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SPÓŁKI OSOBOWE

• podmiotowość prawna – podmiot ustawowy

• spółka oparta jest na wspólnikach i ich wzajemnym współdziałaniu i zaufaniu –

przewaga elementów osobowych – „siła” wspólnika nie zależy od wielkości

wniesionego wkładu

• spółka osobowa oparta jest na bezpośrednim i osobistym zaangażowaniu

wspólników w przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę

• wspólnicy zajmują się prowadzeniem działalności spółki osobowej, której

członkami pozostają, gdyż brak jest odrębnych organów zarządzających

• uproszczony system działania (prowadzenie spraw i reprezentacja) dokonywany

bezpośrednio przez wspólników, którzy reprezentują spółkę jako przedstawiciele

ustawowi a nie organy

• podmiotami prawa podatkowego są wspólnicy

• niektóre spółki osobowe mogą korzystać z uproszczonej księgowości

• odpowiedzialność subsydiarna

• wkładem może być praca lub świadczenie usług

• przeznaczone dla mniejszej ilości wspólników



SPÓŁKI KAPITAŁOWE

• osobowość prawna

• spółka oparta jest na kapitale zakładowym i wniesionym kapitale – przewaga

elementów kapitałowych – o „sile” wspólnika decyduje wniesiony kapitał

• wspólnicy w zamian za wniesione wkłady otrzymują udziały w kapitale

zakładowym dzięki którym mają uprawnienia pozwalające im na podejmowania

decyzji o prowadzonej działalności – więź korporacyjna

• wspólnicy nie są właścicielami majątku spółki – możliwość przywłaszczenia,

kradzieży majątku spółki przez wspólników

• nie muszą służyć celowi gospodarczemu – np. spółki celowe (SPV)

• „oderwanie” procesu decyzyjnego od wspólników - spółka działa przez organy

• wspólnicy decydują tylko o określonych sprawach np. powołanie zarządu,

wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości, rozwiązanie spółki zaś bieżące

prowadzenie spraw spoczywa na zarządzie

• podmiotem prawa podatkowego jest spółka („podwójne opodatkowanie”)

• spółki kapitałowe są zobowiązane do prowadzenia „pełnej rachunkowości”



SPÓŁKI KAPITAŁOWE

• wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania

• następuje przeniesienie ryzyka gospodarczego z majątków wspólników na

majątek spółki przypisany odrębnemu od wspólników podmiotowi

• odpowiedzialność wspólników „ogranicza się” do ryzyka utraty przypadających na

nich części majątku spółki (wkładów)

• wkładem nie może być praca ani świadczenie usług

• procedura weryfikująca wniesienie wkładów

• umożliwia funkcjonowanie większej ilości wspólników (zwłaszcza S.A.)



SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
•spółka ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania

•odpowiedzialność wspólnika jest „ograniczona” do majątku spółki, gdyż osoby

wnoszące kapitał nie odpowiadają za zobowiązania więcej niż tym co wnieśli do

spółki tytułem wkładu

•„za zobowiązania spółki odpowiadają wierzycielom jedynie aktywa”

•Niemcy - § 13. 2. GmbHG „Für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet den

Gläubigern derselben nur das Gesellschaftsvermögen”

•Austria - § 61. 2. GmbHG „Für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet ihren

Gläubigern nur das Gesellschaftsvermögen”

•wspólnicy wnoszą kapitał przez co zwalniają się z odpowiedzialności za

zobowiązania

•spółka z o.o. ma charakter pośredni między typową spółką kapitałową, jaką jest

spółka akcyjna a spółkami osobowymi



SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

•spółka z o.o. bazuje na rozwiązaniach charakterystycznych dla spółki akcyjnej

natomiast elementy osobowe wyrażają się w utrudnieniu zbywania udziałów i

większej swobodzie wspólników w kształtowaniu treści umowy spółki

•z reguły jest spółką zamkniętą

•„utrudniona zbywalność udziałów” – wymóg formy pisemnej z podpisami notarialnie

poświadczonymi oraz brak dokumentów na okaziciela co przeciwdziała zerwaniu

więzi między spółka a wspólnikami, która jest cechą spółki z o.o.

art. 174. § 6. Na udziały lub prawa do zysku w spółce nie mogą być wystawiane 

dokumenty na okaziciela, jak również dokumenty imienne lub na zlecenie.

większa możliwość ograniczenia zbywalności udziałów



SPÓŁKA AKCYJNA

•spółka „typowo kapitałowa”

•z uwagi na sposób gromadzenia kapitału i interes państwa podlega daleko idącym

regulacjom ustawy - ograniczona swoboda modyfikacji statutu spółki (art. 304 § 3 i

4)

•przeznaczona dla większej ilości wspólników – akcjonariuszy i do przedsięwzięć

wymagających większego kapitału wnoszonego przez akcjonariuszy

•spółka akcyjna (anonimowa) – skupia anonimowy akcjonariat, który nie odgrywa

aktywnej roli w procesie reprezentacji czy prowadzenia spraw spółki

•akcjonariat może podlegać ciągłej rotacji – cecha charakterystyczna z uwagi na

spekulacyjny charakter akcji

•związek akcjonariuszy ze spółką jest rozluźniony, osoba akcjonariusza jest dla

spółki w zasadzie obojętna

•obligatoryjna rada nadzorcza, która realizuje uprawnienia kontrolne akcjonariuszy

•brak możliwości wyłączenia akcjonariusza (jedynie squeeze-out i buy-out)



SPÓŁKA AKCYJNA

•ograniczona możliwość wpływu na spółkę przez akcjonariuszy mniejszościowych

(pasywnych)

•spółki publiczne nie mogłyby istnieć bez nieograniczonej odpowiedzialności ze

względu na to że każdy obawiałby się o wniesiony majątek nie mogąc wpływać na

jej działania

•naturą spółki akcyjnej jest zbywalność udziałów (art. 337 § 1), inwestycja

akcjonariusza w spółkę ma być płynna, akcjonariusz ma prawo „wyjść” z inwestycji,

z drugiej strony zapewnia trwałość przedsięwzięcia

•nie ma możliwośći rozwiązania spółki na żądanie akcjonariusza

•„ułatwiona zbywalność udziałów” – możliwość wystawiania akcji na okaziciela

ewentualnie akcje zdematerializowane

• akcje są „produktami finansowymi”

Art. 334. § 1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.

Art. 322. Na akcje i prawa uczestnictwa w zysku bądź podziale majątku spółki 

spółka w organizacji nie może wydawać dokumentów na okaziciela, świadectw 

tymczasowych, jak również dokumentów imiennych lub na zlecenie.



SPÓŁKA AKCYJNA

•spółka akcyjna może miech charakter publiczny i niepubliczny, zamknięty i otwarty

•elementy osobowe 354, 356, 385 par 2, 415 pr 3



SPÓŁKA KAPITAŁOWA A INNE OSOBY PRAWNE

• fundacja – osoba prawna typu zakładowego

• stowarzyszenie – osoba prawna typu korporacyjnego

• tontyny – umowy między określoną liczbą osóby, w której osoby fizyczne

wpłacają do wspólnej puli pieniędzy, a następnie otrzymują dywidendę na

podstawie ich udziału i wyników inwestycji dokonanych za pomocą

zgromadzonych pieniędzy. Kapitał zainwestowany w tontynę nigdy nie jest

zwracany inwestorowi; raczej inwestor otrzymuje dywidendy aż do śmierci ”.



ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓLNIKÓW

1) zobowiązania zaciągnięte przed wpisem spółki do rejestru (art. 13 § 1 k.s.h.);

2) zobowiązania spółki przed wpisem do rejestru do wysokości niewniesionego

wkładu (art. 13 § 2 k.s.h.);

3) wniesienia wkładów niepieniężnych do spółki, których wartość została znacznie

zawyżona w stosunku do ich wartości zbywczej (art. 175 § 1 k.s.h. - wspólnik,

który wniósł taki wkład, oraz członkowie zarządu, którzy wiedząc o zawyżeniu

zgłosili spółkę do rejestru, obowiązani są solidarnie wyrównać spółce brakującą

wartość);

4) świadczeń związanych z udziałem (art. 184 § 1 k.s.h.) - współuprawnieni z

udziału lub udziałów ponoszą odpowiedzialność solidarną;

5) w której za niespełnione świadczenia należne spółce ze zbytego udziału, jego

części lub ułamkowej części udziału (art. 186 § 1 k.s.h.) - nabywca odpowiada

solidarnie ze zbywcą;

6) powstania szkody przy tworzeniu spółki, gdy działo się to wbrew przepisom

prawa i było zawinione (art. 292 k.s.h.).



PRAWA MNIEJSZOŚCI

prawa wspólnika, które mają stanowić przeciwwagę dla kompetencji zgromadzenia

wspólników podejmowanych większością głosów

KOLEKTYWNE

1) art. 233 k.s.h. – prawo żądania zbadania rachunkowości oraz działalności spółki

przez biegłego rewidenta (1/10 KZ)

2) art. 236 k.s.h. – prawo żądania zwołania ZW (1/10 KZ)

3) art. 266 § 2 k.s.h. – prawo żądania wyłączenia wspólnika (>50% KZ)



INDYWIDUALNE

1) art. 188 § 2 k.s.h. – prawo przeglądania księgi udziałów

2) art. 212 k.s.h – prawo indywidualnej kontroli

3) art. 239-240 k.s.h. – zakaz podejmowania uchwał w sprawach nieobjętych

porządkiem obrad (ale brak kworum)

4) art. 247 § 2 k.s.h. – prawo żądania tajność głosowania

5) art. 248 § 4 k.s.h. – prawo przeglądania księgi protokołów i żądania odpisów

6) art. 250 k.s.h. – powództwa o stwierdzenie nieważności oraz o uchylenie

uchwały

7) 271 pkt 1 k.s.h. – powództwo o rozwiązanie spółki

8) 295 k.s.h. – actio pro socio



WKŁADY

Art. 14. § 1. Przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością, spółki akcyjnej albo przeznaczonego na kapitał akcyjny prostej

spółki akcyjnej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź

usług.

Art. 158 § 1. Jeżeli wkładem do spółki w celu pokrycia udziału ma być w całości

albo w części wkład niepieniężny (aport), umowa spółki powinna szczegółowo

określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak

również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów.

Prawa niezbywalne:

Art. 254. Użytkowanie jest niezbywalne (prawo użytkowania).

Art. 300. Służebności osobiste są niezbywalne

Art. 595. § 1. Prawo odkupu jest niezbywalne i niepodzielne

Art. 602. § 1. Prawo pierwokupu jest niezbywalne

Art. 912. Prawo dożywocia jest niezbywalne.

Prawa niemajątkowe:

•dobra osobiste

•osobiste prawa autorskie



WKŁADY

• w umowie można wskazać terminy na wnoszenie wkładów do czasu zgłoszenia

do rejestru

• nie jest możliwe stopniowe obejmowanie udziałów (zawiązanie spółki -

Succesiongrundung) jak w spółce akcyjnej

• wkładem nie może być klientela, chyba że stanowi element przedsiębiorstwa w

znaczeniu przedmiotowym wnoszonego do spółki, wówczas ma wpływ na jego

wartość



KAPITAŁ ZAKŁADOWY A MAJĄTEK SPÓŁKI

•czym innym jest kapitał zakładowy, czym innym majątek spółki

•wniesione do spółki składniki majątkowe stanowią majątek pierwotny będący

podstawą funkcjonowania spółki

•pożądane jest wniesienie przynajmniej w części wkładów pieniężnych aby

umożliwić spółce działalność

•przedmiot wkładu nie musi na stałe znajdować się w spółce, może zostać zbyty

przez spółkę

•w zamian za wniesienie wkładów wspólnicy utrzymują udziały z których tworzony

jest pierwotny majątek spółki

•po stronie aktywów – co do zasady wartość wniesionych wkładów

•po stronie pasywów – ilość udziałów wydanych w zamian za wkłady

wkłady do spółki powinny się równać co najmniej wysokości kapitału 

zakładowego



KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Art. 154. § 3. Udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości

nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości

nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego (agio)

WADA WKŁADU

Art. 14 § 2. W przypadku gdy wspólnik albo akcjonariusz wniósł wkład niepieniężny

mający wady, jest on zobowiązany do wyrównania spółce kapitałowej różnicy

między wartością przyjętą w umowie albo statucie spółki a zbywczą wartością

wkładu. Umowa albo statut spółki może przewidywać, że spółce przysługują

wówczas także inne uprawnienia.

ZAWYŻENIE WARTOŚCI WKŁADU

Art. 175. § 1. Jeżeli wartość wkładów niepieniężnych została znacznie zawyżona

w stosunku do ich wartości zbywczej w dniu zawarcia umowy spółki, wspólnik,

który wniósł taki wkład, oraz członkowie zarządu, którzy, wiedząc o tym, zgłosili

spółkę do rejestru, obowiązani są solidarnie wyrównać spółce brakującą wartość.

§ 2. Od obowiązku określonego w § 1 wspólnik oraz członkowie zarządu nie mogą

być zwolnieni.



KAPITAŁ ZAKŁADOWY A ZMIANA WATOŚCI MAJĄTKU

•jeżeli wartość majątku spółki spadła poniżej wysokości kapitału zakładowego to

wspólnicy nie wnoszą wkładów uzupełniających

•jeżeli wartość majątku spółki wzrosła powyżej wysokości kapitału zakładowego to

spółka nie zwraca im wkładów ale może wypłacić dywidendę

•zysk ani strata nie mają wpływu na wysokość kapitału zakładowego



KAPITAŁ ZAKŁADOWY A DYWIDENDA

Art. 192. Kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może

przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o:

•niepodzielone zyski z lat ubiegłych

•kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych,

które mogą być przeznaczone do podziału.

Kwotę tę należy pomniejszyć o:

•niepokryte straty

•udziały własne

•kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku

za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.



KAPITAŁ ZAKŁADOWY A STRATA

Art. 233. § 1. Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę

przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/2 kapitału

zakładowego, zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie

wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

Art. 397. Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą

sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego,

zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia

uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

•„utrata kapitału” nie jest niewypłacalnością spółki w rozumieniu u.p.u.

•spółka może być nadal wypłacalna, jej wierzyciele nie ponoszą szkody, co będzie

miało miejsce gdy jej aktywa wystarczą na pokrycie zobowiązań

•jeżeli spółka przez straty lub z innych powodów popadła w stan niewypłacalności,

wówczas bez względu na bilans i rezerwy musi zgłosić upadłość

•art. 594. § 1 pkt 3. Kto, będąc członkiem zarządu spółki handlowej, wbrew

obowiązkowi dopuszcza do tego, że zarząd nie zwołuje zgromadzenia wspólników

albo walnego zgromadzenia - podlega grzywnie do 20 000 złotych.



http://rejestracjaspolkizoo.pl

http://rejestracjaspolkizoo.pl/


Grzegorz

Luty 10, 2013 o 10:50

Witam

Chce założyć spółkę i w zasadzie wszystko rozumiem. Ale zastanawia mnie jedna

rzecz.

Jak wysokość kapitału zakładowego wpływa na późniejsze działanie spółki?? Nie

wiem wpływa na wysokości kredytów? Leasingów?? Hmm bo wsumie moge wnieść

5 tysięcy a moge 30 tysięcy, to nie jest problem, ale pytanie właśnie co to mi da

później.



Rafał

Kwiecień 5, 2013 o 20:59

witam, mam pytanie. chcę założyć sp. z o.o., i chodzi o wpłatę kapitału

zakładowego, wymagany jest 5000PLN i przyjmijmy że taki został wpłacony ale na

zakup towarów spółka potrzebuje około 80000PLN. Na jakiej podstawie mogę tą

kwotę wnieść do spółki

Finansowanie zewnętrzne – kredyt, darowizna, pożyczka, obligacje

Finansowanie wewnętrzne – podwyższenie kapitału zakładowego

DOPŁATY

Art. 177. § 1. Umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w

granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału.

AGIO

Art. 154. § 3. Udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej.

Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej,

nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego.



Leszek

Maj 11, 2013 o 10:10

Chcę otworzyć Sp z o.o. i zastanawia mnie jedna rzecz z kapitałem zakładowym:

mianowicie, czy 5 tys. zł (lub więcej) musi być gdzieś zdeponowane, czy jest to li

tylko zapis w umowie i te pieniądze nie muszą być być fizycznie obecne na koncie

bankowym?

Art. 158 § 3. Przedmiot wkładu pozostaje do wyłącznej dyspozycji zarządu spółki.

Art. 167. § 1. Do zgłoszenia spółki należy dołączyć:

2) oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady zostały wniesione w

całości przez wszystkich wspólników,



Aneta

Grudzień 5, 2016 o 14:14

Co się dzieje z kapitałem zakładowym w przypadku sprzedaży/zbycia udziałów

spółki z o.o ? Nowym udziałowcom trzeba fizycznie przekazać kasę?



Katarzyna

Maj 18, 2014 o 20:01

(…)

Powiedzmy że chcę założyć spółkę zoo i wprowadzić do niej 30 tys. zł (bo tyle

będę potrzebować na zakup towaru lub pokrycie pierwszych kosztów działalności) i

wydaje mi się, że nie opłaca mi się tworzyć kapitału zakładowego o tej wartości tylko

lepiej utrzymać go na min. poziomie 5 tys, a resztę przelać na kapitał zapasowy

przy tworzeniu spółki. Wtedy odpowiedzialność jest niższa (do wysokości kapitału

zakładowego). Czy może pan potwierdzić czy mój tok myślenia jest prawidłowy? Nie

rozumiem sensu tworzenia wysokich kapitałów zakładowych.



Sławek

Grudzień 16, 2014 o 21:51

(…) czy dobrze rozumuję? Jeśli wspólnicy wpłacą na kapitał zakładowy te

minimalne 5 tysięcy, a następnie spółka udzieli im pożyczek na te 5 tysięcy, to

wszystko jest ok? Pieniądze ze spółki „wyszły” z powrotem do kieszeni wspólników,

ale kapitał zakładowy jest pokryty w drodze wierzytelności z tych umów pożyczek?

Art. 189. § 1. W czasie trwania spółki nie wolno zwracać wspólnikom

wniesionych wkładów tak w całości, jak i w części, chyba że przepisy niniejszego

działu stanowią inaczej.

§ 2. Wspólnicy nie mogą otrzymywać z jakiegokolwiek tytułu wypłat z majątku

spółki potrzebnego do pełnego pokrycia kapitału zakładowego.

Art. 158 § 2. Wynagrodzenia za usługi świadczone przy powstaniu spółki nie

można wypłacać ze środków wpłaconych na pokrycie kapitału zakładowego, jak

również zaliczać na poczet wkładu wspólnika.



Art. 198. § 1. Wspólnik, który wbrew przepisom prawa lub postanowieniom umowy

spółki otrzymał wypłatę (odbiorca), obowiązany jest do jej zwrotu. Członkowie

organów spółki, którzy ponoszą odpowiedzialność za taką wypłatę, odpowiadają

za jej zwrot spółce solidarnie z odbiorcą.

§ 2. Jeżeli zwrotu wypłaty nie można uzyskać od odbiorcy, jak również od osób

odpowiedzialnych za wypłatę, za ubytek w majątku spółki, który jest wymagany do

pełnego pokrycia kapitału zakładowego, odpowiadają wspólnicy w stosunku do

swoich udziałów. Kwoty, których nie można ściągnąć od poszczególnych

wspólników, rozdziela się między pozostałych wspólników w stosunku do udziałów.

§ 3. Zobowiązani nie mogą być zwolnieni od odpowiedzialności, o której mowa w §
1 i § 2.

§ 4. Roszczenia, o których mowa w § 1 i § 2, przedawniają się z upływem trzech

lat, licząc od dnia wypłaty, z wyjątkiem roszczeń wobec odbiorcy, który wiedział o

bezprawności otrzymanej wypłaty.



Matt

Kwiecień 1, 2015 o 21:26

Zastanawiam się nad hipotetyczną sytuacją. Jest dajmy na to spółka z o.o. której

celem jest prowadzenie działalności deweloperskiej. Ma kapitał zakładowy w

wysokości 1 mln zł. Jest 3 wspólników, którzy zasiadają jednocześnie w zarządzie.

Jeden z nich wniósł wkład pieniężny na kwotę 500 tyś. zł i ma 50% udziałów w

kapitale zakładowym. Dwóch kolejnych wspólników obejmuje kolejne 50% za know-

how (kontakty handlowe, wiedzę ekspercką w zakresie budownictwa, itp.)

wycenione na 500 tyś. zł.

Spółka prowadzi przez kilkanaście miesięcy działalność. Właściwie nie osiąga

przychodów, a jedynie finansuje swoją działalność z kwoty 500 tyś zł. Środki

przeznaczane są na zakup gruntu i służą do opłacenia prac budowlanych. Niestety

w wyniku niegospodarności na koncie spółki pozostaje niewielka suma. Spółka traci

możliwość regulowania zobowiązań jak i wspólnicy nie mają możliwości dalszego

finansowania działalności przedsiębiorstwa.



Matt Kwiecień 1, 2015 o 21:26

Mam w związku z tym kilka pytań:

1.czy wspólnicy muszą ogłosić upadłość? czy ogłoszenie upadłości może mieć

też konsekwencje karno-finansowe dla wspólników w związku z

niegospodarnością?

2.czy wspólnicy którzy objęli udziały za know-how, mogą zostać przymuszeni do

dokonania dopłat?

3.czy w momencie gdy spółka wykazuje stratę, wspólnicy, którzy objęli udziały za

know-how są narażeni na konsewkencje karno-finansowe?

Z góry dziękuję za poświęcony czas i uwagę, Matt



Andrzej

Sierpień 21, 2014 o 08:03

(…) Kilkanaście minut na stronie i mi się spółek odechciało. W prawdzie jestem

spakowany z całą rodziną na zachód (dom sprzedany!, manele spakowane) lecz

jeszcze tak ostatkiem sił po wojażach z własnymi PHU, FHU i kilkoma innymi –

chciałem zobaczyć czy nie zainwestować ostatnich 750.000zł w coś bardziej

przychodowego. Poczytałem, policzyłem i zdębiałem. Polska to dziki kraj!

Naprawdę! Jedna wielka mafia!



„Zło widocznie tkwi nie w formie prawnej Spółek akcyjnych, nie w ich

ustawodawczej szacie, ale w samym rdzeniu ich gospodarczej istoty. Podobne w

całej Polsce warunki ekonomiczne, podobna struktura powojennego społeczeństwa

i podobna mentalność, dały, mimo zasadniczo różnych norm prawnych w całej

Polsce, równe wyniki.”

Prof. Artur Benis, Studia akcyjne, Warszawa 1933.



