziej korzystne 

oraz w jakim stopniu zadośćuczynienie jednego 

będzie skutkować wygaśnięciem pozostałych. 

Kontrowersje budzi natomiast  ewentualność, w 

której strony nie wskazały wprost w umowie 

skutków (sankcji lub postanowień) w przypadku 

niezgodności stanu rzeczywistego ze stanem 

zapewnionym, Otóż zdaniem J. Jastrzębskiego7 

oświadczenia i zapewnienia należy kwalifikować 

jako umowy gwarancyjne, a skutki wywodzić z 

ustalonych zwyczajów oraz praktyki anglosaskiej 

proweniencji warranties. Według A. Szlęzaka to 

stwierdzenie wydaje się nietrafne, wskazuje, że 

„gdy umowy strony nie dotknęły tj. nie 

powiedziały w niej co dłużnik ma uczynić na 

wypadek, gdyby stan deklarowany okazał się 

                                                           
7 J. Jastrzębski „Oświadczenia i zapewnienia 

(representations and warranties) a wady oświadczenia 
woli”, Przegląd prawa handlowego, 2014/01 
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różny od rzeczywistego (…) – nie ma powodu, 

by je wyręczać i przyjmować, że zawsze wówczas 

dochodzi do zawarcia umowy gwarancyjnej 

zobowiązującej dłużnika do spełnienia 

świadczenia wyrównującego wierzycielowi 

poniesioną szkodę. Bo dlaczego tylko o to 

miałoby chodzić? (…) Jeśli strony nie uzgodniły, 

co należy uczynić, gdy deklaracja nie przystaje do 

rzeczywistości, niczego podpowiadać im nie 

należy.”8 

 

 Reasumując, warranties and representations  z 

uwagi na pochodzenie z innego systemu 

prawnego, nastręcza wielu trudności w jednolitym 

i klarownym zastosowaniu oraz rozumieniu. 

Istotą jest jednak finalny cel ich wykorzystania, a 

mianowicie zawarcie oraz wykonanie umowy o 

możliwie najniższym ryzyku.  

 

SUMMARY: 

  

This article discusses the issue of representations and 

warranties in the matter of share purchase agreements of 

private limited companies. Even though such clauses are 

widely used in numerous agreements under the Polish law, 

they are still a source of controversy and doubts because of 

common law origin. In Polish agreements, the main 

purpose of warranties and representations is to minimalize 

the risk of transactions in case of  misrepresentation of 

significant matters of a purchase and sale agreement. Such 

breach triggers shall lead the debtor (the seller) to act as 

promised in the agreement (i.e. to redress the damage 

caused by the breach, to pay an agreed sum of money etc.) 

in order to compensate the loss of the creditor (the buyer). 

 

 

                                                           
8 A. Szlęzak „Kilka słów o naruszeniu oświadczeń i 

zapewnień (representations and warranties) – polemika”, 
Przegląd prawa handlowego 2014/06  
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AGATA GOŁĘBIOWSKA - FINALISTKA KONKURSU KNPS I DLA PIPER NA NAJLEPSZY ESEJ Z PRAWA 

HANDLOWEGO 

 

Rezygnacja/odwołanie członka jednoosobowego zarządu spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością oraz czynności dokonywane przez niego 

w imieniu tej spółki po rezygnacji/odwołaniu 

Sposób podejmowania działań przez osobę prawną został określony w art. 38 k.c.1 . Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością („spółka z o. o.”) posiada osobowość prawną, a zatem bezsporne jest, że 

prowadzenie jej spraw odbywa się przez uprawnione do tego organy. Zgodnie z treścią k.s.h.2  to zarząd 

jest organem uprawnionym do prowadzenia spraw spółki oraz do jej reprezentacji. Poza tym, zgodnie z 

treścią przepisów, składa się on z jednego albo większej liczby członków (art. 201 § 1 i 2 k.s.h.). 

 

Sposób podejmowania działań przez 

osobę prawną został określony w art. 38 k.c.1. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

(„spółka z o. o.”) posiada osobowość prawną, a 

zatem bezsporne jest, że prowadzenie jej spraw 

odbywa się przez uprawnione do tego organy. 

Zgodnie z treścią k.s.h.2 to zarząd jest organem 

uprawnionym do prowadzenia spraw spółki 

oraz do jej reprezentacji. Poza tym, zgodnie z 

treścią przepisów, składa się on z jednego albo 

większej liczby członków (art. 201 § 1 i 2 k.s.h.). 

Jak zatem należy postąpić w sytuacji, gdy spółka z 

o. o. posiada jednoosobowy zarząd, a jedyny 

członek zarządu tej spółki, mimo to, że traci 

uprawnienie do prowadzenia jej spraw, to nadal 

dokonuje czynności w jej imieniu? Odpowiedź 

dostarcza art. 39 k.c. wskazując, że każdy, kto 

zawarł umowę w imieniu osoby prawnej, de facto 

nie będąc jej organem, zobowiązany jest do 

zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w 

wykonaniu umowy oraz do naprawienia szkody, 

którą druga strona poniosła przez to, że zawarła 

umowę, nie wiedząc o zaistniałej 

                                                           
1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 

(Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 
2 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 

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

nieprawidłowości. Przepis ten nie rozwiązuje 

jednak wszystkich wątpliwości dotyczących tego 

zagadnienia prawnego. 

 

Nie sposób nie zauważyć, że czynność dokonana 

przez byłego już członka zarządu, zatem przez 

osobę nie mającą umocowania do jej wykonania, 

jest czynnością wadliwą. Nasuwa się jednak dalsze 

pytanie, mianowicie: czy taka czynność prawna 

może wywierać skutki prawne czy należy uznać ją 

automatycznie za czynność bezwzględnie 

nieważną? W konsekwencji, czy do czynności 

dokonanej przez byłego członka zarządu spółki z 

o. o. można zastosować per analogiam art. 103 k.c. i 

wprowadzić możliwość potwierdzenia negotium 

claudicans przez spółkę w celu zachowania 

ważności tej czynności zawartej bez umocowania.  

Wczesne głosy orzecznictwa i piśmiennictwa 

podzielały stanowisko, iż treść art. 39 k.c. została 

w sposób celowy tak sformułowana przez 

ustawodawcę. Jego wolą i zamiarem było 

uniemożliwienie potwierdzenia przez osobę 

prawną czynności dokonanych przez jej 

„rzekomy” organ. Warto przytoczyć stanowisko 

wyrażone przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 

12 grudnia 1996 r., sygn. akt (I CKN 22/96), w 

którym to skład sędziowski wskazuje, że art. 103 
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k.c. reguluje sytuację, w której działa falsus 

procurator natomiast podobnej sytuacji, czyli 

działaniu falsus organu poświęcony został art. 39 

k.c., który nie przewiduje możliwości 

potwierdzenia czy sanowania umowy. Ponadto, 

jak stwierdza dalej SN, w odpowiedzi na pytanie, 

czy do działań falsus organu powinien mieć 

zastosowanie art. 103 k.c. w drodze analogii iuris, 

również należy odpowiedzieć przecząco. Istnieją 

ku temu dwie przesłanki.  

 

Po pierwsze, zdaniem Sądu treść oraz wykładnia 

art. 39 k.c. z jednej i art. 103 k.c. z drugiej strony 

nasuwa wniosek, że zachodzi zbieżność zarówno 

w ujęciu tych przepisów, jak i  w ich szacie 

słownej. Dlatego też należy stanąć na stanowisku, 

że pominięcie w art. 39 k.c. dyspozycji, która 

wskazywałaby na możliwość potwierdzenia 

umowy nie jest błędem ani przeoczeniem 

ustawodawcy, lecz stanowi świadome i 

celowe pominięcie. Wykluczyć więc należy 

jakiekolwiek próby dodawania takiego członu do 

art. 39 k.c. 

Po drugie, Sąd przykłada w swoim orzeczeniu 

dużą wagę do „teorii organów”, wskazując przy 

tym na różnice występujące między działaniem 

przez pełnomocnika i działaniem przez organ. 

Wskazuje, że przy pełnomocnictwie przyjmuje 

się, iż działa pełnomocnik, a skutki powstają w 

sferze prawnej jego mocodawcy. Są to więc 

działania dwóch osób, z których jedna może 

potwierdzić wadliwe działanie drugiej. Zgodnie 

jednak z teorią organu należy uważać, że 

działanie osoby stanowiącej organ osoby prawnej 

jest działaniem samej tej osoby prawnej. Jeżeli 

zatem za tę osobę działał ktoś, kto nie był jej 

organem, to niewątpliwie należy przyjąć, że 

do żadnego działania osoby prawnej w ogóle 

nie doszło.  

Podobne poglądy jak zaprezentowane w treści 

przywołanego przez mnie orzeczenia, w dniu 

dzisiejszym są również przedstawianie w 

doktrynie prawa cywilnego. Przykładem może 

być stanowisko profesora Andrzeja Kidyby3, 

który w sposób niezwykle zdecydowany neguje 

możliwość stosowania poprzez analogię 

przepisów o przedstawicielstwie do działań 

rzekomego organu. Jego zdaniem, jedyną drogą 

do zmiany takiego stanu prawnego jest zmiana 

treści art. 39 k.c. Pozwolę sobie zapytać: 

dlaczego? Mimo że przepis nie wskazuje wprost 

na możliwość konwalidowania wadliwie 

zawartej czynności prawnej, to nie zawiera też 

takiego zakazu. 

 

Według mnie, na pełną aprobatę zasługuje 

stanowisko Stanisława Sołtysińskiego4, który za 

absurd uznaje zakaz możliwości potwierdzenia 

nieprawidłowo zawartej czynności prawnej przez 

„fałszywy” organ, w celu podtrzymania jej 

ważności i trwałości. Zdaniem profesora 

Sołtysińskiego tak przyjęty rygoryzm jest 

nieuzasadniony i w zestawieniu z wymogami 

nowoczesnego obrotu jest wręcz nie do 

pogodzenia. Podważa on bowiem 

bezpieczeństwo obrotu i powoduje, że prawo 

polskie nie zezwala na potwierdzenie ważności 

umów, których utrzymania pragną obie strony 

transakcji i które nie zagrażają w żaden sposób 

porządkowi prawnemu. Co więcej, powołanie się 

na bezwzględną nieważność czynności prawnej 

przez stronę, która jest zainteresowana 

uwolnieniem się od zaciągniętych zobowiązań, 

stanowi również zagrożenie dla zasady słuszności 

kontraktowania. Należy zaznaczyć, że powzięcie 

przez drugą stronę umowy informacji o 

dokonaniu czynności prawnej w imieniu spółki z 

o. o. przez osobę, która nie jest do tego 

uprawniona nie musi przecież nastąpić w 

przeciągu kilku czy kilkunastu dni. Co więcej, taka 

                                                           
3 A. Kidyba Kodeks cywilny KOMENTARZ, str. 173 – 

174, Warszawa 2006. 
4 S.Sołtysiński, Skutki działań piastunów wadliwego składu 

zarządu lub rady nadzorczej w spółkach kapitałowych 
oraz spółdzielniach, „ROZPRAWY PRAWNICZE, 
Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana”, 
str. 1367 – 1391, Kraków 2005 . 
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wiadomość może dotrzeć do osób 

zainteresowanych po kilku miesiącach czy nawet 

latach, gdy wiele czynności faktycznych zostało 

już wykonanych, gdy wiele świadczeń mogło 

zostać już spełnionych, gdy wiele kolejnych 

czynności prawnych opierających się na tej 

pierwszej - wadliwej zostało dokonanych. Gdzie 

w tej sytuacji znaleźć miejsce dla zasady pewności 

obrotu gospodarczego, gdy dotychczasowa 

wykładnia przepisów umożliwia podważenie 

ważności wieloletniego kontraktu, od którego 

zależy los i ochrona prawna przedsiębiorstwa, 

jego pracowników, wierzycieli i kontrahentów? 