OPODATKOWANIE WKŁADÓW

Pod względem podatkowym wkład do spółki może mieć postać:

1) wkładu pieniężnego,

2) przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,

3) pozostałych wkładów (aporty).

aportem mogą być rzeczy (np. samochód, komputer, nieruchomość), wartości

niematerialne i prawne (np. know-how) oraz usługi (świadczenie pracy).



KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5.000 złotych

Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych

a)zawyżenie wartości wkładu – wspólnik otrzyma więcej udziałów niż wynika to z 

wartości wniesionych wkładów

Art. 154 § 3. Udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej

Art. 14 § 2 - wady wkładu

Art. 175 - przeszacowanie wartości wkładu

b)zaniżenie wartości wkładu – wspólnik otrzyma mniej udziałów niż wynika to z 

wartości wniesionych wkładów – agio

Art. 154 § 3. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości

nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego



Art. 152. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na udziały o równej albo nierównej

wartości nominalnej.

•jeżeli równa wartość to wspólnik może mieć kilka niepodzielnych udziałów

•jeżeli nierówna wartość to wspólnik może mieć tylko jeden podzielny udział

Art. 154. § 2. Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych.

Art. 153. Umowa spółki stanowi, czy wspólnik może mieć tylko jeden, czy więcej

udziałów. Jeżeli wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, wówczas wszystkie

udziały w kapitale zakładowym powinny być równe i są niepodzielne.

Art. 181. § 1. Jeżeli według umowy spółki wspólnik może mieć tylko jeden udział,

umowa spółki może dopuścić zbycie części udziału.

§ 2. W wyniku podziału nie mogą powstać udziały niższe niż 50 złotych.



UTWORZENIE SPÓŁKI Z O.O.

tradycyjne – akt notarialny

elektroniczne – z wykorzystaniem wzorca umowy

transformacja - w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia

okres założycielski (przed zawarciem umowy spółki)

okres spółki w organizacji

okres spółki właściwej



UTWORZENIE SPÓŁKI Z O.O.

Art. 157. § 1. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać:

1)firmę i siedzibę spółki;

2)przedmiot działalności spółki;

3)wysokość kapitału zakładowego;

4)czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;

5)liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników;

6)czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Art. 163. Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się:

1)zawarcia umowy spółki;

2)wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego,

a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienia

nadwyżki (wyjątek S24)

3)powołania zarządu;

4)ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa

lub umowa spółki;

5)wpisu do rejestru.



SPÓŁKA W ORGANIZACJI



FUNKCJONOWANIE SPÓŁKI W ORGANIZACJI

ZOO

Art. 161. § 1. Z chwilą zawarcia umowy spółki z o.o. powstaje spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.

§ 2. Spółka w organizacji jest reprezentowana przez zarząd albo pełnomocnika

powołanego jednomyślną uchwałą wspólników.

§ 3. Odpowiedzialność osób, które działały w imieniu spółki w organizacji ustaje

wobec spółki z chwilą zatwierdzenia ich czynności przez zgromadzenie

wspólników.

SA

Art. 323. § 1. Z chwilą zawiązania spółki powstaje spółka akcyjna w organizacji.

§ 2. Do chwili ustanowienia zarządu spółka w organizacji jest reprezentowana przez

wszystkich założycieli działających łącznie albo przez pełnomocnika

ustanowionego jednomyślną uchwałą założycieli.

§ 3. Odpowiedzialność osób, które działały w imieniu spółki w organizacji ustaje

wobec spółki z chwilą zatwierdzenia ich czynności przez walne zgromadzenie.



PODMIOTOWOŚĆ PRAWNA

Art. 11. § 1. Spółki kapitałowe w organizacji, o których mowa w art. 161, art. 30011 i

art. 323, mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości

i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

§ 2. Do spółki kapitałowej w organizacji w sprawach nieuregulowanych w ustawie

stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące danego typu spółki po jej wpisie do

rejestru.

Art. 12. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, prosta spółka

akcyjna w organizacji albo spółka akcyjna w organizacji z chwilą wpisu do rejestru

staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą spółką akcyjną albo

spółką akcyjną i uzyskuje osobowość prawną. Z tą chwilą staje się ona podmiotem

praw i obowiązków spółki w organizacji.

SP. Z O.O.

Art. 161 § 4. Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

wymaga zawarcia umowy przez wspólników. Przepisu nie stosuje się do umowy

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawartej zgodnie z art. 1571 (tj. przy

wykorzystaniu wzorca umowy).



ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA

Art. 13. § 1. Za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają

solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu.

§ 2. Wspólnik albo akcjonariusz spółki kapitałowej w organizacji odpowiada

solidarnie z podmiotami, o których mowa w § 1, za jej zobowiązania do wartości

niewniesionego wkładu na pokrycie objętych udziałów lub akcji

mobilizacja do wniesienia wkładów



SPÓŁKA JEDNOOSOBOWA
Art. 4. § 2. Ilekroć w ustawie mowa jest o "umowie spółki", należy przez to rozumieć

także akt założycielski sporządzony przez jedynego wspólnika albo akcjonariusza

spółki kapitałowej.

Art. 156. W spółce jednoosobowej jedyny wspólnik wykonuje wszystkie

uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników zgodnie z przepisami

niniejszego działu. Przepisy o zgromadzeniu wspólników stosuje się odpowiednio.

Art. 162. W spółce jednoosobowej w organizacji jedyny wspólnik nie ma prawa

reprezentowania spółki. Nie dotyczy to zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego.

Art. 166 § 2. Zgłoszenie do sądu rejestrowego spółki jednoosobowej powinno

również zawierać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres jedynego

wspólnika, a także wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem spółki.

Art. 173. § 1. W przypadku gdy wszystkie udziały spółki przysługują jedynemu

wspólnikowi albo jedynemu wspólnikowi i spółce, oświadczenie woli takiego

wspólnika składane spółce wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności,

chyba że ustawa stanowi inaczej.



POSTĘPOWANIE REJESTROWE



Art. 164. § 1. Zarząd zgłasza zawiązanie spółki do sądu rejestrowego właściwego

ze względu na siedzibę spółki w celu wpisania spółki do rejestru. Wniosek o wpis

spółki do rejestru podpisują wszyscy członkowie zarządu.

POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE

PRZED WPISEM DO KRS

DROBNE UCHYBIENIA

BRAKI USUWALNE

BRAKI NIEUSUWALNE

PO WPISIE DO KRS

BRAKI MOGĄCE SKUTKOWAĆ ROZWIĄZANIEM SPÓŁKI

BRAKI NIE SKUTKUJĄCE ROZWIĄZANIEM SPÓŁKI



POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE

PRZED WPISEM DO KRS

DROBNE UCHYBIENIA

Art. 164. § 3. Sąd rejestrowy nie może odmówić wpisania spółki do rejestru z

powodu drobnych uchybień, które nie naruszają interesu spółki oraz interesu

publicznego, a nie mogą być usunięte bez poniesienia niewspółmiernie wysokich

kosztów

np. literówki



BRAKI USUWALNE
Art. 165. W przypadku stwierdzenia w zgłoszeniu braku usuwalnego sąd

rejestrowy wyznaczy spółce w organizacji stosowny termin do jego usunięcia pod

rygorem odmowy wpisu do rejestru

np. brak obligatoryjnych postanowień w umowie

ZARZĄD – brak listy wspólników

WSPÓLNICY - zmiana firmy, ustanowienie rady nadzorczej

BRAKI NIEUSUWALNE

odmowa wpisu

np. niedopuszczalność prowadzenia działalności w tej formie



PO WPISIE DO KRS

BRAKI MOGĄCE SKUTKOWAC ROZWIĄZANIEM SPÓŁKI

Art. 21. § 1. Sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu wpisanej do rejestru spółki

kapitałowej w przypadku, gdy:

1)nie zawarto umowy spółki;

2)określony w umowie albo statucie przedmiot działalności spółki jest sprzeczny z prawem;

3)umowa albo statut spółki nie zawiera postanowień dotyczących firmy, przedmiotu

działalności spółki, kapitału zakładowego lub wkładów;

4)wszystkie osoby zawierające umowę spółki albo podpisujące statut nie miały zdolności do

czynności prawnych w chwili ich dokonywania.

§ 2. W przypadkach określonych w § 1, jeżeli braki nie zostaną usunięte w terminie

wyznaczonym przez sąd rejestrowy, sąd ten może, po wezwaniu zarządu spółki do złożenia

oświadczenia, wydać postanowienie o rozwiązaniu spółki.

§ 3. Jeżeli braki, o których mowa w § 1, nie mogą być usunięte, sąd rejestrowy orzeka o

rozwiązaniu spółki.

§ 4. Z powodu braków, o których mowa w § 1, spółka nie może być rozwiązana, jeżeli od jej

wpisu do rejestru upłynęło pięć lat.



BRAKI NIE SKUTKUJĄCE ROZWIĄZANIEM SPÓŁKI

Art. 172. § 1. Jeżeli po zarejestrowaniu spółki zostały stwierdzone braki wynikłe z

niedopełnienia przepisów prawa, sąd rejestrowy, z urzędu albo na wniosek osób

mających interes prawny, wzywa spółkę do usunięcia braków i wyznacza w tym celu

odpowiedni termin.

§ 2. Jeżeli spółka nie uczyni zadość wezwaniu, o którym mowa w § 1, sąd

rejestrowy może nakładać grzywny według zasad KRS



ELEMENTY ZGŁOSZENIA SPÓŁKI DO KRS

Art. 167. § 1. Do zgłoszenia spółki należy dołączyć:

1)umowę spółki

2)oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady zostały wniesione w

całości przez wszystkich wspólników

3)jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający

umowę spółki, dowód ich ustanowienia, z wyszczególnieniem składu osobowego.

§ 2. Jednocześnie ze zgłoszeniem należy złożyć podpisaną przez wszystkich

członków zarządu listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy

(nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich.



DANE REPREZENTANTÓW PODMIOTU

Art. 19a. 5. Do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do

Rejestru, likwidatorów i prokurentów należy dołączyć oświadczenia tych osób

obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń.

Wymogu dołączenia oświadczenia obejmującego zgodę nie stosuje się, jeżeli wniosek o

wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa

do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia

organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki.

5a. Jeżeli adres do doręczeń znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej, należy

wskazać pełnomocnika do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej.

Każdorazową zmianę adresu do doręczeń osób, o których mowa w ust. 5, lub danych

pełnomocnika, o którym mowa w ust. 5a, należy zgłosić sądowi rejestrowemu, załączając

oświadczenie, o którym mowa w ust. 5. Zgłoszenia dokonują podmiot wpisany do Rejestru

albo osoby, o których mowa w ust. 5 i 5a. Do chwili zgłoszenia zmiany adresu doręczeń

dokonuje się na adres zgłoszony do akt rejestrowych.



DANE OSÓB POWOŁUJĄCYCH ZARZĄD

Art. 19. 5d. Do zgłoszenia spółki kapitałowej do Rejestru należy dołączyć listę

obejmującą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i

siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu.

W przypadku gdy wspólnikiem jest osoba prawna, należy podać imiona i nazwiska

oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej

osoby prawnej.

Każdorazową zmianę tych osób oraz danych tych osób należy zgłosić sądowi

rejestrowemu, przedkładając nową listę.

Przepisy ust. 5a-5c stosuje się odpowiednio.



SPÓŁKA S24

Art. 1571. § 1. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być zawarta

również przy wykorzystaniu wzorca umowy.

SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY

§ 2. Zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu

wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie

teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem

elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym

CHWILA ZAWARCIA UMOWY
§ 3. Umowa, o której mowa w § 1, zawarta jest po wprowadzeniu do systemu

teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą

opatrzenia ich podpisem elektronicznym.



OGRANICZENIE RODZAJU WKŁADÓW

ZAWARCIE UMOWY SPÓŁKI
Art. 158. § 11. W przypadku spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu

wzorca umowy na pokrycie kapitału zakładowego wnosi się wyłącznie wkłady

pieniężne. Pokrycie kapitału zakładowego powinno nastąpić nie później niż w

terminie siedmiu dni od dnia jej wpisu do rejestru.

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
§ 12. Podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane po wpisie do rejestru spółki,

której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, może być pokryte

wyłącznie wkładami pieniężnymi, jeżeli zmiany umowy spółki dokonano przy

wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającej umowę spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością, a w przypadku gdy zmiany umowy spółki dokonano w formie

aktu notarialnego - także wkładami niepieniężnymi.



ZAŁĄCZNIKI DO ZGŁOSZENIA

Art. 167. § 4. Do zgłoszenia S24 należy dołączyć, sporządzone na formularzach

udostępnianych w systemie teleinformatycznym:

1)umowę spółki opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem

zaufanym albo podpisem osobistym

2)listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i

wartości nominalnej udziałów każdego z nich, opatrzoną przez każdego z członków

zarządu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo

podpisem osobistym;

3)oświadczenie wszystkich członków zarządu opatrzone przez każdego z nich

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem

osobistym, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez

wszystkich wspólników w całości wniesione, jeżeli wkłady zostały wniesione

najpóźniej w chwili zgłoszenia spółki.

§ 5. Zarząd S24 w terminie siedmiu dni od dnia jej wpisu do rejestru, składa do

sądu rejestrowego oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady pieniężne

na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości

wniesione, jeżeli oświadczenie takie nie zostało dołączone do zgłoszenia

spółki



ROZWIĄZANIE SPÓŁKI W ORGANIZACJI

Art. 169 § 1. Jeżeli zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego

w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki albo jeżeli

postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne, umowa

spółki ulega rozwiązaniu.

§ 2. W przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca

umowy, termin wynosi 7 dni.



SPOSÓB ROZWIĄZANIA

A.niezwłoczny zwrot wkładów i pokrycie wierzytelności osób trzecich

B.jeżeli spółka w organizacji nie jest w stanie dokonać niezwłocznie zwrotu

wszystkich wniesionych wkładów lub pokryć w pełni wierzytelności osób trzecich,

zarząd dokona likwidacji.

•jeżeli spółka w organizacji nie ma zarządu, zgromadzenie wspólników albo sąd

rejestrowy ustanawia likwidatora albo likwidatorów.

•do likwidacji spółki w organizacji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące

likwidacji spółki.

•spółka w organizacji ulega rozwiązaniu z dniem zatwierdzenia przez zgromadzenie

wspólników sprawozdania likwidacyjnego.



PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKÓW



PRAWA WSPÓLNIKÓW

abstrakcyjne – zakaz rozszczepiania

skonkretyzowane – mogą być zbywane samodzielnie, jeżeli mają charakter 

majątkowy, np. prawo do dywidendy

np. prawo głosu, prawo do dywidendy, prawo pierwszeństwa, prawo poboru

prawo do głosu – abstrakcyjne

prawo do głosu nad uchwałą zgromadzenia w dniu 26.05.2022 r. - konkretne 



UDZIAŁ

▪ jednostka uczestnictwa w spółce - określona kwotowo część kapitału

zakładowego

▪ suma wartości nominalnej udziałów powinna odpowiadać wartości kapitału

zakładowego (wyjątek umorzenie z czystego zysku)

▪ na podstawie ilości udziałów wyraża się zakres uprawnień wspólnika w spółce

(np. liczba głosów, prawo do dywidendy) z uwzględnieniem uprzywilejowania

(element osobowy)

▪ ogół praw wspólnika w spółce



NABYCIE UDZIAŁU

PIERWOTNE

•z chwilą objęcia udziałów w spółce w organizacji

•z chwilą objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym

WTÓRNE

•z chwilą nabycia od wspólnika - wykonywanie praw udziałowych (tj. skuteczność

wobec spółki) z chwilą zawiadomienia o przejściu udziałów (187 § 1)

•z dniem podziału, połączenia lub przekształcenia – np. 531 § 5



ZASADA
Art. 174 § 1. Jeżeli ustawa lub umowa spółki nie stanowi inaczej, wspólnicy mają

równe prawa i obowiązki w spółce.

WYJĄTEK
§ 2. Jeżeli umowa spółki przewiduje udziały o szczególnych uprawnieniach,

uprawnienia te powinny być w umowie określone (udziały uprzywilejowane)

•szczególne uprawnienia są związane z udziałami a nie z ich właścicielem

•akcje uprzywilejowane według założenia (Niemcy, Francja) miały służyć obronie

krajowych akcjonariuszy przed napływem kapitału obcego ale okazało się, że

akcjonariusze i tak sprzedawali je obcym inwestorom

•udziały uprzywilejowane mają znaczenie przy sanacji spółki. Wówczas inwestor

wnoszący kapitał ma prawo otrzymać udziały uprzywilejowane aby zarządzać

spółką w okresie sanacji



Art. 174 § 3. Uprzywilejowanie może dotyczyć w szczególności:

• prawa głosu

• prawa do dywidendy

• sposobu uczestniczenia w podziale majątku w przypadku likwidacji spółki.

• pierwszeństwo zaspokojenia z dywidendy przed innymi udziałami,

• wyrażenie zgody na niektóre czynności spółki

• pierwszeństwo przejęcia udziału wyłączonego wspólnika



CO DO GŁOSU

Uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu może dotyczyć tylko udziałów o równej

wartości nominalnej.

Uprzywilejowanie dotyczące prawa głosu nie może przyznawać uprawnionemu

więcej niż 3 głosy na jeden udział.

CO DO DYWIDENDY

Uprzywilejowanie dotyczące dywidendy nie może naruszać przepisów art. 196.

Art. 196. Na udział uprzywilejowany w zakresie dywidendy można przyznać

uprawnionemu dywidendę, która przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę

przysługującą udziałom nieuprzywilejowanym (dywidenda uprzywilejowana).

Udziały uprzywilejowane w zakresie dywidendy nie korzystają z pierwszeństwa

zaspokojenia przed pozostałymi udziałami, chyba że umowa spółki stanowi

inaczej.



WARUNKI PRZYZNANIA UPRZYWILEJOWANIA

Art. 174 § 5. Umowa spółki może uzależnić przyznanie szczególnych uprawnień

od:

spełnienia dodatkowych świadczeń na rzecz spółki

➢ powiązanie obowiązku powtarzających się świadczeń niepieniężnych z

uprzywilejowaniem

➢ udostępnienie know-how dla spółki

➢ udostępnienie oprogramowania

upływu terminu

➢ np. po 3 latach

ziszczenia się warunku.

➢ zmiana w składzie osobowym wspólników

➢ osiągnięcie określonych zysków



POWTARZAJĄCE SIĘ ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE

Art. 176 § 1. Jeżeli wspólnik ma być zobowiązany do powtarzających się

świadczeń niepieniężnych, w umowie spółki należy oznaczyć rodzaj i zakres

takich świadczeń.

wynagrodzenie wspólnika za takie świadczenia na rzecz spółki jest wypłacane

przez spółkę także w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe nie wykazuje zysku.

wynagrodzenie nie może przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie.

zbycie takiego udziału, jego części lub ułamkowej części udziału, bądź obciążenie

udziału, może nastąpić jedynie za zgodą spółki, chyba że umowa spółki stanowi

inaczej (nabywać może nie być w stanie wykonać tego obowiązku )

wynagrodzenie z tego tytułu nie podlega składkom na ubezpieczenia społeczne ani 

VAT a jedynie podatkowi dochodowemu



DOPŁATY

•„wewnętrzna przymusowa pożyczka" na rzecz spółki

•zwiększa majątek spółki bez formalności związanych z podwyższeniem bądź

obniżeniem kapitału zakładowego

•nie wpływa na wysokość kapitału zakładowego

•zbywca udziałów odpowiada z nabywcą udziałów, jeżeli dopłaty uchwalono przed

zawiadomieniem spółki o przejściu udziału

•o dopłatach może decydować zarząd, jeżeli wspólnicy tak postanowią w umowie

bądź określać termin od zarejestrowania po którym można je uchwalić

Art. 177. § 1. Umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w

granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału.

§ 2. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w

stosunku do ich udziałów.



UCHWALENIE DOPŁAT

Art. 178. § 1. Wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą

wspólników. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, do dopłat tych stosuje się

przepisy § 2 oraz art. 179.

§ 2. Jeżeli wspólnik nie uiścił dopłaty w określonym terminie, obowiązany jest do

zapłaty odsetek ustawowych; spółka może również żądać naprawienia szkody

wynikłej ze zwłoki.

ZWROT DOPŁAT
Art. 179. § 1. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane

na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

§ 2. Zwrot dopłat może nastąpić po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia o

zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki.

§ 3. Zwrot powinien być dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom.

§ 4. Zwróconych dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat.



ZYSK I DYWIDENDA



Celem utworzenia spółki dla wspólników jest osiąganie korzyści

korzyścią dla wspólników jest:

▪ wzrost wartości majątku spółki (udziałów)

▪ dywidenda

▪ wynagrodzenie za umorzenie udziału

▪ wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka organu

▪ wynagrodzenie za powtarzające się świadczenia



ZYSK A DYWIDENDA

Art. 191. § 1. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego

sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia

wspólników.

DYWIDENDA = zysk przeznaczony do podziału

PRZYCHÓD – KOSZTY = DOCHÓD (zysk brutto)

DOCHÓD – PODATEK = DOCHÓD PO OPODATKOWANIU (zysk netto)

Do czasu podjęcia uchwały o podziale zysku przez zgromadzenie wspólników

mamy do czynienia z ogólnym prawem udziałowym wspólnika do zysku.

„SPERANDA” – dawn. spodziewane korzyści; widoki na przyszłość



DECYZJA O PRZEZNACZENIU ZYSKU

ZROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Art. 231 § 2. Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno

być:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;

2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, jeżeli sprawy te nie

zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników;

RADA NADZORCZA

Art. 219 § 3. Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena

sprawozdań, o których mowa w art. 231 § 2 pkt 1, w zakresie ich zgodności z

księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu

dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie

zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej

oceny.



PRZEZNACZENIE ZYSKU

§ 2. Umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku, z

uwzględnieniem przepisów art. 192-197.

§ 3. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk przypadający wspólnikom dzieli

się w stosunku do udziałów.

➢ decydując o przeznaczeniu zysku wspólnicy mają istotny wpływ na spółkę

➢ jeżeli nie przeznaczą zysku na inwestycje to zarząd będzie musiał szukać innego

sposobu finansowania działalności

➢ wspólnicy większościowi nie mogą pokrzywdzić mniejszościowych



Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 2009 r.,

II CSK 522/08

Uchwała zgromadzenia wspólników przeznaczająca cały zysk roczny na kapitał

zakładowy może być kwalifikowana, jako krzywdząca wspólnika w relacji do

spółki, jeśli powoduje długotrwałe wyłączenie zysku z podziału, kiedy kapitał

zapasowy i kapitał rezerwowy są już bardzo znaczne, a brak oznak dekoniunktury w

branży, który usprawiedliwiałby dalsze kumulowanie środków w spółce, przyjęcie

takiej polityki rozwojowej, której następstwem jest stałe przeznaczanie zysku na

cele rozwojowe albo przeinwestowanie, czy też prowadzi do transferowania zysku

do innych spółek, w których pozostali wspólnicy nie mają udziałów, przyznanie

dywidendy tylko niektórym wspólnikom.



Art. 249. § 1. Uchwała wspólników sprzeczna z umową spółki bądź dobrymi

obyczajami i godząca w interesy spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie

wspólnika może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce

powództwa o uchylenie uchwały.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2009 r.

II CSK 91/09

Uchwała o podziale zysku w spółce z o.o., której mocą przeznaczono prawie cały

zysk na kapitał zapasowy, podjęta w spółce prężnie działającej, może zostać

uznana za mającą na celu pokrzywdzenie wspólnika.



KWOTA DYWIDENDOWA (192 KSH)

Kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku

za ostatni rok obrotowy (zysk netto), powiększonego o:

➢ niepodzielone zyski z lat ubiegłych

➢ kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i

rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału.

nie można więc przeznaczyć do podziału kwot z kapitału zapasowego i 

rezerwowych, które nie pochodzą z zysku np.

kapitału zapasowego utworzonego z agio

kapitału rezerwowego utworzonego z dopłat



Kwotę tę należy pomniejszyć o:

➢ niepokryte straty

➢ udziały własne umieszczane w bilansie w osobnej pozycji aktywów (art. 200 § 3)

➢ kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku

za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (np. co roku 5%

przekazuje się na pokrycie straty)

➢ wypłacone zaliczki

S.A.

Art. 396. § 1. Na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego

przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie

osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

brak takiego przepisu przy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością



UPRAWNIENI DO WYPŁATY DYWIDENDY

na jaką datę ustala się wspólników uprawnionych do dywidendy?

na koniec roku obrotowego?

proporcjonalnie do czasu bycia wspólnikiem w roku obrotowym?

na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku?



Art. 193 § 1. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy,

którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.

•roszczenie o wypłatę dywidendy przysługuje tym osobom, które są wspólnikami w

dniu powzięcia uchwały o podziale zysku

•nie ma znaczenia czy osoba była wspólnikiem w roku kiedy powstał zysk, tylko

kiedy była podejmowana uchwała o podziale

•zbycie udziału po zakończeniu roku obrotowego w którym powstał zysk a przed

podjęciem uchwały o podziale zysku spowoduje, ze roszczenia o wypłatę

przysługuje nabywcy udziału

•jeżeli wspólnik zbył udziały przed ustaleniem dywidendy to w umowie sprzedaży

udziałów strony mogą ustalić, że nabywca zwraca zbywcy wypłaconą dywidendę

albo dywidenda będzie zapłatą za udziały

•strony mogą dokonać cesji wierzytelności o wypłatę zysku



DZIEŃ DYWIDENDY

§ 2. Umowa spółki może upoważniać zgromadzenie wspólników do określenia

dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za

dany rok obrotowy (dzień dywidendy).

§ 3. Dzień dywidendy wyznacza się w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia

uchwały, o której mowa w art. 191 § 1 (tj. o podziale zysku). Jeżeli uchwała

zgromadzenia wspólników nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień

powzięcia uchwały o podziale zysku.

INNE PRZYPADKI

S.A.

Art. 432. § 1. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego powinna zawierać:

5) datę, od której nowe akcje mają uczestniczyć w dywidendzie;

ŁĄCZENIE I PODZIAŁ SPÓŁEK

dzień dywidendy określa się w planie połączenia lub podziału



WYMAGALNOŚĆ (TERMIN WYPŁATY) DYWIDENDY

Art. 193. § 4. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale

wspólników. Jeżeli zgromadzenie wspólników nie określi terminu wypłaty dywidendy,

jej wypłata powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy.

ROSZCZENIE O WYPŁATĘ DYWIDENDY

Wyrok SN z dnia 11 września 2002 r., V CKN 1370/00

Roszczenie o wypłatę dywidendy, które wspólnik nabywa w następstwie podjęcia

uchwały zgromadzenia wspólników o przeznaczeniu zysku spółki do podziału, jest

uprawnieniem o charakterze obligacyjnym, które może być przedmiotem cesji,

potrącenia, zastawu lub zastawu rejestrowego.

PRZEDAWNIENIE

Art. 118. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia

wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych

z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.



ZALICZKA NA POCZET DYWIDENDY

Podział zysku dla wspólników może się odbywać przez ich częściowe zaliczkowanie

(art. 194-195 k.s.h.)

Z O.O.

Art. 194. Umowa spółki może upoważniać zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki

na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki

wystarczające na wypłatę.

SA

Art. 349. § 1. Statut może upoważnić zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki

na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka

posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady

nadzorczej.



ZALICZKA NA POCZET DYWIDENDY

Art. 195. § 1. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy,

jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy

wykazuje zysk.

Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca

poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone

z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz

pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

nie można wypłacić zaliczki z kapitału zapasowego utworzonego z zysku 

(przeciwnie niż dywidenda)

§ 2. Do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy nie stosuje się przepisu art.

197 (dywidenda uprzywilejowana niewypłacona latach poprzednich).



ZWROT ZALICZEK

Art. 195. § 11. W przypadku gdy w danym roku obrotowym zaliczka na

poczet przewidywanej dywidendy została wypłacona wspólnikom, a spółka

odnotowała stratę albo osiągnęła zysk w wysokości mniejszej od

wypłaconych zaliczek, wspólnicy zwracają zaliczki w:

1)całości - w przypadku odnotowania straty albo

2)części odpowiadającej wysokości przekraczającej zysk przypadający

wspólnikowi za dany rok obrotowy - w przypadku osiągnięcia zysku w

wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek na poczet przewidywanej

dywidendy.



DYWIDENDA „SKUMULOWANA”

Art. 197. Jeżeli umowa spółki przyznaje prawo do dywidendy

uprzywilejowanej niewypłaconej w latach poprzednich, powinna określać

najwyższą liczbę lat, za które dywidenda może być wypłacona z zysku w

następnych latach; okres ten nie może przekraczać pięciu lat.



DYWIDENDA UPRZYWILEJOWANA

✓uprzywilejowanie co do dywidendy za ostatni rok obrotowy

Art. 196. Na udział uprzywilejowany w zakresie dywidendy można przyznać

uprawnionemu dywidendę, która przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę

przysługującą udziałom nieuprzywilejowanym (dywidenda uprzywilejowana).

✓uprzywilejowanie co do dywidendy za poprzednie lata obrotowe

Art. 197. Jeżeli umowa spółki przyznaje prawo do dywidendy uprzywilejowanej

niewypłaconej w latach poprzednich, powinna określać najwyższą liczbę lat, za

które dywidenda może być wypłacona z zysku w następnych latach; okres ten nie

może przekraczać pięciu lat.

✓uprzywilejowanie co do pierwszeństwa przy zaspokojeniu przed pozostałymi

udziałami

Udziały uprzywilejowane w zakresie dywidendy nie korzystają z pierwszeństwa

zaspokojenia przed pozostałymi udziałami, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.



NIENALEŻNE WYPŁATY

Art. 198. § 1. Wspólnik, który wbrew przepisom prawa lub postanowieniom umowy

spółki otrzymał wypłatę (odbiorca), obowiązany jest do jej zwrotu. Członkowie

organów spółki, którzy ponoszą odpowiedzialność za taką wypłatę, odpowiadają za

jej zwrot spółce solidarnie z odbiorcą.

Wypłata to:



ZWROT NIENALEŻNEJ WYPŁATY

§ 2. Jeżeli zwrotu wypłaty nie można uzyskać od odbiorcy, jak również od osób

odpowiedzialnych za wypłatę, za ubytek w majątku spółki, który jest wymagany do

pełnego pokrycia kapitału zakładowego, odpowiadają wspólnicy w stosunku do

swoich udziałów. Kwoty, których nie można ściągnąć od poszczególnych

wspólników, rozdziela się między pozostałych wspólników w stosunku do udziałów.

§ 3. Zobowiązani nie mogą być zwolnieni od odpowiedzialności, o której mowa w §

1 i § 2.

§ 4. Roszczenia, o których mowa w § 1 i § 2, przedawniają się z upływem trzech lat,

licząc od dnia wypłaty, z wyjątkiem roszczeń wobec odbiorcy, który wiedział o

bezprawności otrzymanej wypłaty.



KAPITAŁ ZAKŁADOWY A INNE FUNDUSZE



KAPITAŁ ZAKŁADOWY A INNE FUNDUSZE

w spółce z o.o. nie ma obowiązku utworzenia kapitału zapasowego i przelewania do niego
określonego procentu zysku aż do osiągnięcia ustalonej wartości, tak jak ma to miejsce w
spółce akcyjnej.

przepisy nie podają jednoznacznie zasad tworzenia innych funduszy w spółce

Ustawa o rachunkowości
Art. 36. 1. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na
ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa, postanowieniami statutu lub
umowy o utworzeniu jednostki.

POZOSTAŁE KAPITAŁY – ZAPASOWY I REZERWOWE



POZOSTAŁE KAPITAŁY – ZAPASOWY I REZERWOWE

Kapitał zapasowy spółki z o.o. powstaje z:
• agio (art. 154 § 3 zd. 2)
• dochodu ze zbycia udziałów własnych (art. 36a ust. 1 u.rach.)
• dochód z umorzenia udziałów własnych, chyba że następuje bez obniżenia kapitału (art. 36a ust. 2)
• zysku – np. odpisu z zysku na podstawie umowy (art. 192)

Art. 154. § 3. zd 2. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa
się do kapitału zapasowego.

Art. 36a ust. 1 i 3 u.rach. - dochód ze zbycia i umorzenia udziałów własnych

Art. 36a. 1. W razie zbycia akcji własnych, dodatnią różnicę między ceną sprzedaży, pomniejszoną o koszty
sprzedaży, a ich ceną nabycia, należy odnieść na kapitał zapasowy. Ujemną różnicę należy ująć jako zmniejszenie
kapitału zapasowego, a pozostałą część ujemnej różnicy, przewyższającą kapitał zapasowy, jako stratę z lat
ubiegłych i opisać w informacji dodatkowej w sprawozdaniu finansowym za rok, w którym nastąpiła sprzedaż.
2. W przypadku umorzenia akcji własnych, dodatnią różnicę między ich wartością nominalną a ceną nabycia należy
odnieść na kapitał zapasowy. Ujemną różnicę należy ująć jako zmniejszenie kapitału zapasowego, a pozostałą część
ujemnej różnicy, przewyższającą kapitał zapasowy, jako stratę z lat ubiegłych i opisać w informacji dodatkowej w
sprawozdaniu finansowym za rok, w którym nastąpiło obniżenie kapitału zakładowego.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do udziałów własnych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z wyjątkiem
umorzenia udziałów bez obniżenia kapitału zakładowego. W przypadku umorzenia udziałów własnych nabytych w
drodze egzekucji, bez obniżenia kapitału zakładowego, wartość udziałów własnych według ceny nabycia należy ująć
jako zmniejszenie kapitału rezerwowego utworzonego w celu ich umorzenia.



• podstawową funkcją kapitału zapasowego jest ochrona przed uszczupleniem pokrycia kapitału
zakładowego realizowana w wyniku przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie straty

• istnieje tylko jeden kapitał zapasowy

• zabronione jest odpisanie kapitału zapasowego na inne cele niż pokrycie straty lub podwyższenie
kapitału zakładowego, w szczególności wypłatę na rzecz wspólników

Art. 260. § 1. Uchwałą wspólników o zmianie umowy spółki można podwyższyć kapitał zakładowy,
przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych
utworzonych z zysku spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki).



KAPITAŁY REZERWOWE

Kapitał rezerwowy spółki z o.o. powstaje z:
• dopłat wspólników (art. 36 ust. 2e u.rach.)
• zysku (art. 192)

Art. 36. 2e. W razie powzięcia uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
określającej termin i wysokość dopłat, równowartość dopłat ujmuje się w odrębnej pozycji pasywów
bilansu (kapitał rezerwowy z dopłat wspólników) i wykazuje się jako składnik kapitału własnego
dopóty, dopóki ten nie zostanie użyty w sposób uzasadniający jego odpisanie; uchwalone, lecz
niewniesione dopłaty wykazuje się w dodatkowej pozycji kapitałów własnych "Należne dopłaty na
poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)".



Przykład 

Wspólnicy Robert G. oraz Łukasz P. stworzyli spółkę z o.o., która starała się o koncesję na usługi
telekomunikacyjne. Wspólnicy podjęli decyzję, że kapitał zapasowy ich spółki z o.o. będzie wynosił
50.000 zł, natomiast kapitał zapasowy 3.000.000 zł. Kapitał zakładowy podzielili na 50 udziałów o
nominale 1.000 zł.

Cena objęcia jednego udziału wyniosła 70.000 zł - wartość agio to 69.000 zł (70.000-1.000). Spółka
otrzymała koncesję. Środki z kapitału zakładowego były przeznaczone na inwestycję - okazało się
jednak, że spółka otrzymała kredyt inwestycyjny oraz dofinansowanie z UE i nie wykorzystała agio. Po
kilku latach wspólnicy podjęli uchwałę o wypłacie dywidendy. Okazało się, że nie mogą 3.000.000 zł
agio wycofać z kapitału zapasowego pod postacią dywidendy z uwagi na to, że agio nie jest zyskiem
wypracowanym przez spółkę.



STRATA

• obowiązkiem organizacyjnym jest obowiązek zarządu przedłożenia zgromadzeniu wspólników 
propozycji podjęcia uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty za ostatni rok obrotowy (art. 231 
§ 2 pkt 2, art. 219 § 3 i )

• postanowienie o pokryciu z zysków z przyszłych lat nie jest pokryciem straty 

jak można pokryć stratę?
• z dopłat
• przez obniżenie kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem (bez zwrotu wkładów)



ZBYWANIE UDZIAŁÓW



ZBYWANIE UDZIAŁÓW

Art. 180. Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz
jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami
notarialnie poświadczonymi.

UDZIAŁ

CZĘŚĆ UDZIAŁU
gdy można mieć tylko jeden udział

UŁAMKOWA CZĘŚĆ UDZIAŁU
współwłasność udziału

Art. 181. § 1. Jeżeli według umowy spółki wspólnik może mieć tylko
jeden udział, umowa spółki może dopuścić zbycie części udziału.



Art. 182. § 1. Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz
zastawienie udziału umowa spółki może uzależnić od zgody spółki albo w inny
sposób ograniczyć.

kontorla struktury kapitałowej spółki

zapobiega wejściu do spółki osó trzecich, jaki zmian w strukturze
kapitału zakładowego



ZGODA SPÓŁKI

Art. 182. § 2. Jeżeli zbycie uzależnione jest od zgody spółki, stosuje
się przepisy § 3-5, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

jeżeli zbycie uzależnione jest od zgody innego podmiotu to przepisów
tych się nie stosuje, nie stosuje się też do zastawu

Zgody udziela zarząd w formie pisemnej.

Jeżeli zgody odmówiono to sąd rejestrowy może wspólnikowi
zezwolić na zbycie, jeżeli istnieją ważne powody.

Jeżeli sąd wyraził zgodę na zbycie to wyznacza termin w którym
spółka może przedstawić innego nabywcę.

Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia to na wniosek wspólnika lub
spółki cenę nabycia i termin zapłaty ustala sąd rejestrowy po
zasięgnięciu, w miarę potrzeby, opinii biegłego.

Jeżeli osoba wskazana przez spółkę nie uiściła ceny nabycia w



INNE OGRANICZENIA

▪zgoda rady nadzorczej, wspólników, osoby trzeciej (np. wojewoda)
▪inny tryb „odwoławczy" np. sąd polubowny
▪nie muszą wystąpić ważne powody, aby uzyskać zezwolenie sądu
▪prawo pierwszeństwa –
▪prawo pierwokupu -
▪ograniczenie zbycia – np. nie może być wspólnikiem osoba spoza osób 
spokrewnionych ze wspólnikiem, spółka handlowa 
▪opcja kupna (call option) – akcjonariusz ma obowiązek zbycia akcji w 
określonym czasie po ustalonej cenie od na rzecz uprawnionego
▪opcja sprzedaży (put option) – akcjonariusz ma prawo zbycia akcji w 
określonym czasie po ustalonej cenie na rzecz zobowiązanego

S.A.
Art. 338. § 2. Dopuszczalne są umowy ustanawiające prawo
pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa nabycia akcji lub
ułamkowej części akcji.



PRAWO PIERWSZEŃSTWA

wspólnik, który ma zamiar zaoferować zbycie udziałów pozostałym
wspólnikom (uprawnionym)

pozostali wspólnicy w określonym terminie mogą zgłosić zamiar nabycia
tego udziału (składają oferty nabycia udziałów)

umowa spółki powinna określać szczegółowe reguły wykonania prawa
pierwszeństwa np. ustalać proporcje nabycia, cenę itp.

prawo pierwszeństwa może być wykonywane za pośrednictwem spółki

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 12 marca 2008 r.
I ACa 140/08

Jeżeli postanowienia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
dotyczące prawa pierwszeństwa nabycia udziałów różnią się istotnie od
prawa pierwokupu, o którym mowa w art. 596 i n. k.c., to przepisy te
nie znajdują zastosowania do wykonywania prawa pierwszeństwa
nabycia udziałów"



Umowa zbycia udziału zawarta bez zezwolenia spółki stanowi czynność
bezskuteczną (zob. wyrok SN z 7 września 1993 r., II CRN 60/93, OSN 1994, nr
7-8, poz. 159 oraz wyrok SN z 9 lutego 2007 r., III CSK 311/2006, „Gazeta
Prawna" 2007, nr 201, s. A7, LexPolonica nr 1622391 - zob. uw. 9 do niniejszego
przepisu).

ograniczenia zbywalności to zobowiązanie do nierozporządzania o rozszerzonej
skuteczności

pojawiają się poglądy, że powinno się stosować art. 59 k.c. jednak czynność taka
jest bezskuteczna z uwagi na przepisy ksh oraz regulacje dotyczące prawa
pierwokupu



PRAWO PIERWOKUPU - KC

prawo wstąpienia uprawnionego w miejsce nabywcy udziałów
zobowiązany ma prawo zbyć udziały pod warunkiem, zę uprawniony nie
wykona prawa pierwokupu
zawarcie umowy z rażąco wysoką ceną może być potraktowane jako
zamiar obejścia prawa pierwokupu, czynność pozorną



PRAWO PIERWOKUPU - KC

Art. 596. Jeżeli ustawa lub czynność prawna zastrzega dla jednej ze
stron pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby
druga strona sprzedała rzecz osobie trzeciej (prawo pierwokupu), stosuje
się w braku przepisów szczególnych przepisy niniejszego rozdziału.

Art. 597. § 1. Rzecz, której dotyczy prawo pierwokupu, może być
sprzedana osobie trzeciej tylko pod warunkiem, że uprawniony do
pierwokupu swego prawa nie wykona.
§ 2. Prawo pierwokupu wykonywa się przez oświadczenie złożone
zobowiązanemu.

Art. 598. § 1. Zobowiązany z tytułu prawa pierwokupu powinien
niezwłocznie zawiadomić uprawnionego o treści umowy sprzedaży
zawartej z osobą trzecią.

§ 2. Prawo pierwokupu co do nieruchomości można wykonać w ciągu
miesiąca, a co do innych rzeczy - w ciągu tygodnia od otrzymania
zawiadomienia o sprzedaży, chyba że zostały zastrzeżone inne terminy.



PRAWO PIERWOKUPU

Art. 600. § 1. Przez wykonanie prawa pierwokupu dochodzi do
skutku między zobowiązanym a uprawnionym umowa sprzedaży tej
samej treści, co umowa zawarta przez zobowiązanego z osobą trzecią,
chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Jednakże postanowienia umowy z osobą trzecią, mające na celu
udaremnienie prawa pierwokupu, są względem uprawnionego
bezskuteczne.



Skutki zawarcia umowy bezwarunkowej

Art. 599. § 1. Jeżeli zobowiązany z tytułu prawa pierwokupu sprzedał
rzecz osobie trzeciej bezwarunkowo albo jeżeli nie zawiadomił
uprawnionego o sprzedaży lub podał mu do wiadomości istotne
postanowienia umowy sprzedaży niezgodnie z rzeczywistością, ponosi on
odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę.

Uchwała SN z dnia 19 listopada 1968 r. III CZP 100/68
W razie zawarcia umowy bezwarunkowej uprawnionemu przysługuje  

obok roszczenia z art. 599 k.c. również roszczenie z art. 59 k.c.

IUS AD REM
Art. 59. W razie zawarcia umowy, której wykonanie czyni całkowicie lub
częściowo niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniu osoby trzeciej,
osoba ta może żądać uznania umowy za bezskuteczną w stosunku do
niej, jeżeli strony o jej roszczeniu wiedziały albo jeżeli umowa była
nieodpłatna. Uznania umowy za bezskuteczną nie można żądać po
upływie roku od jej zawarcia



SPADKOBRANIE

co do zasady udziały podlegają dziedziczeniu

spadkobiercy stają się współwłaścicielami udziałów

następnie w wyniku działu spadku mogą rozdzielić udziały między sobą 

stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o dziedziczeniu

Art. 183. § 1. KSH
umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki 

spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika.

- spółka zamknięta - nadanie spółce bardziej osobowego charakteru

- wspólnicy mogą nie chcieć aby do spółki wstąpił ktoś obcy

- służy ograniczeniu liczby wspólników – może być wielu spadkobierców



SPADKOBRANIE

WYŁĄCZENIE

▪dotyczy wszystkich spadkobierców:

np. udziały te nabywa określony wspólnik albo pozostali wspólnicy

np. udziały te podlegają umorzeniu (obniża się kapitał zakładowy)

OGRANICZENIE

▪dotyczy niektórych spadkobierców

np. tylko określeni spadkobiercy mogą wstąpić (np. kwalifikacje)

np. uzależnienie wstąpienia od zgody zgromadzenia wspólników



SPADKOBRANIE

Umowa spółki powinna określać warunki spłaty spadkobierców
niewstępujących do spółki, pod rygorem bezskuteczności
ograniczenia lub wyłączenia.