Warto w tym miejscu powołać się na przełomową 

uchwałę siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 

dnia 14 września 2007 r., sygn. akt III CZP 

31/07. Zdaniem sądu, bezwzględne odrzucanie 

możliwości stosowania w drodze analogii art. 103 

k.c. do umów zawartych przez osobę działającą 

bez kompetencji w imieniu osoby prawnej, 

nasuwa poważne wątpliwości. Uznanie 

wszystkich czynności prawnych dokonane przez 

takie osoby za bezwzględnie nieważne jest za 

daleko idące. W takiej sytuacji zastosowanie 

sankcji bezskuteczności zawieszonej nie tylko 

skutecznie chroni interesy osoby prawnej, 

której zasady reprezentacji zostały naruszone, ale 

także lepiej odpowiada potrzebom 

bezpieczeństwa obrotu. W szczególności 

wyklucza kwestionowanie czynności prawnej 

przez kontrahenta osoby prawnej tylko 

dlatego, że czynność ta przestała mu odpowiadać.  

Należy też wskazać, że teoria organów, na którą 

często i chętnie powołuje się polska doktryna 

cywilistyczna w celu uzasadnienia 

konserwatywnych poglądów w tej dziedzinie, nie 

jest na gruncie niemieckiego prawa cywilnego, 

uznawana za przeszkodę przy stosowaniu do 

podmiotów działających w charakterze organu 

osoby prawnej w kwestiach odmiennie 

nieunormowanych przepisów o 

przedstawicielstwie. Wręcz przeciwnie. Również 

ustawodawstwa innych, bądź co bądź wysoko 

rozwiniętych państw oraz postanowienia 

międzynarodowych umów handlowych 

UNIDROIT dopuszczają możliwość 

późniejszego potwierdzania wadliwych czynności 

prawnych dokonanych przez nieuprawniony do 

tego organ rzekomy organ. 

 

Dlaczego zatem na gruncie prawa polskiego tak 

bardzo demonizujemy różnice między art. 39 k.c. 

a art. 103 k.c.? Dlaczego nie zezwolimy na 

możliwość zastosowania analogii w wykładni i 

stosowaniu tych przepisów, skoro skutkuje to 

znaczną korzyścią dla pewności obrotu 

gospodarczego, a nierzadko też jest wręcz 

pożądane przez spółkę i jej kontrahenta? 

Dlaczego bronić przestarzałego stanowiska 

doktryny, w momencie, gdy zmieniły się realia i 

potrzeby rynku? Czy rzeczywiście niezbędna jest 

w tym zakresie interwencja ustawodawcy, czy 

wystarczy po prostu próba odświeżenia poglądów 

i racjonalne skoncentrowanie się na aktualnych 

tendencjach wiodących prym w prawie 

handlowym, zamiast trzymanie się skostniałych 

już twierdzeń minionej epoki? 

 

SUMMARY: 

 

This essay is an attempt to make analysis on 

being dismissed or resigned supervisory director but still 

making a decisions and act for limited company. The 

question is: is it permissible or is it automatically invalid? 

It is difficult to say which mind is better, but nowadays 

using new rules is necessary for trading operation. 
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KAROLINA KLEINA  

 

Koniec „martwych podmiotów”, czyli wejście w życie nowelizacji ustawy 
o krajowym rejestrze sądowym 

Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszła w życie nowelizacja z dnia 26 czerwca 2014 roku o zmianie 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw . Nowelizacja wprowadza 

doniosłe zmiany, które mają na celu przede wszystkim: wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego 

(zwanego dalej „rejestrem”) „martwych podmiotów”, które nie wykonują obowiązków rejestrowych, nie 

prowadzą działalności ani nie posiadają majątku, a mimo to ciągle figurują w KRS. To znacząco osłabia 

wiarygodność rejestru, kwestionuje domniemanie prawdziwości wpisu, wreszcie stanowi zagrożenie dla 

bezpieczeństwa gospodarczego. 

 

PYTANIE O ARCHE 

 

Przyczyną do zmian istniejącego stanu 

rzeczy, jest fakt iż działania likwidacyjne1 w 

stosunku do podmiotów nieposiadających 

majątku z reguły nie są podejmowane. 

Dlatego też konieczna była taka reforma 

przepisów, aby można było efektywniej 

usuwać „martwe podmioty”. Autorzy w 

uzasadnieniu do projektu ustawy podkreślili, 

że "w ponad dziesięcioletniej praktyce 

funkcjonowania KRS zarówno w praktyce jak i w 

orzecznictwie zidentyfikowano problem tzw. 

podmiotów martwych. Są to podmioty wciąż 

figurujące w KRS, jednak niewykonujące 

obowiązków rejestrowych, nieprowadzące 

                                                           
1 Likwidacja – postępowanie prowadzone w spółkach 

osobowych i kapitałowych mające na celu spieniężenie 
majątku oraz zakończenie bieżących spraw spółki. W 
przypadku spółek kapitałowych przeprowadzenie 
likwidacji jest warunkiem koniecznym do rozwiązania 
spółki i wykreślenia jej z rejestru. Sposób prowadzenia 
likwidacji regulują odpowiednie przepisy ustawy z dnia 15 
września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 
z 2000 r. Nr 94, poz. 1037). Likwidację prowadzi się pod 
firmą spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”. W 
czasie prowadzenia likwidacji spółka 
zachowuje osobowość prawną. Rozwiązanie spółki 
prowadzi do zakończenia jej bytu prawnego i likwidacji 
interesów. 

działalności i nieposiadające majątku. 

Oczywistym jest, że sam fakt istnienia takich 

podmiotów osłabia wiarygodność rejestru i 

kwestionuje szereg domniemań – w 

szczególności domniemanie prawdziwości wpisu 

tj. art. 17 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o 

Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej ustawy o 

KRS)2 tj. domniemywa się, że dane wpisane do 

rejestru są prawdziwe oraz jeżeli dane wpisano do 

rejestru niezgodnie ze zgłoszeniem podmiotu lub 

bez tego zgłoszenia, podmiot ten nie może 

zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w 

dobrej wierze zarzutem, że dane te nie są 

prawdziwe, jeżeli zaniedbał wystąpić 

niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, 

uzupełnienie lub wykreślenie wpisu. Zatem każdy 

przypadek obecności w rejestrze podmiotu 

martwego jest sytuacją niepożądaną z punktu 

widzenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego 

– i powinien być wyeliminowany"3. 

 

 

                                                           
2 Dz.U. 1997 nr 121 poz. 769. 
3 Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 26 czerwca 2014 

roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1161), druk sejmowy nr 2094. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82ka_osobowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82ka_osobowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82ka_kapita%C5%82owa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krajowy_Rejestr_S%C4%85dowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przepis_prawa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_sp%C3%B3%C5%82ek_handlowych
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000941037
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000941037
http://pl.wikipedia.org/wiki/Osobowo%C5%9B%C4%87_prawna
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KONIEC „MARTWYCH PODMIOTÓW” 

 

Ustawodawcy przyświecały następujące 

cele: maksymalizacja wiarygodności i 

rzetelności danych w rejestrze, koncentracja 

uwagi sądu na podmiotach aktywnych w 

obrocie gospodarczym, zobowiązanie Skarbu 

Państwa do odpowiedzialności za 

zobowiązania wobec wierzycieli podmiotu, 

który utracił zdolność prawną. A wreszcie 

ograniczenie odpowiedzialności Skarbu 

Państwa wyłącznie do nabytego mienia oraz 

rocznego terminu zawitego do dochodzenia 

roszczeń. Roszczenia nie wygasną jeśli przed 

upływem tego terminu wierzyciel zainicjuje 

postępowanie przed sądem bądź innym 

właściwym organem4. 

 

NIEEFEKTYWNE POSTĘPOWANIE 

PRZYMUSZAJĄCE 

 

Likwidacja „martwych podmiotów” 

pociąga za sobą również kres nieefektywnych 

postępowań przymuszających. Postępowanie 

przymuszające w trybie art. 24 ustawy o KRS 

skutkuje nałożeniem na osoby obowiązane 

grzywny w kwocie do 5.000 zł. W razie 

niewykonania obowiązku, wysokość grzywny 

może rosnąć. Niezależnie od tego sąd rejestrowy 

może zawiadomić organy ścigania o popełnieniu 

przestępstwa z art. 79 pkt 4 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości5. Z przepisu 

tego wynika, że kto wbrew przepisom ustawy nie 

składa sprawozdania finansowego lub 

sprawozdania z działalności we właściwym 

rejestrze sądowym, ten podlega grzywnie albo 

karze ograniczenia wolności. Postępowania 

przymuszające do tej pory nieformalnie stanowiły 

działania sądu rejestrowego polegające na 

wezwaniu obowiązanych do złożenia 

                                                           
4 http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,6679,sprawniejsze-

postepowania-rejestracyjne-wieksza.html. 
5 Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm. 

dokumentów lub wniosku o wpis do rejestru, gdy 

złożenie ich jest obowiązkowe, a nie uczyniono 

tego pomimo upływu terminu. Sąd rejestrowy 

wyznaczał wówczas 7 dniowy termin na 

wykonanie tych czynności pod rygorem nałożenia 

grzywny. Karę grzywny można było ponowić.  

Aktualnie, pojęcie „postępowania 

przymuszającego” stało się pojęciem 

normatywnym. Występuje wprost w ustawie. 

Sąd rejestrowy może jednak zaniechać 

postępowania przymuszającego. 

Wspomniana sytuacja ma miejsce gdy z 

danych w rejestrze wynika, że nie 

doprowadzi to do złożenia żądanych 

dokumentów lub wniosku o wpis do rejestru. 

Skutkiem jest umorzenie postępowania  

przymuszającego. 

 

Zgodnie z nowelizacją sąd rejestrowy ma 

obowiązek wszczęcia z urzędu postępowania 

o rozwiązanie podmiotu wpisanego do KRS 

bez przeprowadzenia postępowania 

likwidacyjnego. W sytuacji gdy wydano 

postanowienie o odstąpieniu od postępowania 

przymuszającego lub gdy je umorzono. 