WARUNKI SPŁATY

• jaką wartość udziału spłacić spadkobiercom
• w jakim terminie

SKUTKI BRAKU WARUNKÓW SPŁATY

jeżeli warunki nie będą określone to spadkobiercy dziedziczą udziały 
tak jakby tych postanowień w ogóle nie było w umowie



WSPÓŁWŁASNOŚĆ UDZIAŁU

•kilka osób nabywa udziały na współwłasność
•wskutek ustania wspólności majątkowej małżeńskiej
•wskutek dziedziczenia przez kilka osób

WSPÓLNIK ZBIOROWY

Art. 184. § 1. Współuprawnieni z udziału lub udziałów wykonują swoje
prawa w spółce przez wspólnego przedstawiciela; za świadczenia
związane z udziałem odpowiadają solidarnie (np. dopłaty)

§ 2. Jeżeli współuprawnieni nie wskazali wspólnego przedstawiciela,
oświadczenia spółki mogą być dokonywane wobec któregokolwiek z
nich (np. o zwołaniu zgromadzenia wspólników).



MAŁŻONKOWIE

ZASTOSOWANIE JEŻELI BRAK POSTANOWIEŃ W UMOWIE SPÓŁKI

WSPÓLNOŚĆ

w przypadku nabycia udziałów przez jednego małżonka ze środków z 
majątku wspólnego właścicielem udziału będą obydwoje małżonkowie 

(wspólność ustawowa)

wspólnikiem będzie jednak tylko ten, który objął lub nabył udziały

WSPÓŁWŁASNOŚĆ

w razie ustania wspólności majątkowej małżonkowie stają się 
współwłaścicielami (współwłasność ułamkowa) – wspólnik zbiorowy

jeżeli umowa nie zawiera wyłączenia ani ograniczenia to można w ramach 
podziału majątku podzielić udziały między dwóch małżonków



OGRANICZENIE WSTĄPIENIA MAŁŻONKA

Art. 1831. Umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do
spółki współmałżonka wspólnika w przypadku, gdy udział lub udziały są
objęte wspólnością majątkową małżeńską.

jeżeli spółka wyłącza bądź ogranicza wstąpienie małżonka to sąd nie 
może dokonać podziału a konieczna będzie spłata drugiego małżonka 

zgodnie z zasadami określonymi w umowie spółki



SKUTKI ZBYCIA UDZIAŁU

Zainteresowani zawiadamiają spółkę o:

•przejściu udziału, jego części lub ułamkowej części udziału na inną osobę

•ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału

przedstawiając dowód przejścia bądź ustanowienia zastawu lub

użytkowania.

Czynności te są skuteczne wobec spółki od chwili, gdy spółka otrzyma od

jednego z zainteresowanych zawiadomienie o tym wraz z dowodem

dokonania czynności.

▪ nabycie następuje z chwilą dokonania czynności

▪skuteczność wobec spółki z chwilą zawiadomienia np. wykonywanie praw

udziałowych



KSIĘGA UDZIAŁÓW

Art. 188. § 1. Zarząd jest obowiązany prowadzić księgę udziałów, do której
należy wpisywać:

✓nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika
✓adres
✓liczbę i wartość nominalną jego udziałów
✓ustanowienie zastawu lub użytkowania
✓wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika
✓wszelkie zmiany dotyczące osób wspólników i przysługujących im udziałów

§ 2. Każdy wspólnik może przeglądać księgę udziałów.

§ 3. Po każdym wpisaniu zmiany zarząd składa sądowi rejestrowemu
podpisaną przez wszystkich członków zarządu nową listę wspólników z
wymienieniem liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich oraz
wzmianką o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału.



KSIĘGA UDZIAŁÓW

Art. 38. W dziale 1 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:

8) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

c) oznaczenie wspólników posiadających samodzielnie lub łącznie z
innymi co najmniej 10% kapitału zakładowego oraz ilość
posiadanych przez tych wspólników udziałów i łączną ich wysokość,

d) jeżeli spółka ma tylko jednego wspólnika - wzmiankę, że jest on
jedynym wspólnikiem spółki,





PRAWA NA UDZIAŁACH

Art. 187. § 2. Umowa spółki może przewidywać, że zastawnik lub
użytkownik udziału może wykonywać prawo głosu.

Z przepisu wynika wprost, że możliwe jest ustanowienie zastawu (także
rejestrowego) lub użytkowania na udziałach

PRAWA RZECZOWE OGRANICZONE
skuteczne wobec wszystkich

czy można ustanowić hipotekę?



PRAWA WZGLĘDNE NA UDZIAŁACH

czy jest możliwe użyczenie udziałów?

Art. 710. Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez
czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

udział nie jest rzeczą tylko prawem

czy jest możliwe zawarcie umowy najmu udziałów?

Art. 659. § 1. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz
do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić
wynajmującemu umówiony czynsz.

czy jest możliwe zawarcie umowy dzierżawy udziałów?

Art. 693. § 1. Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać
dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub
nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Art. 709. Przepisy o dzierżawie rzeczy stosuje się odpowiednio do dzierżawy praw.



UMORZENIE UDZIAŁÓW
(AMORTYZACJA)

ART. 199 KSH



UMORZENIE UDZIAŁÓW

• wskutek umorzenia udział przestaje istnieć (zmniejszenie ilości udziałów)

• jeżeli umarza się wszystkie udziały wspólnika to wspólnik traci członkostwo w

spółce

• umorzenie może wiązać się ze zwrotem części kapitału zakładowego

• wspólnik może się w ten sposób „zrzec” udziałów odpłatnie albo nieodpłatnie

• umorzenie = amortyzacja udziałów



PRZYCZYNY UMORZENIA

FINANSOWE

• umożliwienie dokonania wypłaty z majątku spółki niezależnie od straty

• wycofanie przez wspólników środków finansowych bez zmian w strukturze

przysługiwania udziałów

• umorzenie z obniżeniem kapitału zakładowego bez dokonywania wypłat

wspólnikom umożliwia przeniesienie kwot do kapitałów rezerwowych

OSOBOWE

• wystąpienie ze spółki bez konieczności znalezienia nabywcy udziałów

KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY DZIAŁALNOŚCI

• np. umorzenie w sytuacji rozwiązania umowy o pracę, zaprzestania

powtarzających się świadczeń, spadku obrotów, upływu czasu, braku zysków



PRZYKŁAD

Większościowy wspólnik ma zamiar przejęcia wszystkich udziałów spółki.

Może dokonać tego zasadniczo na dwa sposoby.

1) zwrócenie się z ofertą nabycia udziałów pozostałych wspólników. W takim

przypadku jednak trzeba się liczyć z angażowaniem własnych środków i

możliwością odmowy sprzedaży.

2) Drugim sposobem jest dokonanie umorzenia udziałów, w którym to przypadku

angażowane są środki spółki.

Wspólnik większościowy, celem doprowadzenia do umorzenia udziałów, powinien

na początku zwrócić się do zarządu o zwołanie zgromadzenia wspólników, z

porządkiem obrad przewidującym podjęcie uchwały o umorzeniu udziałów.



RODZAJE UMORZENIA UDZIAŁÓW

DOBROWOLNE

za zgodą wspólnika

(w drodze nabycia udziału przez spółkę)

PRZYMUSOWE

bez zgody wspólnika

(przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki)

AUTOMATYCZNE (UMOWNE, SZCZEGÓLNE)

w razie ziszczenia się określonego zdarzenia



SPOSOBY (TRYBY) UMORZENIA UDZIAŁÓW

ZA WYNAGRODZENIEM

- niezależnie od zgody wspólnika

- przez obniżenie kapitału zakładowego

- bez obniżania kapitału zakładowego (z czystego zysku)

BEZ WYNAGRODZENIA

- tylko za zgodą wspólnika



WARUNEK UMORZENIA UDZIAŁÓW

Art. 199. § 1. Udział może być umorzony

- jedynie po wpisie spółki do rejestru

- tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi.

UCHWAŁA O UMORZENIU UDZIAŁÓW

(umorzenie dobrowolne i przymusowe)

Art. 199. § 2. Umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników

Uchwała zgromadzenia wspólników powinna określać w szczególności:

• podstawę prawną umorzenia

• wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział

W przypadku umorzenia przymusowego uchwała powinna zawierać również

uzasadnienie.

W przypadku umorzenia automatycznego umorzenie następuje bez powzięcia uchwały

zgromadzenia wspólników.



UMORZENIE DOBROWOLNE

• wystarczy ogólne postanowienie umowy o dopuszczalności umorzenia

• wspólnik, którego udziały są umarzane musi wyrazić na to zgodę

Art. 246. § 3. Uchwała dotycząca zmiany umowy spółki, zwiększająca świadczenia

wspólników lub uszczuplająca prawa udziałowe bądź prawa przyznane osobiście

poszczególnym wspólnikom, wymaga zgody wszystkich wspólników, których

dotyczy.

• w przeciwieństwie do umorzenia przymusowego wynagrodzenie może być niższe

od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w

sprawozdaniu

• jeżeli następuje przez obniżenie kapitału zakładowego to z chwilą wpisu

• jeżeli następuje z czystego zysku to umorzenie następuje z chwilą nabycia



PROCEDURA NABYCIA UDZIAŁÓW W CELU UMORZENIA

• umorzenie dobrowolne udziałów w rozumieniu KSH nie jest w istocie

umorzeniem, lecz nabyciem udziału przez spółkę w drodze umowy sprzedaży

• następuje w drodze nabycia udziałów od wspólnika (za jego zgodą)

• nie jest to umowa sprzedaży – brak ceny sprzedaży

• spółka i wspólnik zawierają umowę o skutku rozporządzającym, przenoszącą

udziały ze wspólnika na spółkę, ze skutkiem ich umorzenia

• podjęcie uchwały o nabyciu w celu umorzenia i ustaleniu wynagrodzenia

• zawarcie umowy nabycia udziałów w celu umorzenia

• wypłata wynagrodzenia



UMORZENIE PRZYMUSOWE

➢ nie wymaga zgody wspólnika - może nastąpić nawet wbrew jego woli

➢ umowa spółki określa przesłanki i tryb przymusowego umorzenia udziału

➢ „przesłanki umorzenia” - okoliczności, których zaistnienie uzasadnia podjęcie decyzji o

umorzeniu

➢ zaistnienie przesłanek podlega ocenie wspólników, którzy przyjmując, że są

uzasadnione, podejmują uchwałę o umorzeniu

➢ dopuszczalne jest uregulowanie w umowie spółki jako przesłanek przymusowego

umorzenia konkretnie opisanych, jednoznacznych, neutralnych okoliczności

dotyczących wspólnika, np. utrata uprawnień zawodowych, upływ czasu, zrealizowanie

inwestycji

➢ problematyczne jest tzw. umorzenie sankcyjne np. za działania konkurencyjne, bądź z

ważnych powodów

➢ „tryb umorzenia” – przymusowe czy automatyczne

➢ w przypadku umorzenia przymusowego wynagrodzenie za umorzony udział nie może być

niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w

sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę

przeznaczoną do podziału między wspólników.



Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna

z dnia 12 maja 2005 r. V CK 562/04

Przymusowe umorzenie udziałów nie może być wykorzystywane do usunięcia

wspólnika ze spółki z przyczyn przewidzianych w art. 266 § 1 KSH

Jeżeli zachowanie wspólnika narusza lub choćby zagraża interesom pozostałych

członków korporacji lub interesom spółki, ustawa przewiduje określone środki

prawne w celu umożliwienia ochrony tych interesów, jak zwłaszcza powództwo o

wyłączenie wspólnika ze spółki

Umorzenie przymusowe, ani tym bardziej automatyczne nie mogą być

wykorzystywane jako sankcja organizacyjna i nie mogą stanowić obejścia

przepisów o wyłączeniu wspólnika.



AUTOMATYCZNE UMORZENIE UDZIAŁÓW

Art. 199 § 4. Umowa spółki może stanowić, że udział ulega umorzeniu w razie

ziszczenia się określonego zdarzenia bez powzięcia uchwały zgromadzenia

wspólników. Stosuje się wówczas przepisy o umorzeniu przymusowym.

▪ „zdarzenia powodujące umorzenie” - zdarzenia obiektywne, których ziszczenie

się nie wymaga oceny czy potwierdzenia przez zgromadzenie wspólników

▪ następuje niezależnie od woli stron, w razie ziszczenia się zdarzenia i nie

wymaga podjęcia uchwały zgromadzenia wspólników.

▪ umorzenie automatyczne jest szczególną postacią umorzenia przymusowego,

nie wymaga przy tym uchwały wspólników, następuje automatycznie z chwilą

nadejścia zdarzenia określonego w umowie spółki

▪ w przypadku umorzenia przymusowego niezbędne jest podjęcie uchwały w której

wspólnicy stwierdzają zajście zdarzenia powodującego umorzenie



PRZESŁANKI UMORZENIA AUTOMATYCZNEGO

określenie w umowie spółki powinno mieć charakter jednostkowy i obiektywnie

stwierdzalny np.:

▪ „jeżeli sprawozdanie finansowe spółki przez dwa kolejne lata obrotowe wykaże

stratę przewyższającą jedną dziesiątą część kapitału zakładowego spółki”

▪ „w razie odwołania wspólnika z zarządu spółki”

▪ „w razie zmiany przez zgromadzenie wspólników przedmiotu działalności spółki”

▪ „w razie powzięcia uchwały o podwyższeniu (obniżeniu) kapitału zakładowego”



Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

z dnia 1 lutego 2018 r., I AGa 23/18

Szczególny charakter automatycznego umorzenia udziałów wspólnika w spółce z

ograniczoną odpowiedzialnością wymaga wprowadzenia w umowie spółki ścisłego

oznaczenia zdarzenia stanowiącego przesłankę umorzenia, wyraźnego wyłączenia

konieczności podejmowania uchwały przez wspólników czy przyznania w tym

zakresie kompetencji zarządowi. Zdarzenie to powinno mieć charakter jednostkowy,

obiektywnie sprawdzalny, pozwalający na łatwe ustalenie czasu jego wystąpienia.

Określenie zdarzeń, których ziszczenie powoduje automatyzm umorzenia musi być

na tyle konkretne, aby nie było żadnych wątpliwości co do ich istoty i wystąpienia.



PROCEDURA UMORZENIA  AUTOMATYCZNEGO

Art. 199 § 5. W przypadku ziszczenia się określonego w umowie spółki zdarzenia, o którym

mowa w § 4, zarząd powinien powziąć niezwłocznie uchwałę o obniżeniu kapitału

zakładowego, chyba że umorzenie udziału następuje z czystego zysku.

uchwała zarządu spółki o umorzeniu ma charakter deklaratoryjny, ponieważ umorzenie 

następuje z mocy prawa w razie ziszczenia się określonego w umowie spółki zdarzenia.

Art. 255. § 2. Obniżenie kapitału zakładowego w trybie art. 199 § 5 wymaga uchwały

zarządu i wpisu do rejestru.

Art. 265. § 4. W przypadku określonym w art. 199 § 4 i § 5 zamiast uchwały zgromadzenia

wspólników należy dołączyć oświadczenie wszystkich członków zarządu, w formie aktu

notarialnego, o spełnieniu wszystkich warunków obniżenia kapitału zakładowego

przewidzianych w ustawie i umowie spółki oraz w uchwale o obniżeniu kapitału

zakładowego.



SPOSOBY UMORZENIA UDZIAŁÓW

NA PODSTAWIE UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

(umorzenie dobrowolne i przymusowe)

BEZ POWZIĘCIA UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
(umorzenie automatyczne)



A) NA PODSTAWIE UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

▪ umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników

▪ stosuje się zwykłe zasady podejmowania uchwał

▪ wspólnik, którego udziałów dotyczy uchwała, nie podlega wyłączeniu od

głosowania na podstawie art. 244 k.s.h., niezależnie od rodzaju umorzenia

▪ nie jest dopuszczalne podjęcie uchwały przez wspólników bez odbycia się

zgromadzenia (art. 227 § 2 k.s.h.).

▪ uchwała powinna określać w szczególności:

- podstawę prawną umorzenia

- wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział

- uzasadnienie - w przypadku umorzenia przymusowego



B) BEZ POWZIĘCIA UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

▪ umowa spółki może stanowić, że udział ulega umorzeniu w razie ziszczenia się

określonego zdarzenia bez powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników

▪ stosuje się wówczas przepisy o umorzeniu przymusowym.



WYNAGRODZENIE ZA UMORZONE UDZIAŁY

A.FINANSOWANE Z OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

B.FINANSOWANE Z CZYSTEGO ZYSKU

C.BEZ WYNAGRODZENIA

ustawa określa zasady ustalania wynagrodzenia za umorzenie przymusowe i 

automatyczne

ustawa nie określa zasad ustalania wynagrodzenia za udziały umarzane 

dobrowolnie, może to nastąpić nawet bez wynagrodzenia



A) FINANSOWANE Z OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

• umorzenie połączone z obniżeniem kapitału zakładowego dopuszczalne jest tylko

wówczas, gdy kapitał zakładowy spółki jest wyższy od jego minimalnej wysokości

• w razie umorzenia z obniżeniem kapitału zakładowego konieczne jest podjęcie stosownej

uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego z zachowaniem wymaganych w tym

zakresie warunków, przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego oraz wpisu do

rejestru (art. 263-265 k.s.h.).



B) FINANSOWANE Z CZYSTEGO ZYSKU

• czysty zysk ustala się tak jak kwotę dywidendową (art. 192 k.s.h.)

• gdy umowa przewiduje umorzenie przymusowe lub automatyczne wskazane jest

tworzenie specjalnych funduszy umorzeniowych (amortyzacyjnych) w celu wypłaty

wynagrodzenia za umorzone udziały

• nie jest możliwe umorzenie udziału lub udziałów z innych środków, np. z pożyczki lub

kredytu, środków z agio

• umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego

• następuje bez zmiany umowy – uchwała nie musi być umieszczona w protokole

sporządzonym przez notariusza

• w przypadku ziszczenia się określonego w umowie spółki zdarzenia zarząd powinien

powziąć niezwłocznie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego, chyba że umorzenie

udziału następuje z czystego zysku



SKUTKI UMORZENIA UDZIAŁÓW

BEZ OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

• co do zasady suma udziałów jest równa kapitałowi zakładowemu

• w razie umorzenia udziału bez obniżenia kapitału zakładowego kapitał zakładowy jest

większy niż zliczone razem udziały

UCHWAŁA SN z 9.4.1997 r., III CZP 15/97

"W razie umorzenia w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością części udziałów z czystego

zysku, dopuszczalne jest powzięcie przez wspólników uchwały zmieniającej umowę spółki i

dostosowującej wartość pozostałych po umorzeniu udziałów do niezmienionej wysokości

kapitału zakładowego".

nie jest to jednak obowiązkowe 

wystarczy złożenie zaktualizowanej listy wspólników do rejestru



C) BEZ WYNAGRODZENIA

jedynie za zgodą wspólnika



UDZIAŁY WŁASNE
(art. 200 KSH)



UDZIAŁY WŁASNE

Art. 200. § 1. Spółka nie może obejmować lub nabywać ani przyjmować w zastaw własnych

udziałów.

- zakaz dotyczy również obejmowania lub nabywania udziałów bądź przyjmowania ich w

zastaw przez spółkę albo spółdzielnię zależną

- nabycie udziałów wbrew zakazowi powoduje, że czynność taka jest nieważna

- zakaz nie dotyczy innych czynności np. użytkowanie, dzierżawa

- przepis nie stanowi o tym czy spółka może nabywać udziały własne na rachunek innych

osób (art. 194 KH brzmiał inaczej)

Art. 588. Kto, będąc członkiem zarządu albo likwidatorem, dopuszcza do nabycia przez

spółkę handlową własnych udziałów lub akcji albo do brania ich w zastaw

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 6 miesięcy.



UZASADNIENIE ZAKAZU

- spółka nie może być swoim własnym wspólnikiem

- nabywanie udziałów własnych prowadziłoby do tego, że spółka zostałaby jednocześnie

swoim wspólnikiem, co jest sprzeczne z naturą spółki

- zarząd stanowiłby zgromadzenie wspólników lub wchodziłby w jego skład

- spółka (zarząd) głosowałaby w sprawach jej dotyczących, a zastrzeżonych do

kompetencji wspólników

- zarząd byłby wyłączony spod kontroli wspólników

- nabycie własnych udziałów prowadziłoby do skutku zbliżonego do obniżenia kapitału

zakładowego, jednakże bez zachowania wymaganego w tym zakresie trybu

- nabycie prowadziłoby do braku pokrycia kapitału zakładowego, skoro udziały mające

określoną wartość majątkową w istocie dla spółki takiej wartości by nie przedstawiały,

gdyż wynikałyby z nich uprawnienia spółki względem samej siebie.



WYJĄTKI OD ZAKAZU

- nabycie w drodze egzekucji na zaspokojenie roszczeń spółki, których nie można

zaspokoić z innego majątku wspólnika

- nabycie w celu umorzenia udziałów (umorzenie dobrowolne)

- inne przypadki przewidziane w ustawie:

▪ art. 515 § 2 k.s.h. - nabycie przez spółkę przejmującą własnych udziałów w celu

przyznania wspólnikom spółki przejmowanej (połączenie)

▪ art. 51611 § 5 i 6 k.s.h. - odkup udziałów przez spółkę na własny rachunek lub na

rachunek wspólników pozostających w spółce (łączenie transgraniczne)

▪ art. 541 § 5 k.s.h. - nabycie własnych udziałów przez spółkę przejmowaną lub nowo

zawiązaną (podział spółki)

w tych sytuacjach spółka może nabyć udziały, których łączna wartość nominalna nie

przekracza 10% kapitału zakładowego

celem nabycia jest zawsze przeniesienie na inny podmiot bądź umorzenie.



TERMIN ZBYCIA UDZIAŁÓW WŁASNYCH

Art. 200. § 2. Jeżeli udziały, nabyte w drodze egzekucji zgodnie z § 1 (na zaspokojenie

roszczeń spółki, których nie można zaspokoić z innego majątku wspólnika) nie zostaną zbyte

w ciągu roku od dnia nabycia, powinny być umorzone według przepisów dotyczących

obniżenia kapitału zakładowego, chyba że w spółce został utworzony, w celu umorzenia

udziałów, specjalny kapitał rezerwowy.

• w pozostałych przypadkach nabycia własnych udziałów, brak jest terminu, w ciągu

którego spółka powinna się ich wyzbyć

• udziały własne należy umieścić w bilansie w osobnej pozycji kapitału własnego w

wartości ujemnej

• udziały własne stanowią jedną z wartości, które pomniejszają kwotę przeznaczoną do

podziału między wspólników z tytułu udziału w zysku (art. 192 k.s.h.)



SKUTKI NABYCIA UDZIAŁÓW WŁASNYCH

nabycie własnych udziałów przez spółkę powoduje, że prawa i obowiązki związane z tymi

udziałami nie mogą być wykonywane, pozostają w stanie "uśpienia", "zawieszenia"

brak jest odpowiednika art. 364 § 2 k.s.h. dotyczącego spółki akcyjnej

Art. 364 § 2. Spółka nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem

uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych

praw.



ORGANY SPÓŁKI



ZARZĄD

Art. 201. § 1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.

RADA NADZORCZA

Art. 219. § 1. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we 

wszystkich dziedzinach jej działalności.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Art. 228. Podejmuje uchwały w sprawach wymienionych w ustawie lub umowie 

spółki

WSPÓLNICY

w niektórych przypadkach mogą podejmować uchwały poza zgromadzeniem 

wspólników



ZARZĄD



Art. 201. § 1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.

• zarządowi przysługuje domniemanie kompetencji

SKŁAD ZARZĄDU

Art. 201 § 2. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków.

• zarząd może być jednoosobowy albo kolegialny

• określenie stałe

• określenie widełkowe

• organ kadłubowy

• brak organu



KWALIFIKACJE PODMIOTOWE CZŁONKA ZARZĄDU

§ 3. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona.

Art. 18. § 1. Członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem może

być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 2. Nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatorem albo

prokurentem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa

określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590

i art. 591 ustawy.

§ 5. Uchwała wspólników lub umowa spółki może określać wymagania jakie powinni

spełniać kandydaci na stanowisko członka zarządu.



FUNKCJE W ZARZĄDZIE



MANDAT CZŁONKA ZARZĄDU

• uprawnienie do pełnienia funkcji członka zarządu

np. prawo reprezentacji, prawo prowadzenia spraw

• zobowiązanie do realizowania funkcji członka zarządu

np. obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości



POWOŁANIE

• powołanie to czynność prawna prowadząca do powstania stosunku prawnego między

spółką a osobą fizyczną (powstanie mandatu)

• powołanie to każda forma powstania mandatu – wybór, „wskazanie”, powołanie

Art. 201 § 4. Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba

że umowa spółki stanowi inaczej.

• np. uchwała rady nadzorczej

• nie można wyłączyć uprawnienia wspólników do odwołania



Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 grudnia 2005 r., I ACa 1190/05

Art. 203 § 1 k.s.h. jest przepisem szczególnym w stosunku do regulacji zawartej w art. 201 §
4 k.s.h. i daje zgromadzeniu wspólników uprawnienie do odwołania członka zarządu w

każdym czasie i to bez względu na postanowienie umowy spółki, na mocy których przyznano

to uprawnienie również (lub wyłącznie) innej osobie zgodnie z art. 201 § 4 k.s.h.

Prawo odwołania członka zarządu przez zgromadzenie wspólników mogłoby być wyłączone

tylko w jednym przypadku - gdyby w umowie spółki wspólnicy na mocy art. 174 § 3 k.s.h.

przyznali jednemu (lub niektórym) ze wspólników szczególne uprawnienie do powoływania

lub odwoływania członka zarządu.



WYGAŚNIĘCIE MANDATU

1. ŚMIERĆ

2. ODWOŁANIE

Art. 201. § 4. Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników,

chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

3. REZYGNACJA

jednostronne oświadczenie woli członka zarządu

Art. 205 § 2. Oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być

dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta.

Komu złożyć oświadczenie o rezygnacji jeżeli:

‒ zarząd jest wieloosobowy a reprezentacja jest jednoosobowa

‒ zarząd jest wieloosobowy a reprezentacja jest łączna

‒ zarząd jest jednoosobowy



Uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 31 marca 2016 r.

III CZP 89/15

Oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji jest

składane - z wyjątkiem przewidzianym w art. 210 § 2 i art. 379 § 2 k.s.h. - spółce

reprezentowanej w tym zakresie zgodnie z art. 205 § 2 lub 373 § 2 k.s.h.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2016 r.

III CZP 30/16

Nie jest skuteczne oświadczenie woli jedynego likwidatora spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością w likwidacji o rezygnacji z pełnionej funkcji złożone jedynemu

wspólnikowi tej spółki.



REZYGNACJA ZARZĄD JEDNOOSOBOWY

§ 6. Jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie

byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując

jednocześnie zgromadzenie wspólników, o którym mowa w art. 2331, chyba że

umowa spółki stanowi inaczej.

Zaproszenie na zgromadzenie wspólników zawiera także oświadczenie o rezygnacji

członka zarządu.

Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano

zgromadzenie wspólników.



SPOSÓB ZŁOŻENIA REZYGNACJI

§5. Do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowiednio

przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.

KODEKS CYWILNY

Art. 746. § 2. Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie.

Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego

powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.

§ 3. Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych

powodów.



4. ZAKAZU PEŁNIENIA FUNKCJI (ART. 18 KSH)

Art. 18. § 1. Członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo

likwidatorem może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności

prawnych.

§ 2. Nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej,

likwidatorem albo prokurentem osoba, która została skazana prawomocnym

wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII

Kodeksu karnego oraz w art. 587-5872, art. 590 i w art. 591 ustawy oraz art. 228-

231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 i 2447).

§ 3. Zakaz, o którym mowa w § 2, ustaje z upływem piątego roku od dnia

uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie

skazania.

Poprzedni stan prawny

jednakże nie może zakończyć się wcześniej niż z upływem trzech lat od dnia

zakończenia okresu odbywania kary.



SKRÓCENIE CZASU OBOWIĄZYWANIA ZAKAZU

§ 4. W terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku, o którym

mowa w § 2, skazany może złożyć wniosek do sądu, który wydał wyrok, o

zwolnienie go z zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej lub o skrócenie czasu

obowiązywania zakazu.

Nie dotyczy to przestępstw popełnionych umyślnie.

Sąd rozstrzyga o wniosku, wydając postanowienie.

STOSOWANIE PRZEPISU DO SPÓŁEK OSOBOWYCH

§ 5. Przepisy § 1-4 stosuje się do członka zarządu spółki partnerskiej oraz członka

rady nadzorczej spółki komandytowo-akcyjnej.



5. UPŁYW KADENCJI

KADENCJA - okres, na który powołano członka zarządu do sprawowania przez

niego funkcji, czyli realizacji praw i obowiązków związanych z byciem członkiem

zarządu

Art. 202. § 1. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu

wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego

sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji

członka zarządu.

w S.A. kadencja nie może być dłuższa niż 5 lat



Art. 202 § 2. W przypadku powołania członka zarządu na okres dłuższy niż rok,

mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników,

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy

pełnienia funkcji członka zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych, chyba że umowa spółki stanowi

inaczej

PRZYKŁAD

członek zarządu został powołany w dniu 25 stycznia 2011 r. na 3 letnią kadencję

kadencja upłynie?

25 stycznia 2014 r.

spółka zatwierdza sprawozdanie finansowe co roku w tym samym dniu tj. 20 

stycznia.

kiedy wygaśnie mandat członka zarządu?

mandat wygaśnie 20 stycznia 2015 r.



Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2016 r.

III CZP 72/16

Ostatnim pełnym rokiem obrotowym w rozumieniu art. 369 § 4 w związku z art. 386

§ 2 k.s.h. jest ostatni rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania kadencji

członka rady nadzorczej spółki akcyjnej.



Art. 2031. Uchwała wspólników może ustalać zasady wynagradzania członków zarządu, w

szczególności maksymalną wysokość wynagrodzenia, przyznawania członkom zarządu

prawa do świadczeń dodatkowych lub maksymalną wartość takich świadczeń.

Wynagrodzenie członków zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej

umowy określa organ albo osoba powołana uchwałą zgromadzenia wspólników do zawarcia

umowy z członkiem zarządu.

• wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę

• wynagrodzenie z tytułu umowy o świadczenie usług

• wynagrodzenie „korporacyjne”



REPREZENTACJA

ZAKRES REPREZENTACJI

Art. 204. § 1. Prawo członka zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej

reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki.

§ 2. Prawa członka zarządu do reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze

skutkiem prawnym wobec osób trzecich.

SPOSÓB REPREZENTACJI

Art. 205. § 1. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa

umowa spółki.

Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do

składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch

członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

§ 2. Oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być

dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta.



REPREZENTACJA - PRZYKŁAD

• umowa spółki stanowi, że zarząd składa się od 1 do 3 członków

• umowa stanowi, że do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest

współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z

prokurentem.

• zarząd składa się z dwóch członków

• członkowie zarządu są jednocześnie wspólnikami spółki

• z uwagi na konflikt między wspólnikami jeden z członków zarządu zamierza

złożyć rezygnację

• komu złoży rezygnację?



REPREZENTACJA MIESZANA

Art. 205. § 1. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa

umowa spółki. Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym

przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest

współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z

prokurentem.

§ 3. Przepisy § 1 i § 2 nie wyłączają ustanowienia prokury jednoosobowej lub

łącznej i nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze.

• dopuszcza reprezentację jednoosobową przez prokurenta (gdy jest udzielona

prokura samoistna), a nie pozwala na podstawie ustaleń w art. 205 § 1 k.s.h. na

samodzielną reprezentację przez członka zarządu

• dla prokurenta elementem kontroli jest wprowadzenie prokury łącznej

• członek zarządu nie może być prokurentem



PROWADZENIE SPRAW

Art. 208. § 1. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, a umowa spółki nie stanowi inaczej,

do wzajemnych stosunków członków zarządu stosuje się przepisy § 2-8.

§ 2. Każdy członek zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki.

§ 3. Każdy członek zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały zarządu

sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki.

§ 4. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w § 3, choćby jeden z

pozostałych członków zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa

przekracza zakres zwykłych czynności spółki, wymagana jest uprzednia uchwała

zarządu.



POSIEDZENIA ZARZĄDU

KLASYCZNE

Art. 208. § 5. Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie

zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu.

Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.

Umowa spółki może przewidywać, że w przypadku równości głosów decyduje głos

prezesa zarządu, jak również przyznawać mu określone uprawnienia w zakresie

kierowania pracami zarządu.

uchwały zarządu nie muszą być sporządzane w formie pisemnej

ZDALNE

§ 51. W posiedzeniu zarządu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi

inaczej.



SPOSOBY PODEJMOWANIA UCHWAŁ ZARZĄDU

KLASYCZNY

PISEMNY (KURENDA)

ZDALNY

§ 52. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki

stanowi inaczej.

ODDANIE GŁOSU NA PIŚMIE

§ 53. Członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu,

oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu, chyba że

umowa spółki stanowi inaczej.



USTANOWIENIE PROKURY

Art. 208. § 6. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu.

§ 7. Odwołać prokurę może każdy członek zarządu.

UCHWAŁY ELEKTRONICZNE

§ 9. W spółce, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy,

podjęcie uchwały o ustanowieniu prokury może nastąpić przy wykorzystaniu wzorca

uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym. W takim przypadku

wniosek o wpis do rejestru składany jest za pośrednictwem systemu

teleinformatycznego.

§ 10. Uchwałę, o której mowa w § 9, opatruje się kwalifikowanymi podpisami

elektronicznymi, podpisami zaufanymi albo podpisami osobistymi. Uchwała taka jest

równoważna z uchwałą w formie pisemnej.

§ 11. Na zasadach określonych w § 9 i 10 można podjąć również uchwałę o

zmianie adresu spółki.



WSTRZYMANIE SIĘ OD ROZSTRZYGANIA SPRAW

Art. 209. W przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami:

• członka zarządu,

• jego współmałżonka,

• krewnych

• powinowatych do drugiego stopnia

• osób, z którymi jest powiązany osobiście

członek zarządu

• powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w

rozstrzyganiu takich spraw

• może żądać zaznaczenia tego w protokole.

nowelizacja 2017.01.01



ZAKAZ KONKURENCJI

Art. 211. § 1. Członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami

konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik

spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź

uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku

posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo

prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

brak przepisu dotyczącego obowiązku lojalności jak art. 56 k.s.h.



• skutkiem naruszenia zakazu jest odpowiedzialność odszkodowawcza

Art. 293. § 1. Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator

odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem

sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi

winy.

§ 2. Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator powinien

przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z

zawodowego charakteru swojej działalności.

• zakaz konkurencji można nałożyć także na wspólnika

ZAKAZ MA CHARAKTER WZGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄCY

§ 2. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zgody udziela organ uprawniony do

powołania zarządu.

• zakaz można wyłączyć w umowie (statucie) spółki

• spółka może wyrazić zgodę, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zgody

udziela organ uprawniony do powołania zarządu.



NADZÓR



PRAWO INDYWIDUALNEJ KONTROLI

KONTROLA

sprawdzanie danej działalności zgodnie z określonym wzorcem

ocena danej działalności

NADZÓR

stałość podejmowanych działań

możliwość wydawania wiążących poleceń

CORPORATE GOVERNANCE



PRAWO INDYWIDUALNEJ KONTROLI

w spółkach osobowych wspólnicy mają bezpośredni wpływ na działania spółki

w spółkach kapitałowych wspólnicy mają tylko pośredni wpływ na działania spółki

Z O.O.

Art. 207. Wobec spółki członkowie zarządu podlegają ograniczeniom

ustanowionym w niniejszym dziale, w umowie spółki oraz, jeżeli umowa spółki nie

stanowi inaczej, w uchwałach wspólników.

S.A.

Art. 3751. Walne zgromadzenie i rada nadzorcza nie mogą wydawać zarządowi

wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki.



SPÓŁKA JAWNA

Art. 38. § 1. Nie można powierzyć prowadzenia spraw spółki osobom trzecim z

wyłączeniem wspólników.

§ 2. Nieważne jest umowne ograniczenie prawa wspólnika do osobistego

zasięgania informacji o stanie majątku i interesów spółki oraz umowne ograniczenie

prawa do osobistego przeglądania ksiąg i dokumentów spółki.

SPÓŁKA Z O.O. - PRAWO INDYWIDUALNEJ KONTROLI

Art. 212. § 1. Prawo kontroli służy każdemu wspólnikowi. W tym celu wspólnik lub

wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie przeglądać

księgi i dokumenty spółki, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień

od zarządu.

SPÓŁKA AKCYJNA - PRAWO DO INFORMACJI

Art. 428. § 1. Podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do

udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest

to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.



ODMOWA REALIZACJI INDYWIDUALNEJ KONTROLI

§ 2. Zarząd może odmówić wspólnikowi wyjaśnień oraz udostępnienia do

wglądu ksiąg i dokumentów spółki, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że

wspólnik wykorzysta je w celach sprzecznych z interesem spółki i przez to wyrządzi

spółce znaczną szkodę.

§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 2, wspólnik może żądać rozstrzygnięcia

sprawy uchwałą wspólników. Uchwała powinna być powzięta w terminie

miesiąca od dnia zgłoszenia żądania.

§ 4. Wspólnik, któremu odmówiono wyjaśnień lub wglądu do dokumentów bądź

ksiąg spółki, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu

do udzielenia wyjaśnień lub udostępnienia do wglądu dokumentów bądź ksiąg

spółki.

Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia o

uchwale lub od upływu terminu określonego w § 3, w przypadku niepowzięcia

uchwały wspólników w tym terminie.



RADA NADZORCZA/KOMISJA REWIZYJNA

Art. 213. § 1. Umowa spółki może ustanowić:

radę nadzorczą

komisję rewizyjną 

oba te organy

• może istnieć tylko rada nadzorcza, tylko komisja rewizyjna albo oba te organy

jednocześnie

• rada nadzorcza lub komisja rewizyjna musi być ustanowiona w spółkach w

których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500.000 złotych, a wspólników jest

więcej niż dwudziestu pięciu

• jeżeli ustanowiono radę nadzorczą lub komisje rewizyjną umowa spółki może

wyłączyć albo ograniczyć indywidualną kontrolę wspólników.



ZAKAZ ŁĄCZENIA FUNKCJI (INCOMPATIBILITAS)

Art. 214. § 1.

• Członek zarządu,

• prokurent,

• likwidator,

• kierownik oddziału lub zakładu

• zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat

nie może być jednocześnie członkiem rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do innych osób, które podlegają bezpośrednio

członkowi zarządu albo likwidatorowi.

§ 3. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do członków zarządu i likwidatorów spółki

lub spółdzielni zależnej.



RADA NADZORCZA - SKŁAD

Art. 215. § 1. Rada nadzorcza składa się co najmniej z 3 członków powoływanych

i odwoływanych uchwałą wspólników.

§ 2. Umowa spółki może przewidywać inny sposób powoływania lub odwoływania

członków rady nadzorczej.

KOMISJA REWIZYJNA - SKŁAD

Art. 217. Komisja rewizyjna składa się co najmniej z 3 członków, powoływanych i

odwoływanych według tych samych zasad, co członkowie rady nadzorczej.

WYGAŚNIĘCIE MANDATU

ŚMIERĆ

ODWOŁANIE

REZYGNACJA

ART. 18 KSH

UPŁYW KADENCJI



KADENCJA

Art. 216. § 1. Członków rady nadzorczej powołuje się na rok, jeżeli umowa spółki

nie stanowi inaczej.

§ 2. Uchwałą wspólników członkowie rady nadzorczej mogą być odwołani w

każdym czasie.

Art. 218. § 1. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandaty członków rady

nadzorczej i komisji rewizyjnej wygasają z dniem odbycia zgromadzenia wspólników

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy

pełnienia funkcji członka.

§ 2. W przypadku powołania członków rady nadzorczej i komisji rewizyjnej na okres

dłuższy niż rok, ich mandaty wygasają z dniem odbycia zgromadzenia wspólników

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy

pełnienia tej funkcji.



RADA NADZORCZA

• sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej

działalności.

• nie ma prawa wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących

prowadzenia spraw spółki.

• obowiązki szczególne

‒ ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania

finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i

dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

‒ ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty

‒ składanie zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania

z wyników tej oceny.



RADA NADZORCZA

• w celu wykonania swoich obowiązków rada nadzorcza może badać wszystkie

dokumenty spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz

dokonywać rewizji stanu majątku spółki.

• każdy członek rady nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo

nadzoru, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA RADY NADZORCZEJ

Art. 220. Umowa spółki może rozszerzyć uprawnienia rady nadzorczej, a w

szczególności:

• stanowić, że zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę rady nadzorczej przed

dokonaniem oznaczonych w umowie spółki czynności

• przekazać radzie nadzorczej prawo zawieszania w czynnościach, z ważnych

powodów, poszczególnych lub wszystkich członków zarządu.



KOMISJA REWIZYJNA

Do obowiązków komisji rewizyjnej należy:

• ocena sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania

finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i

dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

• ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty

• składanie zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania

z wyników tej oceny w trybie i w zakresie określonym dla wykonywania tych

czynności przez radę nadzorczą.

jeżeli istnieje RN to musi zachodzić pełna dystynkcja kompetencji między tymi 

organami

W spółce niemającej rady nadzorczej umowa spółki może rozszerzyć 

obowiązki komisji rewizyjnej.



Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2000 r.

II UKN 360/99

Rozszerzenie uprawnień komisji rewizyjnej nie może dotyczyć uprawnienia do reprezentacji

spółki przy zawieraniu umów o pracę z członkami zarządu. Umowa o pracę zawarta przez

komisję rewizyjną z członkiem zarządu jest z mocy art. 58 KC nieważna.



POSIEDZENIA

KWORUM

Art. 222. § 1. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co

najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Umowa spółki

może przewidywać surowsze wymagania dotyczące kworum rady nadzorczej.

ZARZĄD - uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali

prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną

większością głosów.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA

§ 11. W posiedzeniu rady nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi inaczej

PROTOKÓŁ

§ 2. Z przebiegu posiedzenia rady nadzorczej sporządza się protokół.



GŁOSOWANIE ZA POŚREDNICTWEM INNEGO CZŁONKA RN

§ 3. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady

nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej,

chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw

wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 4. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi

inaczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści

projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu

uchwały. Umowa spółki może przewidywać surowsze wymagania dotyczące podejmowania

uchwał w trybie określonym w zdaniu pierwszym.



REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

§ 6. Zgromadzenie wspólników może uchwalać regulamin rady nadzorczej,

określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. Zgromadzenie

wspólników może upoważnić radę nadzorczą do uchwalenia jej regulaminu.

§ 7. Przepisy § 1-6 stosuje się odpowiednio do komisji rewizyjnej.



WYNAGRODZENIE

Art. 2221. § 1. Członkom rady nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie.

Wynagrodzenie określa umowa spółki lub uchwała wspólników.

§ 2. Członkom rady nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem

w pracach rady.



POWOŁANIE BIEGŁEGO REWIDENTA

ART. 223- 226 KSH

brak tego uprawnienia w S.A.

Sąd rejestrowy, na żądanie wspólnika lub wspólników reprezentujących co

najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, może, po wezwaniu zarządu do

złożenia oświadczenia, wyznaczyć podmiot uprawniony do badania sprawozdań

finansowych w celu zbadania rachunkowości oraz działalności spółki.

OBOWIĄZEK WSPÓŁPRACY Z BIEGŁYM

Członkowie organów spółki są zobowiązani udzielać biegłemu rewidentowi

żądanych wyjaśnień oraz zezwolić mu na przeglądanie ksiąg i dokumentów spółki,

badanie stanu kasy oraz dokonanie inwentaryzacji składników aktywów i pasywów

spółki, a także udzielać mu w tym celu potrzebnej pomocy.



Biegły rewident składa swoje sprawozdanie sądowi rejestrowemu, który przesyła

jego odpis żądającemu zbadania rachunkowości oraz działalności spółki, zarządowi

i radzie nadzorczej lub komisji rewizyjnej.

Sprawozdanie to powinno być odczytane w całości na najbliższym zgromadzeniu

wspólników.

KOSZTY

Wynagrodzenie biegłego rewidenta określa sąd rejestrowy.

Koszty badania rachunkowości oraz działalności spółki ponosi żądający.

Jeżeli badanie wykaże nadużycie, niekorzystne dla spółki działanie lub rażące

naruszenie prawa bądź umowy spółki, żądający tego badania ma prawo żądać od

spółki zwrotu kosztów przeprowadzonego badania.



ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW



PODEJMOWANIE UCHWAŁ

NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW
Art. 227. § 1. Uchwały wspólników są podejmowane na zgromadzeniu
wspólników.

POZA ZGROMADZENIEM WSPÓLNIKÓW

§ 2. Bez odbycia zgromadzenia wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli
wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być
powzięte, albo na głosowanie pisemne.

podejmowanie uchwał poza zgromadzeniem wspólników jest niekiedy
niedopuszczalne, np.:

Art. 199. § 2. Umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników.