Postępowanie mające na celu wykreślenie 

„martwego podmiotu” z rejestru następuje 

również gdy mimo wezwania sądu rejestrowego 

nie złożono rocznych sprawozdań finansowych 

za dwa kolejne lata obrotowe lub gdy nie 

wykonano innych obowiązków wynikających z 

postępowania przymuszającego. Przed 

wykreśleniem podmiotu z KRS, sąd rejestrowy 

daje nam jeszcze jedną szansę, gdyż zawiadamia 

podmiot o wszczęciu postępowania o 

rozwiązanie, wzywając jednocześnie do 

wykazania, że faktycznie podmiot, któremu grozi 

rozwiązanie prowadzi działalność gospodarczą 

oraz posiada majątek. Będzie konieczne 

wskazanie wszystkich składników tego majątku. 

Należy zauważyć, że proces porządkowania 

Krajowego Rejestru Sądowego winien odbywać 

się dwutorowo. Sytuacja prawna podmiotów 
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martwych w KRS będzie rozwiązywana za 

pomocą opisanej wyżej procedury. 

Natomiast spółki z rejestru handlowego np. z 

działu RHB6, w przypadku niezłożenia 

wniosku o wpis do KRS do dnia 31 grudnia 

2015 roku, będą z dniem 1 stycznia 2016 r. z 

rejestru wykreślone. 

 

SKUTECZNE POSTĘPOWANIE LIKWIDACYJNE 

 

Na mocy nowych przepisów sąd 

rejestrowy będzie wyposażony w kompetencje do 

przeprowadzenia uproszczonego 

postępowania likwidacyjnego, które ustali czy 

dany podmiot posiada zbywalny majątek czy 

prowadzi działalność. Zgodnie z nowym 

brzmieniem art. 25a ustawy o KRS uproszczone 

postępowanie likwidacyjne będzie inicjowane po 

spełnieniu przynajmniej jednej z 

wyszczególnionych w nowelizacji przesłanek, 

takich jak np.: niezłożenie przez spółkę 

sprawozdań finansowych za dwa kolejne lata, 

umorzenie postępowania upadłościowego 

czy wydanie przez sąd rejestrowy 

postanowienia o niewszczynaniu 

postępowania przymuszającego. Przepisy 

                                                           
6 Rejestr handlowy – rodzaj podmiotowego rejestru 

publicznego, prowadzonego w sądach rejestrowych do 1 
stycznia 2001. Rejestr Handlowy został powołany do 
życia dekretem Naczelnika Państwa z dnia 7 
lutego 1919 wraz z rozporządzeniem Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 1919 o rejestrze 
handlowym. Zgodnie z dekretem z 1919 roku rejestr 
handlowy prowadzony był w sądach okręgowych przez 
sekretarza sądowego pod nadzorem sędziego 
rejestrowego. Potrzebę utworzenia odpowiedniego 
rejestru determinowało wprowadzenie Kodeksu 
handlowego z dnia 27 czerwca 1934 Kodeks handlowy 
wprowadził definicję kupca, jako osoby prowadzącej 
przedsiębiorstwo zarobkowe. Mogła nim być osoba 
fizyczna i prawna. Kodeks handlowy wprowadził 
rozróżnienie na kupców podlegających rejestracji oraz 
niemających takiego obowiązku. W dziale B (zwanym w 
skrócie RHB lub RhB) zawarte były dane o spółkach z 
ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych. 
Rejestr Handlowy zamknięty został z dniem 1 
stycznia 2001 roku wraz z powołaniem do 
życia Krajowego Rejestru Sądowego.  

 

regulujące te przesłanki oraz całe postępowanie 

będą stanowiły leges specialis wobec ogólnych 

przepisów o zakończeniu bytu prawnego 

podmiotu. Warto nadmienić, że regulacja 

dotyczyć będzie wszystkich podmiotów objętych 

obowiązkiem wpisu do KRS, bez względu na 

formę prawną.  

 

KONSEKWENCJE NOWELI 

 

Nade wszystko eliminacja nieefektywnych 

postępowań odciąży sądy rejestrowe od 

bezowocnych czynności. Co więcej, pozwoli 

skoncentrować uwagę na podmiotach 

aktywnych w obrocie gospodarczym. 

Podmioty, które nie przerejestrują się do 31 

grudnia 2015 r. do KRS utracą osobowość 

prawną. Wszystkie te rozwiązania mają na celu 

wzmocnienie funkcji legalizacyjnej i 

gwarancyjnej rejestru. Zwiększą efektywność 

działań sądu, wzmocnią jego funkcję 

kontrolną oraz uwiarygodnią Krajowy Rejestr 

Sądowy. Nowelizacja ma również na względzie 

interes wierzycieli. Ci ostatni swe decyzje często 

opierają na informacjach dostępnych w KRS. 

Może to skutkować prowadzeniem egzekucji 

wierzytelności gdy podmiot jest już likwidowany 

przez sąd rejestrowy.  

 

Autorzy projektu odpierają ten zarzut. Ich 

zdaniem zarówno przy podmiotach 

nieprzerejestrowanych jak i wykreślonych 

następstwo prawne przechodzi na Skarb Państwa. 

W konsekwencji będzie on nieodpłatnie nabywał 

z mocy prawa własność i inne prawa majątkowe. 

Odpowiedzialność Skarbu Państwa jest 

ograniczona wyłącznie z nabytego po 

podmiotach wykreślonych z KRS mienia za 

nieprzedawnione zobowiązania podmiotu jak i 

wobec wspólników z tytułu przysługujących im 

roszczeń związanych  z ich prawami udziałowymi 

w podmiocie. Wspólnicy będą mogli zgłaszać 

roszczenia wynikające z ich praw udziałowych, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rejestr_publiczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rejestr_publiczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/1_stycznia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1_stycznia
http://pl.wikipedia.org/wiki/2001
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dekret
http://pl.wikipedia.org/wiki/Naczelnik_Pa%C5%84stwa
http://pl.wikipedia.org/wiki/7_lutego
http://pl.wikipedia.org/wiki/7_lutego
http://pl.wikipedia.org/wiki/1919
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozporz%C4%85dzenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Sprawiedliwo%C5%9Bci
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Sprawiedliwo%C5%9Bci
http://pl.wikipedia.org/wiki/22_kwietnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C4%85d_okr%C4%99gowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_handlowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_handlowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/27_czerwca
http://pl.wikipedia.org/wiki/1934
http://pl.wikipedia.org/wiki/Osoba_fizyczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Osoba_fizyczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Osoba_prawna
http://pl.wikipedia.org/wiki/1_stycznia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1_stycznia
http://pl.wikipedia.org/wiki/2001
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krajowy_Rejestr_S%C4%85dowy
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ale w toku postępowania będą zobowiązani 

udowodnić, że wszyscy wierzyciele zostali 

zaspokojeni. W wypadku uzyskania przez 

wierzyciela tytułu egzekucyjnego przeciwko 

podmiotowi, który utracił byt prawny, na jego 

podstawie będzie mógł wszcząć egzekucję 

przeciwko Skarbowi Państwa. Warunkiem będzie 

nadanie tytułowi klauzuli wykonalności 

przeciwko Skarbowi Państwa, na którego 

przeszedł obowiązek objęty tytułem 

egzekucyjnym.  

 

Podstawą prawną do nadania klauzuli jest art. 788 

k.p.c.7 Natomiast prawo powoływania się Skarbu 

Państwa na ograniczoną odpowiedzialność 

gwarantuje art. 792 k.p.c.8 

                                                           
7 A. Jakubecki, Komentarz do kodeksu postępowania 

cywilnego, LEX, 2014 : art. 788. 1. Przepis dopuszcza 
nadanie klauzuli wykonalności w celu stworzenia 
podstawy egzekucji dla następcy prawnego wierzyciela lub 
przeciwko następcy prawnemu dłużnika w przypadku 
zajścia sukcesji prawnej (pod tytułem ogólnym lub 
szczególnym) przed wszczęciem właściwego 
postępowania egzekucyjnego. W nauce (m.in. A. 
Marciniak, W. Siedlecki) i judykaturze dominuje 
stanowisko, że zmiana osoby wierzyciela lub dłużnika 
zaistniała po wszczęciu właściwego postępowania 
egzekucyjnego nie wymaga uwidocznienia jej w klauzuli 
wykonalności, a podstawą egzekucji jest dotychczasowy 
tytuł wykonawczy, jednakże wierzyciel będzie musiał 
wykazać organowi egzekucyjnemu przejście uprawnienia 
lub obowiązku odpowiednim dokumentem (por. m.in. 
postanowienie SN z dnia 2 lipca 1975 r., I CZ 98/75, 
OSNC 1976, nr 6, poz. 142; postanowienie SN z dnia 30 
stycznia 1975 r., II CZ 5/75, OSP 1976, z. 2, poz. 37; 
odmiennie uchwała SN z dnia 29 października 2004 r., III 
CZP 63/04, Wokanda 2004, nr 12, s. 6, według której 
przepis art. 788 § 1 ma zastosowanie również w razie 
przeniesienia wierzytelności - przelewu - po wszczęciu 
postępowania egzekucyjnego). 

8 A. Jakubecki, Komentarz do kodeksu postępowania 
cywilnego, LEX, 2014 : art. 792.Zastrzeżenie następcy 
prawa do powoływania się na ograniczoną 
odpowiedzialność może nastąpić w postępowaniu 
rozpoznawczym (zob. art. 319), a jeżeli tytuł egzekucyjny 
zawiera już stosowne ograniczenie, jest ono skuteczne 
także wobec następcy prawnego dłużnika. Wymaga 
zastanowienia, co należy rozumieć przez 
"odpowiedzialność tylko z określonych przedmiotów", 
tzn. czy przepis odnosi się do odpowiedzialności 
osobistej z określonej masy majątkowej (tzw. 
odpowiedzialność cum viribus patrimonii), czy może dotyczy 
odpowiedzialności rzeczowej (np. nabywcy 

Koncepcja nabywania majątków po „martwych 

spółkach” spotkała się z krytyką m.in. ze strony 

Konfederacji Przedsiębiorców Lewiatan. 

Konfederacja przyznaje, że interwencja 

legislacyjna jest pożądana. Natomiast 

ustawodawca winien szukać takich rozwiązań, 

które zabezpieczą prawa i interesy majątkowe 

kontrahentów wykreślonego podmiotu i jego 

byłych właścicieli. Postulowane jest raczej 

uzupełniające postępowanie likwidacyjne albo 

ustanowienie kuratora majątku. 

 

PODSUMOWANIE 

 

Nowelizację ustawy o Krajowym 

Rejestrze Sądowym należy ocenić pozytywnie, 

biorąc pod uwagę, że zasadnicze funkcje jakie 

powinien spełniać KRS to funkcja: informacyjna i 

legalizacyjna. Jeśli przyjąć, że w rejestrze 

znajdowały się podmioty nie uczestniczące 

faktycznie w obrocie gospodarczym, a 

domniemanie prawdziwości i zupełności danych 

zawartych w KRS nie miało racji bytu taka 

zmiana normatywna była niezbędna i 

nieunikniona

                                                                                             
nieruchomości obciążonej hipoteką). Wykładnia 
gramatyczna przemawia za pierwszym rozwiązaniem, 
ponieważ nie może budzić wątpliwości, że 
odpowiedzialność do wysokości wartości przedmiotów 
majątkowych, o której mowa w drugim członie 
alternatywy, oznacza odpowiedzialność osobistą do 
określonej wysokości (tzw. odpowiedzialność pro viribus 
patrimonii) odpowiadającej wartości nabytych 
przedmiotów majątkowych (np. odpowiedzialność 
nabywcy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego). 
Jednakże w nawiązaniu do wypowiedzi piśmiennictwa 
opowiedzieć należy się za dominującym stanowiskiem, że 
przepis znajdzie zastosowanie zarówno do 
odpowiedzialności cum viribus patrimoniii, jak i do 
odpowiedzialności rzeczowej (por. także postanowienie 
SN z dnia 26 marca 1971 r., III CRN 553/70, OSNC 
1971, nr 10, poz. 185). Mając na uwadze zajęte wyżej 
stanowisko, należy przypomnieć, że wierzyciel hipoteczny 
może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości 
obciążonej hipoteką bez względu na ograniczenie 
odpowiedzialności dłużnika wynikające z prawa 
spadkowego (art. 74 u.k.w.h.). 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=OrzeczSad.1943:ver=0&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=OrzeczSad.585014:ver=0&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=OrzeczSad.125517:ver=0&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=OrzeczSad.125517:ver=0&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283788:part=a788§1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283788:part=a319&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=OrzeczSad.1255:ver=0&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1225457:part=a74&full=1
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PAULINA ANDREJCZYK 

 

Zastaw na udziałach w spółce z o.o. - podstawowe elementy stosunku 

prawnego oraz status prawny zastawnika 

Zastaw jest ograniczonym prawem rzeczowym, które stanowi środek zabezpieczenia 

wierzytelności wierzyciela wobec dłużnika. Pozwala on na zaspokojenie się przez wierzyciela z rzeczy, na 

której ustanowiono zastaw. Ustanowienie zastawu możliwe jest jednak również na prawach. Szczególną 

postacią zastawu na prawach jest zastaw na udziałach rozumianych jako prawa podmiotowe wspólnika 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to jedna z form rozporządzenia udziałem przewidziana w 

kodeksie spółek handlowych. Zastaw na udziałach nie jest w całości uregulowany w kodeksie spółek 

handlowych - w tym akcie normatywnym znajduje się jedynie kilka szczątkowych przepisów normujących 

wskazaną instytucję. Zasadniczy zrąb regulacji zastawu jako ograniczonego prawa rzeczowego mieści się w 

kodeksie cywilnym (w przypadku zastawu zwykłego, zwanego zastawem posesoryjnym lub ręcznym) oraz 

ustawie o zastawach rejestrowych i rejestrze zastawów (w przypadku zastawu rejestrowego). Niniejsze 

opracowanie ma za zadanie przybliżyć podstawowe elementy stosunku prawnego zastawu na udziałach w 

spółce z o.o. przy uwzględnieniu przedmiotowych przepisów k.s.h. Analiza zagadnień związanych z 

ustanowieniem zastawu na udziałach stanowi zaś wprowadzenie do głównej tematyki niniejszego artykułu, 

tzn. statusu prawnego zastawnika w trakcie trwania stosunku zastawu. 

  

UWAGI WSTĘPNE 

 

 Istotą zastawu jako ograniczonego prawa 

rzeczowego zgodnie z art. 306 § 1 k.c.1 jest 

możliwość obciążenia danej rzeczy prawem, na 

mocy którego wierzyciel może dochodzić 

zaspokojenia się z rzeczy niezależnie od tego, 

czyją jest własnością oraz z pierwszeństwem 

przed wierzycielami osobistymi właściciela, z 

wyjątkiem tych, którym przysługuje 

pełnomocnictwo szczególne. Jak wskazuje art. 

327 k.c. zastaw może być również ustanowiony 

na prawach zbywalnych. Regulacja tego zastawu 

w k.c. nie jest zbyt szczegółowa (art. 327-335 

k.c.), ale przepisy o zastawie na rzeczach 

ruchomych są odpowiednio stosowane do 

zastawu na prawach w przypadku braku 

unormowania (art. 328 k.c.).  

                                                           
1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
(Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 

Do kategorii praw zbywalnych, na których można 

ustanowić zastaw, należą udziały w spółce z 

ograniczoną odpowiedzialnością. Możliwość 

ustanowienia zastawu na udziałach jest 

warunkowana ogólną zasadą rozporządzalności 

udziałów w spółce z o.o., która jest cechą 

charakterystyczną spółek kapitałowych. 

Dopuszczalność zawarcia umowy zastawu 

udziałów spółki z o.o. została przewidziana w art. 

180 k.s.h.2, który to przepis statuuje, iż 

rozporządzenie udziałem (m. in. w formie 

zastawu) wymaga formy pisemnej z podpisami 

notarialnie poświadczonymi. Zastaw na udziałach 

w spółce z o.o. jest szeroko stosowanym 

rozwiązaniem. Warto podkreślić, iż forma 

zastawu rejestrowego jest wykorzystywana przede 

wszystkim w sytuacji zabezpieczenia 

wierzytelności przez bank będący wierzycielem w 

                                                           
2 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 
handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). 
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związku z zawieraną umową kredytu bankowego 

ze wspólnikiem spółki z o.o. 

 

PRZEDMIOT ZASTAWU 

 

 Zastaw może być ustanowiony na udziale 

wspólnika w spółki z o.o. w rozumieniu prawa 

podmiotowego. W tym aspekcie znaczeniowym 

udział jest definiowany jako zespół wynikających  

z przepisów k.s.h. bądź postanowień umowy 

spółki uprawnień przysługujących wspólnikowi z 

tytułu członkostwa w spółce z o.o., które 

wyznaczają jego pozycję prawną w spółce. W 

zakresie dopuszczalności zastawienia części 

udziału w doktrynie wynikł spór. O ile w zakresie 

obciążenia zastawem części udziału, zauważamy 

tendencję do odrzucania ustanawiania zastawu na 

części udziału, o tyle w sferze zastawiania 

ułamkowej części udziału zarysowują się różne 

poglądy. Jedno stanowisko wskazuje na 

niemożność obciążenia zastawem części udziału 

bądź jego ułamkowej części.3 Z drugiej jednak 

strony podnosi się, iż w przypadku ułamkowej 

części udziału wynikającej ze współwłasności 

ułamkowej udziału i w związku z możliwością 

dysponowania udziałem we współwłasności 

możliwe jest ustanowienie zastawu na ułamkowej 

części udziału.4 Istnieje również teza o 

możliwości ustanowienia zastawu na części 

udziału w przypadku, gdy wspólnik ma więcej niż 

jeden udział w spółce.5  

 

Wydaje się, iż należy przychylić się do poglądu 

stanowiącego o dopuszczalności zastawiania 

ułamkowej części udziału. Można przyjąć takie 

założenie, biorąc pod uwagę odpowiednie 

stosowanie przepisów prawa cywilnego 

stanowiących, iż stosunek prawny 

                                                           
3 A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych, wyd. 9, Warszawa 
2013, s.765-766. 
4 A. Herbet, Obrót udziałami w spółce z o.o., Warszawa 2002, s. 
111-112. 
5 A. Malarewicz, Zastaw na udziale w spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością, w: Rejent 2004, Nr 7(159), s. 114. 

współwłasności w częściach ułamkowych 

kształtuje odrębne, samodzielne uprawnienia 

każdego ze współwłaścicieli (zwane udziałami we 

współwłasności w rozumieniu przepisów k.c., 

bądź ułamkowymi częściami udziału na tle k.s.h.), 

którzy to współwłaściciele mają prawo do 

swobodnego rozporządzania tymi częściami. 

Mając na uwadze cywilistyczną konstrukcję 

współwłasności w częściach ułamkowych, można 

ją przenieść do struktury prawa handlowego oraz 

tematyki rozporządzania udziałami w spółce z 

o.o., w tym ustanawiania zastawu na tych 

udziałach. 

 

PODMIOTU STOSUNKU PRAWNEGO ZASTAWU 

NA UDZIAŁACH W SPÓŁCE Z O.O. 

 

 Klasycznymi podmiotami stosunku 

prawnego ukonstytuowanego na podstawie 

umowy ustanawiającej zastaw (tzw. umowy 

zastawniczej), wynikającymi z przepisów k.c., jest 

zastawca oraz zastawnik. W przypadku 

ustanowienia zastawu na udziałach spółki z o.o., 

zastawcą jest właściciel udziałów w spółce z o.o., 

czyli wspólnik spółki. Drugą stroną stosunku 

prawnego zastawu - zastawnikiem - jest 

wierzyciel, którego wierzytelność jest 

zabezpieczona zastawem na udziałach należących 

do wspólnika spółki z o.o. Z kolei w sytuacji 

przeniesienia wierzytelności zabezpieczonej 

zastawem na inną osobę zastawnikiem staje się 

cesjonariusz, na rzecz którego została 

przeniesiona wierzytelność.6 Zgodnie bowiem z 

art. 323 k.c. przeniesienie zabezpieczonej 

wierzytelności powoduje również przeniesienie 

ustanowionego na danej rzeczy lub prawie 

zbywalnym zastawu.  

 

W zakresie kwalifikacji podmiotowej stron 

stosunku prawnego zastawu koniecznym 

podkreślenia jest fakt, iż brak jest regulacji 

dotyczącej przymiotów, jakimi powinien 

                                                           
6 A. Herbet, Obrót udziałami..., s. 326. 
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charakteryzować się zastawca i zastawnik. 

Podkreślenia wymaga jednak kwestia, iż podmioty 

te muszą charakteryzować się zdolnością 

samodzielnego występowania w obrocie, mogą 

więc nimi być osoby fizyczne, osoby prawne lub 

jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej, którym przepisy odrębne 

przyznają podmiotowość prawną. 

 

Podmiotem, który nie może przyjąć w zastaw 

udziałów, jest sama spółka z o.o. Wskazane 

ograniczenie zostało przewidziane expressis verbis 

w art. 200 § 1 k.s.h. Nabycie udziałów własnych 

przez spółkę z o.o. jest obarczone nieważnością. 

Niniejszy przepis obejmuje również tym zakazem 

spółkę lub spółdzielnię zależną w obliczu 

przyjęcia w zastaw udziałów spółki dominującej. 

Posługując się brzmieniem art. 4 § 1 pkt 4 k.s.h., 

który definiuje pojęcie spółki dominującej, należy 

skonstatować, iż celem wskazanego ograniczenia 

podmiotowego po stronie zastawnika jest 

zapobieżenie sytuacji, w której spółka dominująca 

i spółka zależna, oprócz istnienia silnych relacji 

przedstawionych w tym przepisie, byłyby 

dodatkowo związane zastawem na udziałach. 