KURENDA

• zarząd przesyła do wszystkich wspólników projekt uchwały o jednakowej
treści.

• Niezbędne jest wyrażenie zgody w formie pisemnej przez każdego ze
wspólników i przekazanie podpisanego projektu uchwały zarządowi

GŁOSOWANIE PISEMNE

• wymaga zgody wszystkich wspólników

• następnie zarząd spółki przesyła do każdego ze wspólników projekt
głosowanej uchwały ze wskazaniem terminu oddania głosu

• uchwały podejmowane są odpowiednią większością głosów



KOMPETENCJE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Art. 228. Uchwały wspólników, poza innymi sprawami wymienionymi w niniejszym
dziale lub umowie spółki, wymaga:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki,
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium
członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;

2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy
zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;

3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz
ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

4) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w
nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej;

5) zwrot dopłat;

6) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 (umowa o zarządzanie spółką)



INNE SPRAWY

Art. 229. Umowa o nabycie dla spółki nieruchomości albo udziału w
nieruchomości lub środków trwałych za cenę przewyższającą jedną czwartą
kapitału zakładowego, nie niższą jednak od 50.000 złotych, zawarta przed
upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania spółki, wymaga uchwały wspólników,
chyba że umowa ta była przewidziana w umowie spółki.

Art. 230. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia
o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga
uchwały wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Przepisu art. 17
§ 1 nie stosuje się.

Art. 161. § 3. Odpowiedzialność osób, o których mowa w art. 13 § 1, ustaje
wobec spółki z chwilą zatwierdzenia ich czynności przez zgromadzenie
wspólników.

Art. 178. § 1. Wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby
uchwałą wspólników.



INNE SPRAWY

Art. 193. § 2. Umowa spółki może upoważniać zgromadzenie wspólników do
określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do
dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy)

Art. 199. § 2. Umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników

Art. 201. § 4. Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą
wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Art. 210. § 1. W umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z
nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą
zgromadzenia wspólników.

Art. 212. § 3. W przypadku, o którym mowa w § 2, wspólnik może żądać
rozstrzygnięcia sprawy uchwałą wspólników. Uchwała powinna być powzięta w
terminie miesiąca od dnia zgłoszenia żądania.



INNE SPRAWY

Art. 215. § 1. Rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków
powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników.

Art. 222. § 6. Zgromadzenie wspólników może uchwalać regulamin rady
nadzorczej, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.
Zgromadzenie wspólników może upoważnić radę nadzorczą do uchwalenia jej
regulaminu.

Art. 247. § 3. Zgromadzenie wspólników może powziąć uchwałę o uchyleniu
tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez
zgromadzenie wspólników.

Art. 253. § 1. W sporze dotyczącym uchylenia lub stwierdzenia nieważności
uchwały wspólników pozwaną spółkę reprezentuje zarząd, jeżeli na mocy
uchwały wspólników nie został ustanowiony w tym celu pełnomocnik.

Art. 255. § 1. Zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników i wpisu do
rejestru.



INNE SPRAWY

Art. 260. § 1. Uchwałą wspólników o zmianie umowy spółki można podwyższyć
kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub
kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku spółki (podwyższenie
kapitału zakładowego ze środków spółki).

Art. 270. Rozwiązanie spółki powodują:
2) uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki
za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza;

Art. 273. Do dnia złożenia wniosku o wykreślenie spółki z rejestru jednomyślna
uchwała wszystkich wspólników o dalszym istnieniu spółki może zapobiec jej
rozwiązaniu

Art. 276. § 1. Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że umowa spółki lub
uchwała wspólników stanowi inaczej.
§ 2. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, likwidatorzy mogą być odwołani na
mocy uchwały wspólników.

Art. 281. § 1. Likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji. Bilans ten
likwidatorzy składają zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia.



OBOWIĄZEK UZYSKANIA ZGODY

Z USTAWY

Z UMOWY ALBO STATUTU



Z USTAWY

Art. 17. § 1. Jeżeli do dokonania czynności prawnej przez spółkę ustawa
wymaga uchwały wspólników albo walnego zgromadzenia bądź rady nadzorczej,
czynność prawna dokonana bez wymaganej uchwały jest nieważna.

kontrahenci spółki powinni znać ustawowe ograniczenia reprezentacji
przepis szczególny wobec KC (art. 39, 58, 103 KC)
uchwała stanowi przesłankę ważności czynności prawnej (conditio iuris)
problematyczne jest stosowanie przepisu do zgody udzielanej w ramach
uprawnienia osobistego
wykluczone są tzw. zgody ramowe
nie stosuje się art. 63 § 2 KC
nie dotyczy art. 228 pkt 2 KSH



§ 2. Zgoda może być wyrażona przed złożeniem oświadczenia przez spółkę albo
po jego złożeniu, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia
złożenia oświadczenia przez spółkę. Potwierdzenie wyrażone po złożeniu
oświadczenia ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej.

bardzo krótki termin
na nieważność można powołać się zawsze
po upływie okresu nie można potwierdzić czynności



Z UMOWY (STATUTU)

Art. 17. § 3. Czynność prawna dokonana bez zgody właściwego organu spółki,
wymaganej wyłącznie przez umowę spółki albo statut, jest ważna, jednakże nie
wyklucza to odpowiedzialności członków zarządu wobec spółki z tytułu
naruszenia umowy spółki albo statutu.

obowiązek uzyskania zgody nie może dotyczyć czynności koreporacyjnych tylko
związanych z prwoadzeniem przedsiębiorstwa (np. nabycie składników mienia)



ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Art. 231. § 1. Zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w
terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

§ 2. Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno
być:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności

spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;

2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, jeżeli sprawy
te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników;

3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez
nich obowiązków.



NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE

Art. 232. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje się:
• w przypadkach określonych w niniejszym dziale lub umowie spółki
• gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania zgromadzeń uznają

to za wskazane.

np. powołanie, odwołanie członka zarządu
np. wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości, zaciągnięcie kredytu
np. wyrażenie zgody na zbycie udziałów



Art. 234. § 1. Zgromadzenia wspólników odbywają się w siedzibie spółki, jeżeli

umowa spółki nie wskazuje innego miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Zgromadzenie wspólników może się odbyć również w innym miejscu na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę

na piśmie.



Art. 2341 § 1. Udział w zgromadzeniu wspólników można wziąć także przy

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że umowa spółki stanowi

inaczej. O udziale w zgromadzeniu wspólników w sposób, o którym mowa w zdaniu

pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie.

§ 2. Udział w zgromadzeniu wspólników, o którym mowa w § 1, obejmuje w

szczególności:

1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób

uczestniczących w zgromadzeniu wspólników, w ramach której mogą one

wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia wspólników, przebywając w innym

miejscu niż miejsce obrad zgromadzenia wspólników, i

2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku

zgromadzenia wspólników.



§ 3. Rada nadzorcza, zaś w jej braku wspólnicy, określą w formie regulaminu

szczegółowe zasady udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu

środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do

identyfikacji wspólników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Przyjęcie regulaminu może nastąpić uchwałą wspólników bez odbycia

zgromadzenia, jeżeli wspólnicy reprezentujący bezwzględną większość głosów

wyrażą na piśmie zgodę na treść tego regulaminu.”



PRAWO ZWOŁANIA ZGROMADZENIA
ZARZĄD

Art. 235. § 1. Zgromadzenie wspólników zwołuje zarząd.

ORGAN NADZORU
Rada nadzorcza, jak również komisja rewizyjna mają prawo zwołania:
• zwyczajnego zgromadzenia wspólników, jeżeli zarząd nie zwoła go

w terminie określonym w niniejszym dziale lub w umowie spółki
• nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, jeżeli zwołanie go

uznają za wskazane, a zarząd nie zwoła zgromadzenia wspólników w
terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania
przez radę nadzorczą lub komisję rewizyjną.

INNE OSOBY
Art. 2331. W przypadku, o którym mowa w art. 202 § 6, członek zarządu
jest obowiązany zwołać zgromadzenie wspólników. Przepisu art. 235 § 1
nie stosuje się.

Umowa spółki może przyznać uprawnienie do zwołania także innym
osobom.



PRAWO ŻĄDANIA ZWOŁANIA NZW

Art. 236. § 1. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału
zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników i
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia
wspólników.

skoro żądają zwołania to wskazują czego ma dotyczyć

Żądanie takie należy złożyć na piśmie zarządowi najpóźniej na miesiąc przed
proponowanym terminem zgromadzenia wspólników.

PRAWO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZW

Art. 236. § 11. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad najbliższego zgromadzenia wspólników. Żądanie takie należy złożyć na piśmie
zarządowi najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. Zarząd
wprowadza sprawy objęte żądaniem wspólników do porządku obrad najbliższego
zgromadzenia wspólników i zawiadamia o tym wspólników zgodnie z art. 238.

Art. 236. § 2. Umowa spółki może przyznać uprawnienia, o których mowa w § 1 i § 11

wspólnikom reprezentującym niższy udział w kapitale zakładowym



Wniosek o udzielenie upoważnienia do zwołania NZW

Art. 237. § 1. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia
zarządowi żądania, o którym mowa w art. 236 § 1, nadzwyczajne
zgromadzenie wspólników nie zostanie zwołane z porządkiem obrad
zgodnym z żądaniem, albo gdy w porządku obrad najbliższego
zgromadzenia wspólników nie zostaną zamieszczone sprawy, o których
mowa w art. 236 § 11, sąd rejestrowy może, po wezwaniu zarządu do
złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania nadzwyczajnego
zgromadzenia wspólnika lub wspólników występujących z żądaniem.

Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.

skoro nie zrealizowano żądania do umieszczenia spraw w porządku obrad, 
konieczne jest zwołanie kolejnego zgromadzenia



Art. 237. § 2. Zgromadzenie, o którym mowa w § 1, podejmuje uchwałę
rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść
spółka. Wspólnik lub wspólnicy, na żądanie których zostało zwołane
zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z
obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia.

Art. 237. § 3. W zawiadomieniach o zwołaniu nadzwyczajnego
zgromadzenia wspólników, o którym mowa w § 1, należy powołać się na
postanowienie sądu rejestrowego.



ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

FORMALNE ZWOŁANIE

LIST LUB PRZESYŁKA
Art. 238. § 1. Zgromadzenie wspólników zwołuje się za pomocą listów
poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co
najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników.

POCZTA ELEKTRONICZNA
Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie
może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio
wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno
być wysłane.

TREŚĆ ZAPROSZENIA
W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia
wspólników oraz szczegółowy porządek obrad.

W przypadku zamierzonej zmiany umowy spółki należy wskazać istotne elementy
treści proponowanych zmian.



KOMU WYSŁAĆ ZAWIADOMIENIE?

Postanowienie Sądu Najwyższego
z dnia 29 września 2017 r., V CSK 17/17

W razie śmierci wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością brak
aktywności jego spadkobierców w zakresie wykazania i ujawnienia swych praw
nie może prowadzić do paraliżu działalności spółki czy też wręcz do jej
unicestwienia. W świetle art. 187 § 1 zd. 2 k.s.h. nie budzi co do zasady
wątpliwości, że przejście praw do udziału - także mocą spadkobrania - jest
skuteczne wobec spółki dopiero od chwili, gdy otrzyma ona od jednego z
zainteresowanych zawiadomienie wraz ze stosownym dowodem. Co do zasady
jest także jasne, że jeżeli współuprawnieni z udziału nie wskazali wspólnego
przedstawiciela spółka może składać skutecznie oświadczenia woli wobec
któregokolwiek z nich.



ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

BEZ FORMALNEGO ZWOŁANIA

Art. 239. § 1. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć
uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na
zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia
uchwały.

Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników oraz wnioski o
charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone
w porządku obrad.

Art. 240. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania
zgromadzenia wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest
reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego
odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.



PODEJMOWANIE UCHWAŁ

Art. 241. Jeżeli przepisy niniejszego działu lub umowa spółki nie stanowią
inaczej, zgromadzenie wspólników jest ważne bez względu na liczbę
reprezentowanych na nim udziałów.

Art. 242. § 1. Na każdy udział o równej wartości nominalnej przypada jeden
głos, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

§ 2. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, na każde 10 złotych wartości
nominalnej udziału o nierównej wysokości przypada jeden głos.



BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ
Art. 245. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli
przepisy niniejszego działu lub umowa spółki nie stanowią inaczej.

WIĘKSZOŚĆ 2/3
Uchwały dotyczące zmiany umowy spółki, rozwiązania spółki lub zbycia
przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części zapadają większością
dwóch trzecich głosów.

WIĘKSZOŚĆ 3/4
Uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki
wymaga większości trzech czwartych głosów.

Umowa spółki może ustanowić surowsze warunki powzięcia tych uchwał.



ZAKAZ GŁOSOWANIA

Wspólnik nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako
pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących
jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym
udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz
sporu między nim a spółką.



JAWNOŚĆ I TAJNOŚĆ GŁOSOWANIA

Głosowanie jest jawne.

Tajne głosowanie zarządza się przy:
•wyborach
•nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o
pociągnięcie ich do odpowiedzialności
•w sprawach osobowych.
•na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub
reprezentowanych na zgromadzeniu wspólników.

Zgromadzenie wspólników może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności
głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez
zgromadzenie wspólników.



ZASKARŻANIE UCHWAŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW



ZASKARŻANIE UCHWAŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

POWÓDZTWO O UCHYLENIE UCHWAŁY – 249
wyrok deklaratoryjny

jeżeli uchwała wspólników jest sprzeczna z umową spółki bądź dobrymi 
obyczajami i godząca w interesy spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie 

wspólnika

POWÓDZTWO O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI UCHWAŁY – 252
wyrok konstytutywny

jeżeli uchwała wspólników jest sprzeczna z ustawą



Art. 250. Prawo do wytoczenia powództwa przysługuje:

1)zarządowi, radzie nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz poszczególnym
ich członkom;

2)wspólnikowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu
zażądał zaprotokołowania sprzeciwu;

3)wspólnikowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w
zgromadzeniu wspólników;

4)wspólnikowi, który nie był obecny na zgromadzeniu, jedynie w
przypadku wadliwego zwołania zgromadzenia wspólników lub też
powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad;

5)w przypadku pisemnego głosowania, wspólnikowi, którego pominięto
przy głosowaniu lub który nie zgodził się na głosowanie pisemne albo też
który głosował przeciwko uchwale i po otrzymaniu wiadomości o uchwale
w terminie dwóch tygodni zgłosił sprzeciw.



TERMINY

Z O.O.

Art. 251. Powództwo o uchylenie uchwały wspólników należy wnieść w
terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później
jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały.

Art. 252. § 3. Prawo do wniesienia powództwa wygasa z upływem
sześciu miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, jednakże
nie później niż z upływem trzech lat od dnia powzięcia uchwały.



TERMINY

S.A.

Art. 424. § 1. Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia należy
wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie
później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały.

§ 2. W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi
miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy
miesiące od dnia powzięcia uchwały.

Art. 425. § 2. Prawo do wniesienia powództwa wygasa z upływem sześciu
miesięcy od dnia, w którym uprawniony powziął wiadomość o uchwale, nie
później jednak niż z upływem dwóch lat od dnia powzięcia uchwały.

§ 3. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia
spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej
ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały.



REPREZENTACJA SPÓŁKI

Art. 253. § 1. W sporze dotyczącym uchylenia lub stwierdzenia
nieważności uchwały wspólników pozwaną spółkę reprezentuje
zarząd, jeżeli na mocy uchwały wspólników nie został ustanowiony
w tym celu pełnomocnik.

§ 2. Jeżeli zarząd nie może działać za spółkę, a brak jest uchwały
wspólników o ustanowieniu pełnomocnika, sąd właściwy do
rozstrzygnięcia powództwa wyznacza kuratora spółki.



SKUTKI WYROKÓW DOTYCZĄCYCH UCHWAŁ

Art. 254. § 1. Prawomocny wyrok uchylający uchwałę ma moc
obowiązującą w stosunkach między spółką a wszystkimi wspólnikami oraz
w stosunkach między spółką a członkami organów spółki.

§ 2. W przypadkach gdy ważność czynności dokonanej przez spółkę jest
zależna od uchwały zgromadzenia wspólników, uchylenie takiej uchwały
nie ma skutku wobec osób trzecich działających w dobrej wierze.

§ 3. Prawomocny wyrok uchylający uchwałę zarząd zgłasza, w terminie
siedmiu dni, sądowi rejestrowemu.

Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio do wyroku, który zapadł w wyniku 
powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały



ZMIANA UMOWY SPÓŁKI



Art. 255. § 1. Zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników i
wpisu do rejestru.

§ 2. Obniżenie kapitału zakładowego w trybie art. 199 § 5 wymaga
uchwały zarządu i wpisu do rejestru.

§ 3. Uchwały, o których mowa w § 1 i 2, powinny być umieszczone w
protokole sporządzonym przez notariusza.

Art. 256. § 1. Zmianę umowy spółki zarząd zgłasza do sądu
rejestrowego.



Art. 246. § 1. Uchwały dotyczące zmiany umowy spółki, rozwiązania
spółki lub zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części
zapadają większością dwóch trzecich głosów. Uchwała dotycząca
istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki wymaga większości trzech
czwartych głosów. Umowa spółki może ustanowić surowsze warunki
powzięcia tych uchwał.

UCHWAŁA JEDNOMYŚLNA

Art. 246. § 3. Uchwała dotycząca zmiany umowy spółki,
zwiększająca świadczenia wspólników lub uszczuplająca prawa
udziałowe bądź prawa przyznane osobiście poszczególnym
wspólnikom, wymaga zgody wszystkich wspólników, których
dotyczy.



PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO



PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

PRZEZ UTWORZENIE NOWYCH UDZIAŁÓW
PRZEZ ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI UDZIAŁÓW

OBEJMOWANE PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH WSPÓLNIKÓW
OBEJMOWANE PRZEZ NOWYCH WSPÓLNIKÓW

PRZEZ ZMIANĘ UMOWY SPÓŁKI
BEZ ZMIANY UMOWY SPÓŁKI

FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WSPÓLNIKÓW
FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW SPÓŁKI



PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Art. 257. § 1. Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje nie na mocy
dotychczasowych postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną
wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin podwyższenia, może ono
nastąpić jedynie przez zmianę umowy spółki.

PRZEZ ZMIANĘ UMOWY SPÓŁKI
wówczas konieczne jest zachowanie warunków formalnych dotyczących zmiany
umowy np.:
•protokół notarialny
•większość 2/3 głosów

BEZ ZMIANY UMOWY SPÓŁKI
wówczas nie jest konieczne zachowanie warunków dotyczących zmiany
•brak protokołu notarialnego
•bezwzględna większość głosów



PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
BEZ ZMIANY UMOWY SPÓŁKI

▪musi być przewidziane w umowie spółki

▪umowa musi określać maksymalną wysokość i termin do którego może to
nastąpić

▪nie może przybrać formy podwyższenia papierowego

▪udziały w podwyższonym kapitale mogą obejmować dotychczasowi lub nowi
wspólnicy

▪oświadczenia dotychczasowych wspólników o objęciu nowych udziałów
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (a nie formy aktu
notarialnego)

▪jeżeli oferuje się udziały nowemu wspólnikowi to wówczas akt notarialny



SPOSOBY PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADWOEGO

FINANSOWANE PRZEZ WSPÓLNIKÓW
połączone z wniesieniem wkładów przez wspólników

FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH SPÓŁKI
„GRATISOWE”, „PAPIEROWE”, „KAPITALIZACJA REZERW”

bez wnoszenia wkładów przez wspólników, udziały „opłaca” spółka

•tylko przez zmianę umowy spółki
•z kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku

•mogą być objęte tylko przez dotychczasowych wspólników
•nie wymagają objęcia

•nie powoduje dopływu nowych środków do spółki



PRAWO PIERWSZEŃSTWA

Art. 258. § 1. Jeżeli umowa spółki lub uchwała o podwyższeniu kapitału nie
stanowi inaczej, dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do
objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do
swoich dotychczasowych udziałów. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w
terminie miesiąca od dnia wezwania do jego wykonania. Wezwania te zarząd
przesyła wspólnikom jednocześnie.

§ 2. Oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu nowego udziału bądź
udziałów lub o objęciu podwyższenia wartości istniejącego udziału bądź udziałów
wymaga formy aktu notarialnego.

•prawa pierwszeństwa nie można wyłączyć w przypadku podwyższenia
papierowego

•jeżeli w wyniku uchwały o wyłączeniu prawa pierwszeństwa miałoby dojść do
uszczuplenia prawa udziałowego wspólnika, jakim jest prawo pierwszeństwa, to
musi się on na to zgodzić (na przykład gdyby dokonywano zmiany proporcji na
mniej korzystną) - art. 246 § 3 k.s.h.



OBNIŻENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Art. 263. § 1. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna
określać wysokość, o jaką kapitał zakładowy ma być obniżony, oraz
sposób obniżenia.

▪wymaga uchwały wspólników (zmiany umowy) i wpisu do rejestru

▪wyjątek - umorzenie automatyczne – uchwała zarządu

▪obniżenie kapitału zakładowego polega na zmianie wartości kapitału
zakładowego na niższą niż dotychczasowa z jednoczesną wypłatą
wartości za obniżony kapitał

▪wypłata nie musi wystąpić, gdy ma miejsce:

- umorzenie bez wynagrodzenia

- przepisanie kapitału zakładowego na kapitały (fundusze)
zapasowe lub rezerwowe



SPOSOBY

zmniejszenie wartości nominalnej udziałów

musi być proporcjonalne

umorzenie udziałów

do obniżenia kapitału zakładowego nie dochodzi jednak w spółce z o.o., 
jeżeli umorzenie:
•jest finansowane z czystego zysku,
•następuje nieodpłatnie (umorzenie dobrowolne)

zmniejszenie wartości nominalnej udziałów i umorzenie udziałów



POSTĘPOWANIE KONWOKACYJNE

przepisy o obniżeniu kapitału mają na celu ochronę wierzycieli – może
nastpić jedynie za ich zgodę, ewentualnie po zaspokjeniu lub
zabepieczeniu roszczeń

wystarczy oświadczenie zarządu o zaspokojeniu lub zabezpieczeniuy

celem może być częściowy zwrot wpłat bądź transakcja równoważna np.
zwolnienie od zalełych wpłat na akcje, utworzenie z kapitału zakładowego
kapitału rezerwowego, usunięcie strat w kapitale zakładowym, umorzenie
własnych udziałów nabytych w drodze egzekucji

obniżenie kapitału est jak częściowa likwidacja i daltego są podobne
przepisy

O uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego zarząd niezwłocznie
ogłasza, wzywając wierzycieli spółki do wniesienia sprzeciwu w
terminie 3 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia, jeżeli nie zgadzają się na
obniżenie.