 

USTANOWIENIE ZASTAWU NA UDZIAŁACH W 

SPÓŁCE Z O.O. 

  

 Możliwość ustanowienia zastawu na 

udziałach w spółce z o.o. stanowi 

odzwierciedlenie charakterystycznej cechy udziału 

jaką jest zbywalność. W związku z czym 

dopuszczalność zastawienia udziału jest 

oczywistą konsekwencją jego natury prawnej. 

Zastaw jest ustanawiany na udziałowym prawie 

podmiotowym rozumianym jako wiązka 

uprawnień wspólnika w związku z posiadanymi 

przez niego udziałami. 

 

W kwestii ustanowienia zastawu na udziałach w 

spółce z o.o. należy rozróżnić dwie odrębne 

sytuacje, mianowicie ustanowienie zastawu 

zwykłego oraz ustanowienie zastawu 

rejestrowego. W przypadku ustanowienia zastawu 

zwykłego na udziałach wymagane jest zawarcie 

umowy zastawniczej. W zakresie formy niniejszej 

umowy w doktrynie wskazuje się dwa odrębne 

przepisy regulujące wskazaną kwestię: art. 329 § 1 

zd. 2 k.c. i art. 180 k.s.h. Pierwszy przepis odnosi 

się do formy pisemnej z datą pewną, z kolei 

druga regulacja wskazuje expressis verbis, iż 

zastawienie udziału powinno być dokonane w 

formie pisemnej z notarialnie poświadczonymi 

podpisami, co jest konsekwencją zamiaru 

ustawodawcy przeciwdziałania antydatowaniu 

czynności prawnych. Prezentowany jest pogląd, iż 

pomimo braku wyraźnego unormowania, należy 

wnioskować, iż do ustanowienia zastawu 

posesoryjnego na udziałach w spółce z o.o. 

stosuje się formę pisemną z podpisami 

notarialnie poświadczonymi. Uznaje się, iż 

przepis k.s.h. prowadzi do ujednolicenia regulacji 

w tej kwestii. Dalej idąca forma pisemna z 

podpisami notarialnie poświadczonymi obejmuje 

mniej rygorystyczną formę pisemną z datą 

pewną, spełniając zarazem jej funkcję.7 

 

Ustanowienie zastawu w postaci zawarcia umowy 

zastawniczej między zastawcą a zastawnikiem nie 

jest wystarczającą przesłanką do stwierdzenia 

skuteczności czynności ustanowienia zastawu na 

udziałach w spółce z o.o. Kodeks spółek 

handlowych konstytuuje obowiązek stron umowy 

zastawniczej polegający na zawiadomieniu spółki 

o ustanowionym zastawie. Nie jest to element 

decydujący o powstaniu stosunku prawnego 

zastawu, wpływa on jednak na skuteczność 

obciążenia zastawem udziału w spółce z o.o. 

Zgodnie z art. 187 § 1 k.s.h. zainteresowani, tzn. 

zastawca lub zastawnik, zawiadamiają spółkę o 

ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego 

na udziale w spółce z o.o. Zgodnie z orzeczeniem 

                                                           
7A. Szajkowski, M. Tarska, w: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, 
A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Tom II. 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do artykułów 
151-300, wyd. 3, Warszawa 2014, s. 290. 
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Sądu Najwyższego z dnia 30.03.2012 r. 

"zawiadomienie, o którym mowa w art. 187 § 1 k.s.h., 

nie wymaga żadnej szczególnej formy, może być wobec tego 

dokonane w każdy sposób, byle dotarło ono do spółki. 

Art. 187 § 1 k.s.h. w zakresie wykazania skuteczności 

przejścia udziału wobec spółki wymaga od nabywców 

udziałów podwójnej aktywności. Osoby te nie tylko muszą 

zawiadomić spółkę o przejściu udziałów, ale muszą także 

tę okoliczność udowodnić. Również i w tym zakresie 

ustawa nie określa wymagań pozwalających na uznanie 

przejścia udziałów za udowodnione wobec spółki".8 

Zatem oprócz zawiadomienia spółki należy 

przedłożyć spółce dowód ustanowienia zastawu. 

Funkcję taką spełnia przede wszystkim umowa o 

ustanowienie zastawu na udziale zawarta w 

odpowiedniej formie. W doktrynie dopuszcza się 

jednak również równoczesne złożenie 

oświadczeń woli przez obie strony stosunku 

prawnego zastawu.9 Brak wskazanego 

zawiadomienia spółki o dokonanej czynności 

oraz dostarczenia dowodu dokonania czynności 

generuje skutek w postaci bezskuteczności 

zawartej umowy zastawniczej wobec spółki. 

 

Inaczej została uregulowana sytuacja 

ustanowienia zastawu rejestrowego na udziałach 

w spółce z o.o.  Należy tu zauważyć, iż 

ustanowienie zastawu wyróżnia się bardziej 

skomplikowaną procedurą, co jest zrozumiałe w 

związku z naturą zastawu rejestrowego. 

Zawierana między zastawcą a zastawnikiem 

umowa zastawu rejestrowego powinna zawierać 

elementy wskazane w art. 3 ust. 2 u.z.r.r.z.10, tzn. 

datę zawarcia umowy; dane zastawnika, zastawcy 

oraz dłużnika, jeżeli nie jest on zastawcą; 

przedmiot zastawu w sposób odpowiadający jego 

właściwościom oraz wierzytelność zabezpieczoną 

zastawem przez oznaczenie stosunku prawnego, 

                                                           
8 Wyrok SN z dnia 30 marca 2012 r., III CSK 232/11, LEX 
nr 1217210. 
9 T. Stawecki, Zastaw na udziale w spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością (II), PPH 2001, Nr 9, s. 1.  
10 Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawach rejestrowych 
i rejestrze zastawów (Dz.U. 1996 Nr 149 poz. 703 ze zm.). 

z którego ta wierzytelność wynika lub może 

wynikać; najwyższą sumę zabezpieczenia.  

 Dodatkowo odrębnie unormowana jest 

forma, w jakiej powinna zostać zawarta umowa o 

ustanowienie zastawu. Przy zastawie rejestrowym 

ustawodawca w art. 3 ust. 1 u.z.r.r.z. przyjął 

formę pisemną pod rygorem nieważności. 

Uprzednio dyskusję wywołała kwestia, czy należy 

stosować w tym przypadku art. 3 ust. 1 u.z.r.r.z. 

czy też wyżej wspominany art. 180 k.s.h. Sąd 

Najwyższy w postanowieniu z dnia 31 marca 

2004 r.11 wskazał, iż prawidłowym rozwiązaniem 

jest forma pisemna z podpisami notarialnie 

poświadczonymi, co argumentowano tym, iż art. 

180 k.s.h. jest przepisem szczególnym w stosunku 

do przepisu u.z.r.r.z. Orzeczenie to spotkało się 

jednak z dużą krytyką ze strony doktryny, której 

przedstawiciele stali na stanowisku, iż u.z.r.r.z. 

kompleksowo reguluje kwestię zastawu 

rejestrowego, w związku z czym nie powinno się 

w tym przypadku stosować art. 180 k.s.h.12 

 

Obecny przepis literalnie wskazuje, iż w 

przypadku umów o zastaw na wierzytelnościach i 

prawach nie stosuje się przepisów o formie 

pisemnej szczególnej określonej w odrębnych 

ustawach, zatem właściwą formą zawarcia umowy 

zastawu rejestrowego jest forma pisemna ad 

solemnitatem. Zmodyfikowana została również linia 

orzecznicza Sądu Najwyższego, który w uchwale 

z dnia 21 stycznia 2009 r.13 przyznał, iż przepisy 

ustawy szczególnej wyłączają w niniejszym 

przypadku zastosowanie przepisów k.s.h. 

 

Aktualny jest w niniejszym stanie prawnym także 

obowiązek zawiadomienia spółki o ustanowieniu 

zastawu oraz przedłożenia dokumentu 

potwierdzającego dokonanie tej czynności, 

                                                           
11 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2004 
r., III CK 429/02, OSNC 2005, nr 4, poz. 67. 
12 M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, 
wyd. 6, Warszawa 2014, s. 314. 
13 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2009 r., 
III CZP 130/08, ONSC 2009, Nr 12, poz. 159. 
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którym przy zastawie rejestrowym jest odpis z 

rejestru zastawów. Do powstania zastawu 

rejestrowego na udziałach w spółce z o.o. 

konieczne jest też dokonanie wpisu w rejestrze 

zastawów. Wpis ten ma charakter konstytutywny, 

zatem zastaw rejestrowy powstaje dopiero w 

momencie dokonania wpisu w rejestrze, a nie 

zawarcia umowy zastawniczej.14 

 

Zawiadomienie przez zastawcę lub zastawnika 

spółki o ustanowieniu zastawu zgodnie z art. 188 

§ 1 i 3 k.s.h. kreuje po stronie zarządu obowiązek 

wpisania odpowiedniej wzmianki o ustanowieniu 

zastawu do księgi udziałów, a następnie 

konieczność złożenia listy wspólników spółki 

wraz z wymienioną wzmianką do sądu 

rejestrowego. 

 

OGRANICZENIA W USTANOWIENIU ZASTAWU 

NA UDZIAŁACH W SPÓŁCE Z O.O. 

  

 W kodeksie spółek handlowych istnieje 

rozwiązanie polegające na możliwości 

ograniczenia rozporządzania udziałem w spółce z 

o.o. w postanowieniach umowy spółki, co 

dotyczy również zastawu na udziale. Art. 182 

k.s.h. wskazuje, iż dopuszczalne jest limitowanie 

możliwości zawierania umów zastawniczych, 

których przedmiotem są udziały w spółce z o.o., 

polegające na konieczności uzyskania zgody 

spółki na zastaw (udzielanej przez zarząd) bądź 

jakimkolwiek innym ograniczeniu. Niezbędne jest 

jednak przy tym literalne wskazanie wymogu 

uzyskania takiej zgody lub innego ograniczenia w 

umowie spółki. Wskazuje się w doktrynie także, 

że ograniczanie możliwości ustanowienia zastawu 

na udziałach, nie może prowadzić do zupełnego 

wyłączenia tej instytucji.15  

 

                                                           
14 A. Herbet, Obrót udziałami..., s. 340. 
15 A. Szajkowski, M. Tarska, w: S. Sołtysiński, A. 
Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks..., s. 303. 

Zauważyć należy, iż ewentualna odmowa 

udzielenia zgody przez zarząd na ustanowienie 

zastawu na udziałach w spółce z o.o. nie 

uruchamia innej procedury dochodzenia swoich 

praw przez wspólnika z o.o., jak w przypadku 

zbycia udziału, jego części bądź jego ułamkowej 

części. Dominującym poglądem jest koncepcja, 

która przedstawia, iż wykładnia językowa art. 182 

§ 2 k.s.h. nie odnosi się zaś do zastawienia 

udziału, a jedynie do jego zbycia.16 Zatem 

wspólnik, który otrzymał odmowę spółki w 

związku z zamiarem zastawienia udziału, nie ma 

możliwości zwrócenia się o zezwolenie na 

ustanowienie zastawu do sądu rejestrowego. 

Należy taki zabieg interpretować w ten sposób, iż 

art. 182 § 3-5 nie mają zastosowania do niniejszej 

sytuacji, chyba że umowa spółki zawiera takie 

postanowienia.17 Podobne konkluzje można 

powziąć, jeżeli umowa spółki wymagałaby 

udzielenia zgody innego organu na zastawienie 

udziału.  

 

Zatem umowa zastawnicza zawarta bez takiej 

zgody zostałaby obciążona bezskutecznością 

między stronami oraz wobec spółki. Zauważenia 

wymaga także fakt, iż ograniczenia zastawienia 

udziałów w spółce z o.o. należy interpretować 

zawężająco. 

 

PIERWSZEŃSTWO ZASTAWU 

 

 Zastawca, pomimo ustanowienia zastawu 

na udziałach w spółce z o.o., ma możliwość 

rozporządzania przedmiotem zastawu lub 

zaciągania zobowiązań jako dłużnik osobisty. W 

związku z tym, iż może zaistnieć zbieg roszczeń 

różnych podmiotów w stosunku do przedmiotu 

zastawu, ustawodawca był zmuszony 

przedsięwziąć środki ustalające kolejność 

zaspokajania się z przedmiotu zastawu przez 

                                                           
16 T. Stawecki, Zastaw na udziale w spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością (I), PPH 2001, Nr 8, s. 5. 
17 M. Rodzynkiewicz, Kodeks..., s. 318. 
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zastawnika i podmioty uprawnione rzeczowo lub 

wierzycieli osobistych zastawcy. Zgodnie zatem z 

brzmieniem art. 306 § 1 k.c. zastawnikowi 

przysługuje pierwszeństwo zaspokojenia się z 

przedmiotu zastawu przed wierzycielami 

osobistymi z wyjątkiem tych wierzycieli 

osobistych, którym przysługuje pierwszeństwo 

szczególne. Takie pierwszeństwo szczególne 

wynika z przepisów odrębnych. Jest to np. szereg 

wierzytelności, które podlegają zaspokojeniu 

przed wierzytelnością zastawnika w ciągu 

trwającego postępowania egzekucyjnego, 

wymienionych w art. 1025 k.c.  

 

Sytuacja zbiegu ograniczonych praw rzeczowych 

jest regulowana z kolei art. 310 k.c., który 

przesądza, iż w przypadku, gdy zastaw został 

ustanowiony na rzeczy wcześniej obciążonej 

innym prawem rzeczowym, powstały później 

zastaw ma pierwszeństwo przed tym innym 

ograniczonym prawem rzeczowym, chyba że 

zastawnik działał w złej wierze. Jednak w 

literaturze wskazuje się, iż przepis ten nie 

znajduje zastosowania do sytuacji zastawu na 

prawie, jakim jest prawo udziałowe, ze względu 

na fakt powiązania tej regulacji z zastawem 

posesoryjnym opartym na wydaniu rzeczy. Zatem 

stosuje się w niniejszej sytuacji art. 249 § 1, który 

głosi, iż w przypadku obciążenia rzeczy kilkoma 

ograniczonymi prawami rzeczowymi, prawo 

powstałe później nie może być wykonywane z 

uszczerbkiem dla prawa powstałego wcześniej.18 

O pierwszeństwie przed pozostałymi 

ograniczonymi prawami rzeczowymi decyduje 

więc moment ustanowienia zastawu. Koncepcja 

ta została również przyjęta przy zastawie 

rejestrowym, co odzwierciedla art. 15 u.z.r.r.z.  

 

 

 

                                                           
18 A. Herbet, Obrót udziałami..., s. 348. 

POZYCJA ZASTAWNIKA A ROZPORZĄDZENIE 

UDZIAŁEM PRZEZ ZASTAWCĘ 

 

Zgodnie z brzmieniem art. 311 k.c. należy 

stwierdzić, iż zastawca ma możliwość 

rozporządzania przedmiotem zastawu zwykłego 

przed jego wygaśnięciem, co odnosi się również 

do udziału. Przepis ten wywodzi się z ogólnej 

tendencji odzwierciedlonej w k.c. do 

umożliwienia dysponowania prawem zbywalnym, 

która znajduje wyraz w art. 57 § 1 k.c. Niezależnie 

od regulacji niniejszego przepisu zastawca może 

się jednak zobowiązać do niedysponowania 

udziałami w pewien określony sposób (art. 57 

ust. 2 k.c.). Zobowiązanie takie nie ogranicza 

jednak kompetencji zastawcy do dysponowania 

udziałem i nie limituje skuteczności czynności 

prawnej.19 Czynność rozporządzająca dokonana 

wbrew zobowiązaniu dłużnika wywołuje jedynie 

skutki w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem umowy (art. 471 i nast. 

k.c.).  

 

Należy zauważyć, iż art. 311 k.c. nie tylko zezwala 

na dysponowanie przedmiotem zastawu, ale także 

stwierdza, iż jakiekolwiek zastrzeżenie mające na 

celu wstrzymanie się przez zastawcę od 

rozporządzania udziałem jest nieważne, co 

świadczy o szerokiej ochronie pozycji zastawcy. 

Jak wskazuje się w literaturze przyjęcie takiej 

regulacji wpływa na zapewnienie ochrony 

podmiotowi słabszemu ekonomicznie przed 

ograniczeniem jego swobody rozporządzalności 

udziałów, tzn. zastawcy udziału.20 

 

W przypadku zaś zastawu rejestrowego regulacja 

obecna w u.z.r.r.z. sygnalizuje, iż poprzez 

odpowiednie postanowienie umowy zastawniczej 

zastawca może się zobowiązać względem 

zastawnika do powstrzymania się od zbywania lub 

obciążania przedmiotu zastawu, co ma 

                                                           
19 Ibidem, s. 349. 
20 A. Malarewicz, Zastaw na udziale..., s. 120. 
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zastosowanie także do udziału. Jakkolwiek należy 

zauważyć, iż rozporządzenie będzie ważne w 

momencie, gdy nabywca nie wiedział lub przy 

zachowaniu należytej staranności nie mógł się 

dowiedzieć o niniejszym zastrzeżeniu. Jednak w 

tej sytuacji ochronę zastawnika przed swoistym 

poszkodowaniem statuuje art. 14 ust. 3 u.z.r.r.z., 

który głosi, iż zastawnik ma prawo dochodzenia 

natychmiastowego zaspokojenia wierzytelności, w 

związku z którą został ustanowiony zastaw. 

Stwierdza się zatem, iż treść art. 14 ust. 1 u.z.r.r.z. 

nawiązuje do art. 57 ust. 2 k.c., zatem stanowi 

jednocześnie wyjątek od art. 311 k.c.21 

 

WYKONYWANIE PRAW MAJĄTKOWYCH W 

ZWIĄZKU Z USTANOWIENIEM ZASTAWU NA 

UDZIAŁACH W SPÓŁCE Z O.O.  

 

 Kwestia wykonywania praw majątkowych 

związanych z udziałami, na których ustanowiony 

jest zastaw, wywołuje spór w doktrynie. Co do 

zasady zastawnik nie wykonuje uprawnień 

majątkowych i korporacyjnych wspólnika. 

Dopuszcza się jednak możliwość przeniesienia 

niektórych uprawnień do wykonywania na rzecz 

zastawnika, co służy zabezpieczeniu jego 

wierzytelności. Przedstawiciele doktryny, którzy 

popierają możliwość wykonywania przez 

zastawnika uprawnień majątkowych związanych z 

udziałem, a zwłaszcza prawa do dywidendy, 

wskazują, iż możliwość taka wywodzi się art. 319 

k.c. interpretowanego w związku z art. 328 k.c.22 

Zgodnie z art. 319 k.c. w przypadku przynoszenia 

pożytków przez rzecz, na której jest ustanowiony 

zastaw, w braku odmiennej umowy zastawnik 

powinien pobierać te pożytki oraz zaliczać na 

poczet zabezpieczonej wierzytelności oraz 

związanych z nią roszczeń. Na podstawie 

wykładni art. 53 i 54 k.c. należy wskazać, iż 

                                                           
21 A. Herbet, Obrót udziałami..., s. 350. 
22 T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, w: Tomasz 
Siemiątkowski, R. Potrzeszcz (red.), Kodeks spółek handlowych. 
Komentarz. Tytuł III. Spółki kapitałowe. Dział I. Spółką z 
ograniczoną odpowiedzialnością. Tom II, Warszawa 2011, s. 128. 

definicja pożytków obejmuje zarówno pożytki 

rzeczy, jak i pożytki prawa, co ma znaczenie w 

przypadku zastawu ustanowionego na prawie 

udziałowym jako prawie podmiotowym 

wspólnika. Pod pojęciem pożytku w omawianym 

przypadku kryje się dywidenda jako prawo 

majątkowe związane z udziałem w spółce z o.o. 

Zatem jeżeli umowa zastawnicza nie 

przewidywałaby innych rozwiązań, wówczas 

zastawnik może pobierać dywidendę z przyjętego 

w zastaw udziału. Pobierana jako pożytek prawa 

dywidenda jest zaliczana na poczet 

zabezpieczonej wierzytelności.  

 

W piśmiennictwie jednak dywaguje się, czy art. 

319 k.c. w ogóle może znaleźć zastosowanie do 

zastawu na prawach. Argumentacja dla słuszności 

poglądu, iż art. 319 k.c. nie powinien znajdować 

zastosowania w niniejszym przypadku, opiera się 

na stwierdzeniu, iż pobieranie pożytków z rzeczy 

wiąże się nierozerwalnie z obowiązkiem wydania 

rzeczy zastawnikowi przy zastawie posesoryjnym, 

co w przypadku udziału w spółce z o.o. jest 

niemożliwe. Dodatkowo należy wskazać na 

dyspozytywność tego przepisu. Zatem zdaniem 

tej części doktryny postanowienie polegające na 

uprawnieniu zastawnika do pobierania dywidendy 

ma charakter raczej przelewu wierzytelności.23  

 

Wydaje się, iż należy przychylić  się do 

argumentacji tej części doktryny, która dopuszcza 

pobieranie pożytków w postaci dywidendy przez 

zastawnika ze względu na charakter prawny 

ograniczonego prawa rzeczowego, jakim jest 

zastaw, a w związku z tym konieczność 

zaspokojenia się przez zastawnika z przedmiotu 

zastawu. Niezależnie jednak od prawidłowości 

danej tezy, koniecznym jest omówienie 

możliwości wykonywania praw majątkowych 

przez zastawników.    

                                                           
23 Por. A. Herbet, Obrót udziałami..., s. 349, A. Malarewicz, 
Zastaw na udziale..., s. 121. 
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Odnosząc się do udziału w kwocie likwidacyjnej 

jako uprawnienia majątkowego związanego z 

udziałem w spółce z o.o., należy stwierdzić, iż jest 

to surogat praw udziałowych wspólnika.24 W 

związku z ustaniem bytu prawnego spółki 

wspólnik otrzymuje prawo do wypłaty świadczeń 

tuż przed zakończeniem likwidacji spółki. W 

sytuacji prawnej zastawnika koniecznym 

uwzględnienia jest art. 332 k.c., który głosi, iż 

zastaw na wierzytelności przechodzi na 

przedmiot świadczenia w przypadku spełnienia 

świadczenia. W konsekwencji prawo zastawnika 

do zaspokojenia się z wierzytelności optuje na 

kwoty wypłacone wspólnikowi w ramach 

podziału kwoty likwidacyjnej pozostałej po 

zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, a 

zatem przedmiotem zastawu nie jest już samo 

prawo, a rzecz w postaci konkretnej kwoty 

wypłaconej tytułem udziału w masie 

likwidacyjnej. Zastosowanie znajduje również art. 

333 k.c., zgodnie z którym świadczenie to może 

zostać spełnione wobec zastawcy i zastawnika 

łącznie, a każdy z nich ma możliwość żądania 

spełnienia świadczenia wobec obu tych 

podmiotów lub poprzez złożenie przedmiotu 

świadczenia do depozytu sądowego. 

 

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym w 

literaturze zastaw można ustanowić na udziale 

jako całości oraz odrębnie na prawie do udziału 

w kwocie likwidacyjnej. Wówczas ten drugi 

zastaw może być skonfigurowany jako zastaw na 

prawie przyszłym, w związku z czym skutek 

zastawu wystąpi w momencie zaktualizowania się 

roszczenia (przy ustaniu bytu prawnego spółki). 

Niezbędne jest jednak w tym przypadku 

spełnienie pozostałych przesłanek zastawu, a 

także uregulowane w art. 329 § 2 k.c. 

odpowiednie pisemne zawiadomienie spółki 

przez zastawcę.25 

                                                           
24 A. Herbet, Obrót udziałami..., s. 355. 
25 Ibidem, s. 356. 

 Spełnienie świadczenia z art. 332 k.c. 

może się odnosić również do innych sytuacji 

wiążących się ze zniesieniem udziału w spółce z 

o.o., zwanych surogatami udziału. Zastaw na 

udziale przechodzi wówczas z mocy prawa m.in. 

na wynagrodzenie w zamian za odpłatne 

umorzenie udziału. Podobnie jest w przypadku 

obniżenia kapitału zakładowego przez 

zmniejszenie wartości posiadanych przez 

wspólników udziałów (które powoduje 

umorzenie częściowe udziałów) oraz 

przekształcenia spółek (podczas którego 

wspólnikowi niegodzącemu się na przystąpienie 

do przekształconej spółki, wypłaca się wartość 

bilansową posiadanego przez niego udziału w 

spółce przekształcanej). Art. 332 k.c. ma również 

zastosowanie do udziałów lub dopłat do 

udziałów w spółce nowo zawiązanej, 

przejmującej lub przekształconej.26  

 

W zakresie wykonywania prawa poboru przez 

zastawnika doktrynie zauważa się dość 

restrykcyjne podejście. Zgodnie uznaje się, iż 

zastawnik nie może wykonywać prawa poboru w 

związku z zastawionymi udziałami w spółce z o.o. 

Udziały uzyskane w konsekwencji jego 

wykonania nie mieszczą się w definicji pożytków 

z prawa w rozumieniu art. 54 k.c.  

 

Dyskusyjny jest temat przyznania prawa poboru 

zastawnikowi na podstawie art. 330 k.c., który 

głosi, iż zastawnik ma prawo dokonywania 

wszystkich czynności zmierzających do 

zachowania prawa obciążonego zastawem. 

Wskazane rozwiązanie argumentuje się tym, iż 

poprzez realizację prawa poboru zastawnik może 

chronić przedmiot zastawu w sposób 

uniemożliwiający "rozwodnienie" udziału 

kapitałowego wspólnika. Przeważająca część 

doktryny opowiada się jednak za tym, iż przepis 

                                                           
26 A. Herbet, w: S. Sołtysiński (red.), System prawa prywatnego. 
Prawo spółek kapitałowych. Tom 17A, Warszawa 2010, s. 315-
316. 



 

 

B
iu

le
ty

n
 P

ra
w

a
 S

p
ó

łe
k

 8
/

2
0
15

 

24 

 

ten nie może być interpretowany rozszerzająco, 

zatem nie jest możliwe przyznanie prawa poboru 

zastawnikowi jako możliwości ochrony prawa 

udziałowego.27 

 

Niezależnie od przedstawionych wyżej rozważań 

przewidziane są dwie sytuacje zezwalające na 

wykonanie prawa poboru przez zastawnika. 

Możliwość taką antycypuje sytuacja podwyższenia 

kapitału zakładowego poprzez zwiększenie 

wartości nominalnej dotychczasowych udziałów. 

W tym przypadku wartość udziałów, na których 

ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe w 

postaci zastawu, jest podwyższana. Powoduje to 

automatyczne obciążenie zastawem również 

różnicy, o którą zwiększono wartość udziału, ze 

względu na fakt, iż zastawem nie może być 

obciążona jedynie część udziału. Drugim 

przypadkiem objęcia prawem poboru nowo 

utworzonych udziałów jest podwyższenie 

kapitału ze środków własnych spółki, co nie 

implikuje zmiany stosunku zakresu uprawnień 

przysługujących danemu wspólnikowi do 

uprawnień pozostałych wspólników, a przez to 

zmiany wartości przedmiotu zastawu.28 

 

Niedopuszczalność przyznania zastawnikowi 

prawa poboru (poza wymienionymi wyżej 

wyjątkami) należy ocenić krytycznie, ze względu 

na ograniczoną możliwość zaspokojenia się 

zastawnika z przedmiotu zastawu, jakim jest 

prawo udziałowe wspólnika spółki z o.o. W 

przypadku nieskorzystania z tego uprawnienia 

dochodzi do skutku zmniejszenie wagi 

dotychczasowych uprawnień wspólnika w 

stosunku do praw podmiotowych pozostałych 

wspólników, co w konsekwencji powoduje 

zmniejszenie wartości prawa udziałowego 

wspólnika, a w konsekwencji mniejszą możliwość 

zaspokojenia się z udziału przez zastawnika.   

                                                           
27 Ibidem, s. 316. 
28 A. Herbet, Obrót udziałami..., s. 358. 

Tytułem wzmianki, warto nadmienić, iż w 

przypadku prawa do wynagrodzenia z tytułu 

spełniania powtarzających niepieniężnych 

świadczeń oraz prawa do zwrotu dopłat 

uprawnienia te nie przysługują zastawnikowi 

udziału w spółce z o.o. z uwagi na fakt, iż nie 

stanowią one pożytków płynących z 

zastawionego udziału, a jedynie surogat 

obowiązków obciążających wspólnika spółki z 

o.o.   

 

WYKONYWANIE PRAW KORPORACYJNYCH W 

ZWIĄZKU Z USTANOWIENIEM ZASTAWU NA 

UDZIAŁACH W SPÓŁCE Z O.O. 

 

 Możliwość realizacji praw korporacyjnych 

związanych z udziałami w spółce z o.o. przez 

zastawnika była wielokrotnie negowana na tle 

k.h.29 Stanowisko to znalazło również swoje 

odzwierciedlenie w wyroku Sądu Najwyższego z 

dnia 8 października 1999 r.30 Dopiero k.s.h. 

dopuścił wyraźnie przyznanie określonego 

uprawnienia korporacyjnego zastawnikom 

udziałów w spółce z o.o. Przykładem liberalnego 

podejścia do kwestii wykonywania praw 

związanych z przyjętym w zastaw udziałem w 

spółce z o.o. jest art. 187 § 2 k.s.h. Przepis ten 

literalnie umożliwił wykonywanie prawa głosu 

przez zastawnika, o ile takie postanowienie 

zostanie zamieszczone w treści umowy spółki. 

Rozwiązanie takie stanowi de facto odstępstwo od 

zasady nierozszczepialności udziału jako prawa 

podmiotowego.31 Zmianę podejścia ustawodawcy 

do kwestii wykonywania prawa głosu przez 

zastawnika należy ocenić pozytywnie, ze względu 

na fakt, iż dysponowanie tym uprawnieniem 

przez wspólnika-zastawcę mogłoby prowadzić do 

                                                           
29 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 
czerwca 1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 
ze zm.) 
30 Wyrok SN z dnia 8 października 1999 r., II CKN 496/98, 
OSNC 2000, nr 4, poz. 72. 
31 Por. A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych, wyd. 9, 
Warszawa 2013, s. 806; M. Rodzynkiewicz, Kodeks..., s. 332. 
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poszkodowania zastawnika w zakresie możliwości 

zaspokojenia się z przedmiotu zastawu. 

Zastawione bowiem udziały w spółce z o.o. 

poprzez niewłaściwe decyzje zastawcy mogłyby 

stracić swoją faktyczną wartość. 

 

W zakresie charakteru legitymacji zastawnika do 

wykonywania prawa głosu postuluje się 

traktowanie tego uprawnienia jako samoistnego 

uprawnienia zastawnika, który nie potrzebuje 

dodatkowego upoważnienia ze strony wspólnika. 

Należy zaznaczyć, iż w momencie przyznania 

prawa głosu zastawnikowi, prawo głosu 

przysługujące zastawcy jako wspólnikowi spółki z 

o.o. automatycznie zostaje wyłączone, zaś 

zastawnik wykonuje prawo głosu we własnym 

imieniu. W piśmiennictwie przyjmuje się, iż w 

obliczu zezwolenia na ukształtowanie przyznania 

prawa głosu zastawnikowi w umowie spółki, nie 

jest potrzebne żadne dodatkowe upoważnienie 

zastawnika do realizacji prawa głosu.32 

 

Odnosząc się do uwzględnienia faktu przyznania 

prawa głosu zastawnikowi w umowie spółki, 

część doktryny opowiada się za stwierdzeniem, iż 

czynność ustanawiająca ograniczone prawo 

rzeczowe, jakim jest zastaw, musi wyraźnie 

wskazywać możliwość przekazania prawa głosu 

zastawnikowi.33 Jednak prezentowany jest również 

inny pogląd polegający na tym, iż prawo to może 

zostać przyznane nawet, jeżeli w treści samej 

umowy zastawniczej brak jest odpowiednich 

uregulowań.34 Umożliwienie zastawnikowi 

wykonywania prawa głosu dochodzi do skutku 

dopiero od momentu, gdy spółka została 

powiadomiona o ustanowieniu zastawu na 

udziałach. W przeciwnym razie zarząd ma prawo 

odmowy zastawnikowi uczestnictwa w 

                                                           
32 Por. A. Herbet, Obrót udziałami..., s. 363;  T. Stawecki, 
Zastaw na udziale...(II), s. 8. 
33 M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, 
wyd. 6, Warszawa 2014, s. 332-333. 
34 Por. A. Herbet, Obrót udziałami..., s. 364; T. Stawecki, 
Zastaw na udziale...(II), s. 8. 

zgromadzeniu wspólników ze względu na fakt, iż 

umowa zastawnicza będzie bezskuteczna 

względem spółki wobec niepoinformowania jej o 

stosunku prawnym zastawu. 

 

W przypadku braku jakiejkolwiek regulacji 

odnoszącej się do wykonywania prawa głosu 

przez zastawnika, inicjatywa w zakresie 

przekazania tego uprawnienia zastawnikowi leży 

po stronie wspólnika-zastawcy. Dopuszczalne jest 

również umożliwienie zastawnikowi realizacji 

prawa głosu poprzez udzielenie mu przez 

zastawcę pełnomocnictwa na zasadach ogólnych, 

jednak wszelkie pozostałe uprawnienia będące w 

związku z udziałem pozostają przy wspólniku. 

 

Dopuszczalność przyznania zastawnikowi prawa 

wykonywania głosu z przyjętych w zastaw 

udziałów warunkuje również nadanie 

pozostałych praw korporacyjnych bezpośrednio 

związanych z tym uprawnieniem w takim 

zakresie, w jakim umożliwiają wykonanie prawa 

głosu lub je zabezpieczają. W konsekwencji 

niejako samoistnie przepis ten staje się podstawą 

do przyznania zastawnikowi uprawnienia do 

udziału w zgromadzeniu wspólników. W 

literaturze jednakże przedstawia się, iż zarząd 

pomimo prawidłowego zawiadomienia o 

ustanowieniu zastawu nie ma obowiązku 

informowania zastawnika o zwoływanych 

zgromadzeniach35, co wydaje się dość 

kuriozalnym rozwiązaniem. Koniecznym 

zauważenia jest fakt, iż skoro ustawodawca 

zdecydował się na możliwość przyjęcia w umowie 

spółki postanowienia o przyznaniu prawa głosu 

zastawnikowi, powinien w równym stopniu 

zabezpieczyć również możliwość dochodzenia 

przez zastawnika do wykonania wskazanego 

uprawnienia - zobowiązując zarząd do 

informowania tego podmiotu o zwoływanych 

zgromadzeniach wspólników. Doktryna 

prezentuje jednak szczątkowe rozwiązanie w 

                                                           
35 T. Stawecki, Zastaw na udziale...(II), s. 8. 
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niniejszej sytuacji polegające na tym, iż w drodze 

umowy zastawca może się zobowiązać do 

powiadomienia zastawnika o zgromadzeniu. 

 

Dyskusyjną kwestią jest również tematyka 

dopuszczania do udziału w zgromadzeniu 

wspólników samego wspólnika jako zastawcę, 

który w tym przypadku jakkolwiek nie jest 

uprawniony do wykonywania prawa głosu. 

Uznaje się, iż wspólnik ma prawo uczestniczenia 

w zgromadzeniu wspólników, jednakże nie 

przysługuje mu prawo głosu.36 

 

Zgodnie z brzmieniem art. 188 § 1 k.s.h. fakt 

przyznania uprawnienia do głosowania  

zastawnikowi musi być uwzględniony poprzez 

zamieszczenie odpowiedniej wzmianki w księdze 

udziałów zawierającej dane tego podmiotu. Wpis 

ten nie ma charakteru konstytutywnego, 

ponieważ przyznanie prawa głosu zastawnikowi 

skuteczne jest już od momentu zawiadomienia 

spółki o dokonaniu czynności. 

 

Należy podkreślić, iż ustawodawca milczy w 

zakresie przyznania zastawnikowi innych praw 

korporacyjnych, tzn. prawa do informacji, prawa 

do zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników 

które to uprawnienia są fundamentem dla 

prawidłowego wykonywania prawa głosu 

wynikającego z przyjętych w zastaw udziałów. 

Można jednak uznać, iż możliwość przyznania 

prawa głosu stanowi również podstawę dla tych 

innych praw korporacyjnych, które wspomagają 

realizację prawa głosu. Jakkolwiek 

nieuprawnionym jest stwierdzenie, iż te 

uprawnienia zostały przeniesione na zastawnika. 

Prawa te przysługują tylko w takim zakresie, w 

jakim umożliwiają zastawnikowi wykonywanie 

uprawnienia do głosowania z przyjętych w zastaw 

udziałów. Zatem możliwe jest korzystanie z 

prawa do informacji o stanie spraw spółki przez 

zastawnika, ale może być realizowane tylko w 

                                                           
36 M. Rodzynkiewicz, Kodeks..., s. 333. 

takiej mierze, jaka zezwala na świadome oddanie 

głosu w danej sprawie.  

 

Odnosząc się do prawa do zaskarżania uchwał 

zgromadzenia wspólników,  należy zauważyć, iż 

istnieje spór w zakresie legitymacji zastawnika do 

wystąpienia z takim powództwem w obliczu 

braku jakiejkolwiek wzmianki o niniejszym 

podmiocie w przepisie dotyczącym zakresu 

podmiotowego tego uprawnienia, czyli w art. 250 

pkt 2-5 k.s.h. Doktrynalnie wskazuje się, iż 

uzasadnieniem dla dopuszczenia zastawnika do 

realizacji prawa zaskarżenia uchwały może być 

odpowiednie stosowanie do zastawnika 

wszystkich przesłanek dotyczących wspólnika 

wymienionych w powyższym przepisie, ze 

względu na fakt iluzorycznej ochrony jego prawa 

do głosu.37 Część doktryny opowiada się z kolei 

za stwierdzeniem, iż zastawnikowi zostało 

przyznane jedynie uprawnienie do głosowania na 

podstawie konkretnego postanowienia umowy 

spółki, co stanowi szczególny wyjątek od zakazu 

rozszczepiania prawa udziałowego, który należy 

interpretować ściśle. 38 Zatem na podstawie 

takiego stanowiska można wywnioskować, iż 

zastawnik nie może wykonywać żadnych innych 

uprawnień korporacyjnych, w tym także prawa do 

zaskarżania uchwał. Opinie na ten temat w 

doktrynie są podzielone, jednak wydaje się, iż 

trafnym stanowiskiem jest przyznanie prawa do 

zaskarżenia uchwały zastawnikowi w tym 

szczególnym zakresie, w jakim uprawnienie to jest 

związane z prawem głosu, ze względu na fakt, iż 

uprawnienie to powinno być realizowane przez 

osobę, której dotyczą przesłanki art. 250 pkt 2-5 

k.s.h. 

 

Niektórzy przedstawiciele doktryny przyjmują 

także, iż zastawnikowi, który przyjął w zastaw 

udziały reprezentujące co najmniej 1/10 całego 

kapitału zakładowego lub taką część, którą 

                                                           
37 Ibidem, s. 331. 
38 A. Kidyba, Kodeks..., s. 806. 
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przewiduje odpowiednie postanowienie umowy 

spółki, to zgodnie z art. 236 k.s.h. może on 

zwrócić się do zarządu z żądaniem zwołania 

nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników.39 

Wydaje się jednak, że należy przychylić się do 

opinii, iż jest to zbyt daleko idące 

uprzywilejowanie zastawnika, w związku z tym 

nie powinno się stwarzać zastawnikom udziałów 

w spółce z o.o. takiej możliwości. 

 

Możliwość realizacji pewnych uprawnień 

korporacyjnych przez zastawnika nie powinna 

jednak dotyczyć uprawnień indywidualnych, tzn. 

takich, których przysługują wyłącznie 

wspólnikowi spółki jako posiadaczowi udziałów. 

Do takich uprawnień zalicza się m.in. prawo do 

wyrażania zgody na umorzenie udziałów i prawa 

do żądania rozwiązania spółki.40 

 

ZAKOŃCZENIE 

  

 Powyższa analiza dotyczy pewnego 

ogólnego zarysu instytucji ograniczonego prawa 

rzeczowego w postaci zastawu na udziałach. 

Uwzględniono w niej regulacje poszczególnych 

przepisów k.s.h. dotyczących tej materii 

uzupełnione o fundamentalne zasady stosunku 

prawnego zastawu z k.c. i u.z.r.r.z. Po tym 

swoistym wprowadzeniu została omówiona 

pozycja prawna zastawnika, który przyjmuje w 

zastaw udziały. Zaprezentowane wyżej 

rozważania wskazują, iż w doktrynie oraz 

judykaturze nie ma zgodności co do statusu 

prawnego zastawnika. Istnieje wiele koncepcji 

pojmowania sytuacji prawnej zastawnika jako 

podmiotu wykonującego pewne uprawnienia 

majątkowe i korporacyjnego z przyjętego w 

zastaw prawa udziałowego. Należy podkreślić, iż 

k.h. dość rygorystycznie określał sytuację prawną 

zastawnika udziałów w spółce z o.o. K.s.h. 

wprowadził liberalizację przepisów w tym 

                                                           
39 T. Stawecki, Zastaw na udziale...(II), s. 8. 
40 A. Herbet, Obrót udziałami..., s. 364. 

zakresie, jednak większość doktryny nadal stoi na 

stanowisku, by maksymalnie ograniczać 

możliwość realizacji uprawnień wynikających z 

udziału jako prawa podmiotowego przez 

zastawnika w celu ochrony wspólnika i realizacji 

zasady nierozszczepialności prawa udziałowego. 

 

Wydaje się, iż należy pozytywnie ocenić regulację 

k.s.h. umożliwiającą realizację przez zastawnika w 

szerszym zakresie uprawnień związanych z 

prawem udziałowym oraz tendencję do ochrony 

jego pozycji. Wykonywanie praw majątkowych 

związanych z udziałem (czyli prawa do 

dywidendy oraz prawa do kwoty likwidacyjnej) 

pozwala zastawnikowi na pobieranie pożytków i 

zaliczanie ich na poczet zabezpieczonej 

wierzytelności, w związku z tym możliwe jest 

zaspokajanie się przez zastawnika z przedmiotu 

zastawu. Natomiast wprowadzona przez k.s.h. 

możliwość przyznania prawa głosu zastawnikowi 

w umowie spółki zapobiega ewentualnemu 

podejmowaniu negatywnych decyzji odnośnie 

udziału przez zastawcę, prowadzących do 

obniżenia wartości faktycznej udziału. Ponadto 

przyznane w pewnym szczególnym zakresie 

wymienione wyżej uprawnienia korporacyjne, 

umożliwiające skorzystanie z prawa głosu, 

dodatkowo chronią pozycję zastawnika. Niniejsza 

analiza stanowi jedynie przyczynek do szerszej 

dyskusji na ten temat, jednak celem jej było 

naświetlenie problematyki wykonywania 

uprawnień w związku z udziałem jako 

przedmiotem zastawu z perspektywy zastawnik.