Wierzyciele, którzy w tym terminie zgłosili sprzeciw, powinni być przez



WYŁĄCZENIE POSTĘPOWANIA KONWOKACYJNEGO

Nie wzywa się wierzycieli, jeżeli pomimo obniżenia kapitału zakładowego
nie zwraca się wspólnikom wpłat dokonanych na kapitał zakładowy, a
jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego następuje jego
podwyższenie co najmniej do pierwotnej wysokości.

zaciągnięcie pożyczki czy kredytu nic nie da po w bilansie będzie się
równoważyła

OBNIŻENIE Z JEDNOCZESNYM PODWYŻSZENIEM 

•jeżeli spółka wykazuje stratę, której nie ma z czego pokryć

•jeżeli następuje zmiana składu osobowego „zamiana wspólników”

•z tytułu obniżenia wspólnicy nie otrzymują zwrotu wkładów, które
wnieśli – następuje więc umorzenie bez wynagrodzenia

•w związku z podwyższeniem wspólnicy wnoszą wkłady na pokrycie
obejmowanych przez siebie udziałów



100.000 zł kapitału zakładowego, 50.000 zł straty
brak środków na wyrównanie straty
brak możliwości wypłaty dywidendy
majątek spółki wynosi 50.000 zł

obniżenie kapitału ze 100.000 zł do 50.000 zł
nie wypłaca się jednak wpłaconych środków wspólnikom
majątek spółki jest równy wartości kapitału zakładowego

kapitał zakładowy 50.000 zł
strata 50.000 zł

podwyższenie kapitału zakładowego z 50.000 zł do 100.000 zł
wniesienie wkładów przez wspólników w wysokości 50.000 zł
majątek spółki jest równy kapitałowi zakładowemu

kapitał zakładowy 100.000 zł – brak straty
możliwość wypłaty dywidendy w razie zysku
wspólnnicy „spłacili” stratę przez wniesienie wkładów

1
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100.000 zł kapitału zakładowego, 50.000 zł straty
brak środków na wyrównanie straty
brak możliwości wypłaty dywidendy
majątek spółki wynosi 50.000 zł

podwyższenie kapitału zakładowego z 100.000 zł do 150.000 zł
wniesienie wkładów przez wspólników w wysokości 50.000 zł
majątek spółki 100.000 zł ale kapitał zakładowy 150.000 zł

kapitał zakładowy 150.000 zł – strata 50.000 zł
brak możliwości wypłaty dywidendy
samo podwyższenie nie powoduje usunięcia straty
zwiększa się kapitał zakładowy ale strata cały czas zostaje

1

3

2



WYŁĄCZENIE WSPÓLNIKA
ART. 266-269 KSH



- element osobowy - nie występuje w tej formie w spółce akcyjnej

z ważnych przyczyn dotyczących danego wspólnika sąd może orzec
jego wyłączenie ze spółki

• na żądanie wszystkich pozostałych wspólników
• jeżeli udziały wspólników żądających wyłączenia stanowią więcej niż

50% kapitału zakładowego
• jeżeli umowa spółki przyznaje prawo wystąpienia z powództwem

mniejszej liczbie wspólników, o ile ich udziały stanowią więcej niż
50% kapitału zakładowego (w tym przypadku powinni być pozwani
wszyscy pozostali wspólnicy)

Udziały wspólnika wyłączonego muszą być przejęte przez wspólników lub
osoby trzecie.

Cenę przejęcia ustala sąd na podstawie rzeczywistej wartości w dniu
doręczenia pozwu.



• Sąd, orzekając o wyłączeniu, wyznacza termin, w ciągu którego
wyłączonemu wspólnikowi ma być zapłacona cena przejęcia wraz z
odsetkami, licząc od dnia doręczenia pozwu.

• Jeżeli w ciągu tego czasu kwota nie została zapłacona albo złożona do
depozytu sądowego, orzeczenie o wyłączeniu staje się bezskuteczne.

• W przypadku gdy orzeczenie o wyłączeniu stało się bezskuteczne z
przyczyn określonych w § 1, wspólnik bezskutecznie wyłączony ma
prawo żądać od pozywających naprawienia szkody.

• W celu zabezpieczenia powództwa sąd może, z ważnych powodów,
zawiesić wspólnika w wykonywaniu jego praw udziałowych w spółce
(np. prawo głosu)

• Wspólnika prawomocnie wyłączonego, za którego przejęte udziały
zapłacono w terminie, uważa się za wyłączonego ze spółki już od dnia
doręczenia mu pozwu; nie wpływa to jednak na ważność czynności, w
których brał on udział w spółce po dniu doręczenia mu pozwu.



LIKWIDACJA SPÓŁKI

Art. 270. Rozwiązanie spółki powodują:
1)przyczyny przewidziane w umowie spółki;
2)uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki
za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza;
3)ogłoszenie upadłości spółki;
4)inne przyczyny przewidziane prawem.

Art. 271. Sąd może wyrokiem orzec rozwiązanie spółki:
1)na żądanie wspólnika lub członka organu spółki, jeżeli osiągnięcie celu spółki
stało się niemożliwe albo jeżeli zaszły inne ważne przyczyny wywołane
stosunkami spółki;
2)na żądanie oznaczonego w odrębnej ustawie organu państwowego, jeżeli
działalność spółki naruszająca prawo zagraża interesowi publicznemu.

Art. 272. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą
wykreślenia spółki z rejestru.



ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA
SPÓŁKI

ART. 270-290 KSH



PRZYCZYNY ROZWIĄZANIA SPÓŁKI

1)przyczyny przewidziane w umowie spółki;

2)uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby

spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza;

3)w przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu

wzorca umowy, również uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki opatrzona

przez wszystkich wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;

4)ogłoszenie upadłości spółki;

5)inne przyczyny przewidziane prawem.



PRZYCZYNY ROZWIĄZANIA SPÓŁKI PRZEZ SĄD

Poza przypadkami, o których mowa w art. 21, sąd może wyrokiem orzec

rozwiązanie spółki:

1)na żądanie wspólnika lub członka organu spółki, jeżeli:

- osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo

- jeżeli zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki;

2)na żądanie oznaczonego w odrębnej ustawie organu państwowego, jeżeli

działalność spółki naruszająca prawo zagraża interesowi publicznemu.



ZAPOBIEGNIĘCIE ROZWIĄZANIU SPÓŁKI

Do dnia złożenia wniosku o wykreślenie spółki z rejestru
jednomyślna uchwała wszystkich wspólników o dalszym istnieniu
spółki może zapobiec jej rozwiązaniu, chyba że z żądaniem
rozwiązania wystąpił niebędący wspólnikiem członek organu spółki
lub organ, o którym mowa w art. 271 pkt 2, albo w przypadkach
określonych w art. 21.



OTWARCIE LIKWIDACJI

Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z
chwilą wykreślenia spółki z rejestru.

Otwarcie likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się
orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, powzięcia przez
wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnienia innej
przyczyny jej rozwiązania.



CHARAKTER SPÓŁKI W LIKWIDACJI

Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia "w
likwidacji".

W czasie prowadzenia likwidacji spółka zachowuje osobowość prawną

Do spółki w okresie likwidacji stosuje się przepisy dotyczące organów
spółki, praw i obowiązków wspólników, jeżeli przepisy niniejszego działu
nie stanowią inaczej lub z celu likwidacji nie wynika co innego.

W okresie likwidacji nie można, nawet częściowo, wypłacać wspólnikom
zysków ani dokonywać podziału majątku spółki przed spłaceniem
wszystkich zobowiązań.

W okresie likwidacji dopłaty mogą być uchwalane tylko za zgodą
wszystkich wspólników.



LIKWIDATORZY

Art. 276. § 1. Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że umowa
spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej.

Sposób reprezentacji spółki w likwidacji określa się w umowie spółki,
uchwale wspólników albo orzeczeniu sądu. W każdym przypadku sąd
może zmienić sposób reprezentacji spółki w likwidacji.

Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, likwidatorzy mogą być odwołani
na mocy uchwały wspólników. Likwidatorów ustanowionych przez sąd
tylko sąd może odwołać.

W przypadku gdy o rozwiązaniu spółki orzeka sąd, może on jednocześnie
ustanowić likwidatorów.

Na wniosek osób mających interes prawny sąd może, z ważnych
powodów, odwołać likwidatorów i ustanowić innych.

Sąd, który ustanowił likwidatorów, określa wysokość ich wynagrodzenia.



LIKWIDACJA SPÓŁKI

Art. 277. § 1. Do sądu rejestrowego należy zgłosić: otwarcie likwidacji,
nazwiska i imiona likwidatorów oraz ich adresy, sposób reprezentowania
spółki przez likwidatorów i wszelkie w tym zakresie zmiany, nawet gdyby
nie nastąpiła żadna zmiana w dotychczasowej reprezentacji spółki. Każdy
likwidator ma prawo i obowiązek dokonania zgłoszenia.

Wpis likwidatorów ustanowionych przez sąd i wykreślenie likwidatorów
przez sąd odwołanych następuje z urzędu.

Art. 279. Likwidatorzy powinni ogłosić o rozwiązaniu spółki i otwarciu
likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w
terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia.

ogłoszenie ma umożliwić wierycelom zgoszenie swoich roszczeń i

uniknięcie bezprawnego podziału aktywów spółki między wspólników’



LIKWIDACJA SPÓŁKI

Art. 281. § 1. Likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji. Bilans
ten likwidatorzy składają zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia.\

Likwidatorzy powinni po upływie każdego roku obrotowego składać
zgromadzeniu wspólników sprawozdanie ze swej działalności oraz
sprawozdanie finansowe.

Do bilansu likwidacyjnego należy przyjąć wszystkie składniki aktywów
według ich wartości zbywczej.



CZYNNOŚCI LIKWIDACYJNE

Art. 282. § 1. Likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki,
ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki
(czynności likwidacyjne). Nowe interesy mogą wszczynać tylko wówczas,
gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku. Nieruchomości mogą
być zbywane w drodze publicznej licytacji, a z wolnej ręki - jedynie na
mocy uchwały wspólników i po cenie nie niższej od uchwalonej przez
wspólników.

likwidatorzy mają także obowiązek ściągnięcia zaległych dopłat

§ 2. W stosunku wewnętrznym likwidatorzy są obowiązani stosować się
do uchwał wspólników. Likwidatorzy, ustanowieni przez sąd, są
obowiązani stosować się do jednomyślnych uchwał, powziętych przez
wspólników oraz przez osoby, które spowodowały ich ustanowienie
zgodnie z art. 276 § 4.



CZYNNOŚCI LIKWIDACYJNE

W granicach swoich kompetencji likwidacyjnych likwidatorzy mają prawo
prowadzenia spraw oraz reprezentowania spółki.

Ograniczenia kompetencji likwidatorów nie mają skutku prawnego wobec
osób trzecich.

Wobec osób trzecich działających w dobrej wierze czynności podjęte
przez likwidatorów uważa się za czynności likwidacyjne.

osoby trzecie nie mogą wiedzieć czy zawierane umowy są potrzebne do

celów likwidacji



PODZIAŁ MAJĄTKU

Podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub
zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu
miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.

Pozostały majątek dzieli się między wspólników w stosunku do ich
udziałów.

Umowa spółki może określać inne zasady podziału majątku.

Po zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników sprawozdania
finansowego na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku
pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli
(sprawozdanie likwidacyjne) i po zakończeniu likwidacji, likwidatorzy
powinni ogłosić w siedzibie spółki to sprawozdanie i złożyć je sądowi
rejestrowemu, z jednoczesnym zgłoszeniem wniosku o wykreślenie
spółki z rejestru.

dopiero po upływie 6 miesięcy wspólnicy stają się wierzycielami spółki z



ZABEZPIECZENIE WIERZYCIELI

Sumy potrzebne do zaspokojenia lub zabezpieczenia znanych spółce
wierzycieli, którzy się nie zgłosili lub których wierzytelności nie są
wymagalne albo są sporne, należy złożyć do depozytu sądowego.

Wierzyciele spółki, którzy nie zgłosili swoich roszczeń we właściwym
terminie ani nie byli spółce znani, mogą żądać zaspokojenia swoich
należności z majątku spółki jeszcze niepodzielonego.

Wspólnicy, którzy po upływie terminu (6 miesięcy od ogłoszenia i
wezwania wierzycieli) otrzymali w dobrej wierze przypadającą na nich
część majątku spółki, nie są obowiązani do jej zwrotu w celu pokrycia
należności wierzycieli.



ZABEZPIECZENIE WIERZYCIELI

Po zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników sprawozdania
finansowego na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku
pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli
(sprawozdanie likwidacyjne) i po zakończeniu likwidacji, likwidatorzy
powinni ogłosić w siedzibie spółki to sprawozdanie i złożyć je sądowi
rejestrowemu, z jednoczesnym zgłoszeniem wniosku o wykreślenie spółki
z rejestru.

Jeżeli zgromadzenie wspólników zwołane w celu zatwierdzenia
sprawozdania likwidacyjnego nie odbyło się z powodu braku kworum,
likwidatorzy powinni wykonać czynności, o których mowa w § 1, bez
zatwierdzenia sprawozdania przez zgromadzenie wspólników.



KSIĘGI I DOKUMENTY ZLIKWIDOWANEJ SPÓŁKI

Księgi i dokumenty rozwiązanej spółki powinny być oddane na
przechowanie osobie wskazanej w umowie spółki lub w uchwale
wspólników. W braku takiego wskazania, przechowawcę wyznacza sąd
rejestrowy.

Z upoważnienia sądu rejestrowego wspólnicy i osoby mające w tym
interes prawny mogą przeglądać księgi i dokumenty.

O rozwiązaniu spółki likwidator albo syndyk zawiadamia właściwy urząd
skarbowy, przekazując odpis sprawozdania likwidacyjnego.



KSIĘGI I DOKUMENTY ZLIKWIDOWANEJ SPÓŁKI

W przypadku upadłości spółki jej rozwiązanie następuje po zakończeniu
postępowania upadłościowego, z chwilą wykreślenia z rejestru. Wniosek o
wykreślenie z rejestru składa syndyk.

Spółka nie ulega rozwiązaniu, w przypadku gdy postępowanie
upadłościowe zostało zakończone w wyniku zaspokojenia wszystkich
wierzycieli w całości lub zatwierdzenia układu albo gdy postępowanie
upadłościowe zostało uchylone lub umorzone.



ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
CYWILNOPRAWNA



ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ORGANÓW

Art. 291. Jeżeli członkowie zarządu umyślnie lub przez niedbalstwo
podali fałszywe dane w oświadczeniu, o którym mowa w art. 167 § 1 pkt
2 lub art. 262 § 2 pkt 3, odpowiadają wobec wierzycieli spółki solidarnie
ze spółką przez trzy lata od dnia zarejestrowania spółki lub
zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego.

Art. 292. Kto, biorąc udział w tworzeniu spółki, wbrew przepisom prawa
z winy swojej wyrządził spółce szkodę, obowiązany jest do jej
naprawienia.

Art. 293. § 1. Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej
oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem
lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy
spółki, chyba że nie ponosi winy.
§ 2. Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator
powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności
wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.



PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

Art. 297. Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem
trzech lat od dnia, w którym spółka dowiedziała się o szkodzie i o osobie
obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże w każdym przypadku
roszczenie przedawnia się z upływem dziesięciu lat od dnia, w którym
nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę

Powództwo o odszkodowanie przeciwko członkom organów spółki oraz
likwidatorom wytacza się według miejsca siedziby spółki.



ACTIO PRO SOCIO – ART. 295 KSH

-element osobowy w spółce z o.o. i S.A.

Jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w
terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy wspólnik
może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce.

Na żądanie pozwanego, zgłoszone przy pierwszej czynności procesowej, sąd
może nakazać złożenie kaucji na zabezpieczenie pokrycia szkody grożącej
pozwanemu. Wysokość i rodzaj kaucji sąd określa według swojego uznania. W
przypadku niezłożenia kaucji w wyznaczonym przez sąd terminie pozew zostaje
odrzucony.

Na kaucji służy pozwanemu pierwszeństwo przed wszystkimi wierzycielami
powoda.

Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, wnosząc je, działał w złej
wierze lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę
wyrządzoną pozwanemu.

W przypadku wytoczenia powództwa przez wspólnika na podstawie art. 295 oraz
w razie upadłości spółki, osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą
powoływać się na uchwałę wspólników udzielającą im absolutorium ani na



ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU

ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI

(ART. 299 KSH)



ODPOWIEDZIALNOŚĆ W SPÓŁCE AKCYJNEJ

Spółka akcyjna w organizacji

Art. 11. § 1. Spółki kapitałowe w organizacji, o których mowa w art. 161 i art. 323, mogą we

własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe,

zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

Art. 12. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji albo spółka akcyjna w

organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

albo spółką akcyjną i uzyskuje osobowość prawną. Z tą chwilą staje się ona podmiotem

praw i obowiązków spółki w organizacji.

Art. 13. § 1. Za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają solidarnie spółka

i osoby, które działały w jej imieniu.

§ 2. Wspólnik albo akcjonariusz spółki kapitałowej w organizacji odpowiada solidarnie z

podmiotami, o których mowa w § 1, za jej zobowiązania do wartości niewniesionego wkładu

na pokrycie objętych udziałów lub akcji.

Spółka akcyjna po wpisie do rejestru

Art. 151. § 4. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki.



Art. 299. § 1. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie

zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

• celem przepisu jest ochrona wierzycieli spółki

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 2008 r., III CSK 12/08

Roszczenie z art. 299 k.s.h. należy traktować jako ostateczne zabezpieczenie roszczeń

wierzycieli przeciwko spółce.

• przepis motywuje członków zarządu do należytego zarządzania majątkiem spółki

• członkowie zarządu odpowiadają wobec wierzycieli, istnieje jednak możliwość cesji

wierzytelności z tego tytułu

• zastosowanie ma również cessio legis

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 lipca 2017 r., II CSK 402/16

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, który spłacił wierzytelność spółki - jak

wynika z art. 518 § 1 k.c. - nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości spłaty. Oznacza to,

że ma on wierzytelność wobec spółki w takim kształcie, w jakim przysługiwała ona

pracownikowi. Pracownik zaś w sytuacji, w której spółka nie zaspokoiła jego wierzytelności,

tak jak każdy wierzyciel, byłby uprawniony do dochodzenia tej wierzytelności na zasadach

określonych w art. 299 k.s.h. W jego prawa na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z 2006 r. o

ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy i art. 518 § 1 pkt 4

k.c. wstąpił Fundusz.



• nie jest to odpowiedzialność solidarna członków zarządu i spółki

• nie jest to odpowiedzialność subsydiarna, lecz posiłkowa, uzupełniająca

RÓŻNICE Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SUBSYDIARNĄ

• nie można pozwać członka zarządu zanim egzekucja stanie się bezskuteczna

• tytułowi egzekucyjnemu przeciwko spółce nie można nadać klauzuli wykonalności

przeciwko członkom zarządu

• członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności wykazując przesłanki wskazane

w ustawie

CHARAKTER PRAWNY ODPOWIEDZIALNOŚCI

1) odszkodowawcza (deliktowa) - ma charakter sankcyjny za prowadzące do

bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce nieprawidłowe prowadzenie jej spraw

2) gwarancyjna - wierzyciel nie musi wykazywać istnienia szkody i jej wysokości a jedynie

istnienie zobowiązania i bezskuteczności egzekucji – przedawnienie na zasadach

ogólnych

3) represyjna – odpowiedzialność za zawinione niezgłoszenie w ustawowym terminie

wniosku o ogłoszenie upadłości, wskutek którego egzekucja wobec spółki okazała się

bezskuteczna, a wierzyciel poniósł szkodę – przedawnienie na zasadach ogólnych



Uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 7 listopada 2008 r., III CZP 72/08

Wskazane w uzasadnieniu przedstawionego zagadnienia prawnego dwa przeciwstawne,

występujące w piśmiennictwie oraz orzecznictwie, poglądy na temat charakteru

odpowiedzialności członków zarządu w razie bezskuteczności egzekucji wierzytelności

wobec spółki: zapatrywanie - mające przewagę w piśmiennictwie - że członkowie zarządu

ponoszą ustawową odpowiedzialność gwarancyjną za cudzy dług, oraz stanowisko -

przeważające w orzecznictwie - że odpowiedzialność członków zarządu jest

odpowiedzialnością odszkodowawczą

• zasadniczym argumentem na rzecz charakteru odszkodowawczego Sąd Najwyższy uznał

przewidzianą w art. 299 k.s.h., możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności przez

wykazanie braku szkody.

• szkodą poniesioną przez wierzyciela jest uszczerbek powstały na skutek niemożności

wyegzekwowania od spółki wierzytelności, spowodowany bezprawnym, zawinionym

niezgłoszeniem przez członków zarządu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.

Uszczerbek ten ujmowany jest jako obniżenie potencjału majątkowego spółki w zakresie

uniemożliwiającym zaspokojenie przysługującej wierzycielowi wobec spółki wierzytelności

• jest to sytuacja, w której wierzyciel spółki nie uzyskuje w ogóle zaspokojenia lub też

uzyskuje zaspokojenie w mniejszym zakresie, niż miałoby to miejsce w przypadku

złożenia przez członka zarządu wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie



• z art. 299 k.s.h. wynika domniemanie szkody w wysokości niewyegzekwowanej wobec

spółki wierzytelności oraz związku przyczynowego pomiędzy tą szkodą a niezłożeniem

we właściwym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, jako zdarzeniem, które ją

wywołało

• domniemana jest także wina członka zarządu w niezłożeniu we właściwym czasie

wniosku o ogłoszenie upadłości, czego uzasadnieniem jest fakt, że członkom zarządu

powinien być znany na bieżąco stan finansowy spółki i możliwość zaspokojenia długów

• wystarczające jest, aby wierzyciel przedłożył tytuł egzekucyjny stwierdzający

zobowiązanie spółki istniejące w czasie pełnienia funkcji przez pozwanego członka

zarządu oraz udowodnił bezskuteczność egzekucji wobec spółki

• członek zarządu może się natomiast uwolnić od tej odpowiedzialności, jeżeli wykaże

zaistnienie którejkolwiek z przesłanek egzoneracyjnych przewidzianych w art. 299 § 2

k.s.h. w zw. z art. 6 k.c.



PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI - ISTNIENIE ZOBOWIĄZANIA

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 sierpnia 2016 r., V CSK 699/15

Przepis art. 299 k.s.h. ściśle określa rozkład ciężaru dowodu. Obowiązkiem wierzyciela jest

wykazanie istnienia zobowiązania i bezskuteczności egzekucji.

Wierzyciel zgłaszający się do postępowania upadłościowego nie musi legitymować się

tytułem egzekucyjnym przeciw upadłej spółce, musi natomiast wykazać istnienie swej

wierzytelności w sposób charakterystyczny dla dochodzenia roszczeń w postępowaniu

procesowym.

W razie ustalenia listy wierzytelności stanowi ona źródło pozyskania przez wierzyciela tytułu

egzekucyjnego przeciwko upadłemu.

• nie jest wykluczone istnienie tytułu egzekucyjnego w postaci aktu notarialnego, w którym

dłużnik poddaje się egzekucji



Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2006 r., II CSK 300/06

Z uwagi na utratę przez spółkę bytu prawnego, w związku z wykreśleniem jej z rejestru,

należy uznać, że zachodzi szczególnie uzasadniony wypadek, usprawiedliwiający

odstępstwo od zasady, zgodnie z którą, wierzyciel powołujący się na bezskuteczność

egzekucji przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie może pozwać członka

zarządu tej spółki na podstawie art. 299 k.s.h. bez uprzedniego uzyskania tytułu

egzekucyjnego przeciwko spółce, i pozwalający w drodze wyjątku na wykazanie istnienia

wierzytelności wobec spółki w procesie przeciwko członkom jej zarządu.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2014 r. I CSK 286/13

Sama utrata bytu prawnego przez spółkę nie daje podstaw do odejścia od wymogu

przedłożenia przez wierzyciela spółki tytułu egzekucyjnego stwierdzającego

niewyegzekwowane przez niego zobowiązanie spółki. Sprzeciwia się temu zarówno litera,

jak i sens regulacji zawartej w art. 299 k.s.h.



• PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI

• ZAKRES PRZEDMIOTOWY ODPOWIEDZIALNOŚCI

• ZAKRES PODMIOTOWY ODPOWIEDZIALNOŚCI

• ZWOLNIENIE SIĘ Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

• ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH

• UWAGI PRAKTYCZNE



PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI - BEZSKUTECZNOŚĆ EGZEKUCJI

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 2013 r., I CSK 54/13

„Bezskuteczność egzekucji” utożsamia się z niebudzącą wątpliwości nieściągalnością

wierzytelności od samej spółki, tj. stanem, w którym z okoliczności sprawy wynika niezbicie,

że spółka nie ma majątku, z którego wierzyciel mógłby uzyskać zaspokojenie swojej

należności.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 2015 r., II CSK 402/14

Ustalenie przesłanki bezskuteczności egzekucji może nastąpić według ogólnych zasad

obowiązujących w procesie, a więc za pomocą wszelkich środków dowodowych.

Przesłankę tę powinien wykazać wierzyciel (art. 6 k.c.).

• nie zawsze jest konieczne formalne stwierdzenie bezskuteczności egzekucji w

postępowaniu egzekucyjnym wszczętym przez wierzyciela; dotyczy to w szczególności

sytuacji, w której z okoliczności sprawy wynika w sposób oczywisty, że spółka nie ma

majątku, z którego wierzyciel mógłby uzyskać zaspokojenie swojej należności

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 kwietnia 2008 r., IV CSK 15/08

Bezskuteczność egzekucji prowadzonej przeciwko spółce jest, obok istnienia zobowiązania

tej spółki, podstawową przesłanką odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością z art. 299 k.s.h. Do jej spełnienia wystarczy, że bezskuteczność

egzekucji "okaże się" w jakikolwiek sposób.



• niemożność zaspokojenia może wystąpić zarówno wtedy, gdy spółka nie posiada w ogóle

majątku, jak i wtedy, gdy wprawdzie określony majątek posiada, ale jest on obciążony

ponad swą wartość wierzytelnościami innych osób, korzystających z pierwszeństwa

zaspokojenia

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 2015 r., II CSK 402/14

Nie można przyjmować, że samo ogłoszenie upadłości spółki świadczy o

bezskuteczności egzekucji, mogą jednak wskazywać na to wyniki czynności

podejmowanych w toku postępowania upadłościowego.

Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, toczącym się wobec spółki z

ograniczoną odpowiedzialnością, nie stanowi samo w sobie przeszkody do wystąpienia z

przewidzianym w art. 299 § 1 k.s.h. roszczeniem odszkodowawczym przeciwko członkowi

zarządu tej spółki.



Dowodami wskazującymi na oczywistą bezskuteczność egzekucji wobec spółki mogą być:

• postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenie postępowania

upadłościowego z tego powodu, że majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie

kosztów postępowania;

• dowód stwierdzający zakończenie postępowania upadłościowego, które nie doprowadziło

do zaspokojenia wierzyciela;

• stwierdzenie, że egzekucja wszczęta na podstawie przepisów kodeksu postępowania

cywilnego lub ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji kierowana do całego

majątku spółki na wniosek osoby dochodzącej należności od członków zarządu lub innej

osoby nie dała rezultatu;

• niewyjawienie majątku spółki w trybie art. 913 i n. k.p.c.;

• wykazanie dysproporcji między majątkiem dłużnika a wysokością jego zadłużenia na

podstawie wykazu majątku dłużnika sporządzonego na podstawie art. 913 § 2 k.p.c. w

postępowaniu o wyjawienie majątku;

• sprawozdanie finansowe spółki wskazujący na to, że majątek spółki nie wystarcza na

pokrycie wierzytelności przysługującej osobie dochodzącej roszczenia od członków

zarządu spółki.

• odpis z KRS wskazujący, że spółka została wkreślona z rejestru



BEZSKUTECZNOŚĆ EGZEKUCJI CO DO CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI

• przesłankę bezskuteczności egzekucji uznaje się za spełnioną w przypadku ukończenia,

bez zaspokojenia wierzyciela, egzekucji skierowanej do całego majątku spółki

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 2009 r., V CSK 460/08

Wymaganie bezskuteczności egzekucji do całego majątku spółki z o.o. nie może być

rozumiane schematycznie; nie ma potrzeby kierowania egzekucji do tych składników

majątku spółki, z których uzyskanie zaspokojenia jest w istniejących okolicznościach

faktycznych nierealne.

• w przypadku kierowania egzekucji jedynie do części majątku spółki niezbędne jest

dodatkowo wykazanie, że także pozostały jej majątek nie pozwalał na uzyskanie

zaspokojenia

• w przypadku wykazania, że wierzyciel może jednak, mimo wcześniejszego umorzenia

egzekucji, uzyskać zaspokojenie swojej wierzytelności z innych składników majątku

spółki, należy uznać, że przesłanka bezskuteczności egzekucji z art. 299 k.s.h. nie

wystąpiła

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2006 r., V CSK 319/06

Bezskuteczność egzekucji nie jest stanem niezmiennym, a wobec tego należy ustalić, czy

taką bezskuteczność egzekucji roszczenia powódki wobec spółki można stwierdzić także na

dzień zamknięcia rozprawy (w postępowaniu przeciw członkom zarządu prowadzonym na

podstawie art. 299 k.s.h.).



BEZSKUTECZNOŚĆ EGZEKUCJI A ZACHOWANIE WIERZYCIELA I KOMORNIKA

• okolicznościami równoznacznymi z niewykazaniem przesłanki bezskuteczności egzekucji

może być również zachowanie wierzyciela

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2014 r., III CSK 70/13

Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie odpowiada na podstawie art.

299 k.s.h. (obecnie art. 299 k.s.h.), gdy wierzyciel nie uzyskał zaspokojenia ze względu na

niepodjęcie w stosownym czasie egzekucji przeciwko spółce, ale tylko wówczas, gdy ta

egzekucja była możliwa w tym sensie, że mogła przynieść realny skutek.

Ciężar dowodu, iż taka egzekucja byłaby efektywna spoczywa na dłużniku, gdyż

odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. opiera się na usuwalnym domniemaniu

istnienia szkody i winy tego członka za jej powstanie.

• niepodjęcie w stosownym czasie egzekucji przeciwko spółce, choć egzekucja była

możliwa

• nieprawidłowe prowadzenie przez wierzyciela egzekucji wobec spółki,

• nieskorzystanie z ustanowionych przez spółkę zabezpieczeń wierzytelności



Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2007 r., III CSK 404/06

Sąd badając przesłankę przewidzianą w art. 299 § 1 k.s.h. nie może uznać, że jeżeli

niezaspokojenie wierzyciela wynika ze złego prowadzenia egzekucji przez komornika, to

jest to bezskuteczność egzekucji, która w konsekwencji pociąga za sobą odpowiedzialność

członka zarządu. Przy takim ustaleniu przynajmniej w części, w której niezaspokojenie

wierzytelności wynika z zaniedbań komornika, nie można obciążać odpowiedzialnością

członka zarządu, na podstawie art. 299 k.s.h.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2011 r., IV CSK 335/10

Jako godzące w istotę, funkcję i cel odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. na

podstawie art. 299 k.s.h., uznać należy twierdzenia skarżącego wskazujące na przyczynienie

się powoda do powstania szkody w następstwie niezgłoszenia przez niego stosownego

wniosku o ogłoszenie upadłości

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2009 r., II CSK 543/08

Art. 299 § 1 k.s.h. nie uzależnia wystąpienia przesłanki uzasadniającej zaistnienie

odpowiedzialności członków zarządu ani od przyczyny wystąpienia stanu bezskuteczności

egzekucji, ani od osoby, która stan taki spowodowała. Zaniechanie więc dokonania przez

wierzyciela zabezpieczenia w postaci przewłaszczenia zboża na zabezpieczenie

wierzytelności nie może więc negować wystąpienia obiektywnego stanu w postaci

bezskuteczności egzekucji.



ZAKRES PRZEDMIOTOWY ODPOWIEDZIALNOŚCI

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 2001 r., III CZP 69/01

Członkowie zarządu odpowiadają na podstawie art. 299 k.s.h. zarówno za te zobowiązania,

które powstały przed zaistnieniem przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

spółki (zobowiązania ex ante), jak i za te, które postały dopiero po wystąpieniu tych

przesłanek (zobowiązania ex post).

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2003 r., III CZP 75/03

Przyjęcie odmiennego rozstrzygnięcia byłoby niedocenieniem roli, jaką ma spełniać przepis

art. 299 k.s.h. w systemie zabezpieczenia wierzycieli spółki, a działania członków zarządu

powodujące obniżenie potencjału majątkowego spółki, jak w przedmiotowej sprawie,

zaciąganie dalszych zobowiązań po zaistnieniu przesłanek do zgłoszenia wniosku o

ogłoszenie upadłości, pozostawałyby bez żadnej cywilnoprawnej sankcji.



Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2004 r., IV CK 49/04

Za właściwą, z punktu widzenia założeń przepisu art. 299 k.s.h. i celu zawartego w nim

unormowania, cezurę czasową rozgraniczającą, ze względu na moment ich powstania,

zobowiązania za które ponoszą odpowiedzialność członkowie zarządu spółki z o.o., uznać

należy dzień zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.

• członek zarządu nie odpowiada więc za zobowiązania, któe powstały po złożeniu wniosku

o ogłoszenie upadłości

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2010 r., III CNP 3/10

Nie ma podstaw aby stanowiące przedmiot bezskutecznej egzekucji zobowiązanie Spółki

wobec skarżącej z tytułu wynagrodzenia syndyka, niepokrytego z masy upadłości, uznać za

zobowiązanie objęte przewidzianą w art. 299 k.s.h. odpowiedzialnością członka zarządu lub

likwidatora. W wypadku takiego zobowiązania nie zachodzi sytuacja, w której istnieje

czasowy związek odpowiedzialności przewidzianej w art. 299 k.s.h. z pełnieniem funkcji

członka zarządu lub likwidatora.

• wyjątek od nieodpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania powstałe po

złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości czyni się tylko co do tych spośród nich, które są

ściśle związane z długiem istniejącym wcześniej, np. odsetki, koszty postępowania



ODSETKI OD CZŁONKA ZARZĄDU

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2016 r., V CSK 579/15

Odsetek przysługujących na podstawie art. 481 k.c. nie można utożsamiać z odsetkami za

zwłokę lub opóźnienie w nieterminowym uiszczeniu długu przez samą spółkę.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2006 r., III CZP 118/06

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie

art. 299 k.s.h. obejmuje zasądzone w tytule wykonawczym, wydanym przeciwko spółce:

• koszty procesu

• koszty postępowania egzekucyjnego umorzonego z powodu bezskuteczności egzekucji

• odsetki ustawowe od należności głównej.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 stycznia 2014 r., I ACa 972/13

Odpowiedzialność członka zarządu odnosi się również do odsetek i kosztów postępowania,

przy czym od tych ostatnich nie nalicza się odsetek



WYMAGALNOŚĆ ROSZCZENIA 

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2016 r., V CSK 579/15

Przysługujące na podstawie art. 481 k.c. odsetki mogą być dochodzone przez wierzyciela

spółki od członków jej zarządu za opóźnienie, tj. od dnia wymagalności tego odszkodowania.

Ustalenie daty, od której należą się wierzycielowi spółki od członków zarządu odsetki za

opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego na podstawie art. 481 k.c. od kwoty

odszkodowania z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej z art. 299 k.s.h., powinno

nastąpić z uwzględnieniem unormowania art. 455 k.c.

Ponieważ termin wykonania tego zobowiązania nie jest oznaczony ani nie wynika z

właściwości zobowiązania, to powinno ono zostać spełnione niezwłocznie po wezwaniu

członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do jego wykonania.

Zatem, przewidziane w art. 481 k.c. odsetki za opóźnienie spełnienia świadczenia

pieniężnego przez członków zarządu należą się od chwili wymagalności roszczenia

ustalonej stosownie do art. 455 k.c.



KWESTIONOWANIE ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 1997 r., III CKN 126/97 

W procesie, w którym powód dochodzi roszczenia na podstawie art. 298 § 1 k.h.

przedstawiając prawomocny wyrok, będący źródłem zobowiązania spółki z o.o. wobec

powoda, sąd nie ma możliwości badania, czy określone nim zobowiązanie istnieje, a

jeśli tak, to w jakim rozmiarze. Okoliczności te mogą być przedmiotem badania jedynie w

postępowaniu wszczętym wniesieniem powództwa przeciwegzekucyjnego.

• ponowne badanie okoliczności już raz sprawdzonych przez sąd w ramach innego

postępowania naruszałoby bowiem zasadę prawomocności orzeczenia. Jak stanowi art.

365 § 1 k.p.c. orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz

również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a w

wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2011 r., III CZP 129/10 

Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pozwany na podstawie art. 299 §
1 k.s.h. może bronić się zarzutem, że objęta tytułem wykonawczym wierzytelność uległa

umorzeniu na skutek potrącenia z wierzytelności powoda, dokonanego po powstaniu tego

tytułu.



• w literaturze i orzecznictwie prezentowany jest również pogląd dopuszczający możliwość

kwestionowania zobowiązania spółki w procesie dotyczącym odpowiedzialności członków

zarządu

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 kwietnia 2007 r., V CSK 55/07 

Członkowie zarządu spółki z o.o. mogą kwestionować istnienie lub wysokość długu spółki,

którego spłaty domagają się od nich wierzyciele. Konsekwencją uznania tego typu

odpowiedzialności za gwarancję jest 10-letni termin przedawnienia roszczeń.

Odpowiedzialność członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przewidziana w

art. 299 § 1 k.s.h. ma charakter ustawowej odpowiedzialności gwarancyjnej, zbliżonej do

poręczenia. Na podstawie art. 35 k.s.h., stosowanego w drodze analogii, członkowie zarządu

mogą przedstawić wierzycielowi zarzuty przysługujące spółce wobec wierzyciela.

A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom I, Warszawa 2017, s. 

„Nie można zatem podzielić stanowiska, zgodnie z którym w procesie, w którym powód

dochodzi roszczenia na podstawie art. 299 § 1 k.s.h., przedstawiając prawomocny wyrok,

będący źródłem zobowiązania spółki wobec powoda, sąd nie ma możliwości badania, czy

określone nim zobowiązanie istnieje, a jeśli tak, to w jakim rozmiarze”



PRZEDAWNIENIE ROSZCZENIA

• stanowisko, zgodnie z którym odpowiedzialność członków zarządu z art. 299 k.s.h. ma

charakter odszkodowawczy ex delicto, implikuje stosowanie art. 4421 § 1 do

przedawnienia roszczeń

Art. 4421. § 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym

ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się

albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie

obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat

od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

• Trzyletni termin przedawnienia zaczyna jednak bieg nie od chwili wymagalności

roszczenia spółki, lecz od dnia uzyskania przez wierzyciela wiadomości o

bezskuteczności egzekucji wierzytelności objętej tytułem egzekucyjnym wystawionym

przeciwko spółce

• w chwili, gdy egzekucja wierzytelności wobec spółki okazuje się bezskuteczna,

wierzyciele spółki dowiadują się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia

• przed dniem bezskuteczności egzekucji tej wierzytelności, bieg przedawnienia roszczenia

wobec członków zarządu nie może się rozpocząć, ponieważ dopiero w tym dniu powstają

przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w art. 299 k.s.h.



Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2015 r., I CSK 9/14

W przypadku roszczeń wynikających z art. 299 k.s.h. bieg terminu przedawnienia

rozpoczyna się od dnia, w którym wierzyciel dowiedział się o bezskuteczności egzekucji

prowadzonej przeciwko spółce. Świadomość tego stanu rzeczy nie musi łączyć się

wyłącznie z doręczeniem postanowienia komornika o umorzeniu postępowania

egzekucyjnego z powodu jej bezskuteczności; może ona wynikać z każdego dowodu

wskazującego na to, że spółka nie ma majątku pozwalającego na zaspokojenie

zobowiązania dochodzonego w drodze powództwa z art. 299 k.s.h.



ZAKRES PODMIOTOWY ODPOWIEDZIALNOŚCI

Art. 299. § 1. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie

zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

Art. 2991. Do likwidatorów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z wyjątkiem

likwidatorów ustanowionych przez sąd, przepis art. 299 stosuje się odpowiednio.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2003 r., IV CKN 1779/00

Przepis art. 159 § 3 k.h. (art. 151 § 4 k.s.h.) nie wyłącza przewidzianej w art. 298 § 1 k.h.

(art. 299 § 1 k.s.h.) odpowiedzialności w stosunku do członków zarządu, będących zarazem

wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

• wpis w rejestrze ma znaczenie deklaratoryjne - domniemanie prawdziwości danych

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2016 r., III CSK 107/15

Od chwili utraty mandatu na podstawie art. 18 § 2 k.s.h. przez członka zarządu spółki z

ograniczoną odpowiedzialnością następuje wyłączenie jego odpowiedzialności wobec

wierzycieli spółki na szczególnej podstawie deliktowej, jaką stanowi art. 299 § 1 k.s.h.

• strony postępowania mogą powoływać się na nieważność powołania, pozorność

powołania, udowodnienie daty rezygnacji



FAKTYCZNE PEŁNIENIE FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2011 r., II UK 174/10

Świadome i dobrowolne oddanie faktycznego zarządzania spółką osobie spoza zarządu nie

zwalnia członka zarządu z jego obowiązków wynikających z pełnienia funkcji w tym organie

ani od odpowiedzialności za ich niedopełnienie. W konsekwencji nie można uznać, że

niezgłoszenie we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie

postępowania układowego nastąpiło bez winy członka zarządu.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2010 r., V CSK 129/10 

Jeżeli po skutecznym złożeniu przez pozwanego oświadczenia o rezygnacji nastąpiło inne

zdarzenie, tj. uczestniczenie pozwanego w akcie notarialnym w imieniu spółki - z

powołaniem się na aktualne dane w rejestrze handlowym - i podjęcie uchwały z dnia 15

stycznia 2005 r. o odwołaniu pozwanego z funkcji prezesa zarządu, to powstaje kwestia, czy

ze strony spółki reprezentowanej w tym czasie przez ustanowionego, specjalnego

pełnomocnika nie doszło jednak do wyrażenia - przynajmniej w sposób dorozumiany - woli

kontynuowania mandatu członka zarządu przez pozwanego jeszcze w okresie powstania

zadłużenia spółki ze względu na sytuację spółki pozbawionej odpowiedniego organu. Ocena

Sądu Apelacyjnego w tym zakresie, przyjmującego wygaśnięcie mandatu już w dniu 15

grudnia 2004 r., bez względu na dalsze zdarzenia w relacji spółka - rezygnujący, jest zbyt

kategoryczna i wymaga przedstawienia odpowiedniej, pogłębionej argumentacji prawnej

przy uwzględnieniu wcześniej wskazanego zakresu umocowania pełnomocnika spółki i

wspomnianych zdarzeń pojawiających się po złożeniu oświadczenia o rezygnacji.



ZAKRES CZASOWY

• członek zarządu ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki istniejące w czasie

pełnienia przez niego funkcji, o ile w tym czasie wystąpiły przesłanki upadłości, a nie

zgłoszono wniosku o jej ogłoszenie, a także za późniejsze zobowiązania, które powstały

wobec braku tego zgłoszenia

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2008 r., III CZP 143/07

Odpowiedzialność związaną z bezskutecznością egzekucji określonego zobowiązania

wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponoszą na podstawie art. 299 k.s.h. osoby

będące członkami jej zarządu lub likwidatorami w czasie istnienia tego zobowiązania.

• jeżeli w czasie pełnienia funkcji przez członka zarządu określone zobowiązanie istniało,

ale spółka była wypłacalna i nie zachodziły przesłanki do zgłoszenia wniosku o

ogłoszenie upadłości, to nie zachodzą podstawy do objęcia go odpowiedzialnością

za to zobowiązanie spółki.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 2011 r., V CSK 347/10

Ratio legis art. 299 § 1 k.s.h. jest ponoszenie odpowiedzialności za zobowiązania spółki

przez tych członków zarządu, za urzędowania których zaistniały przyczyny uzasadniające

zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania układowego, a

którzy nie zgłosili odpowiedniego wniosku.

• odpowiedzialność członków zarządu obejmuje wszystkie istniejące w tym momencie

zobowiązania spółki, niezależnie od tego, czy były one wówczas wymagalne.



Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2008 r., III CZP 143/07

Objęcie odpowiedzialnością członka zarządu również zobowiązań jeszcze niewymagalnych

w momencie istnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości uzasadnione jest tym, że

ogłoszenie upadłości, o które członek zarządu lub likwidator powinien w takiej sytuacji

wystąpić w celu przeciwdziałania bezskuteczności egzekucji, spowodowałoby

wymagalność także zobowiązań niemających dotychczas takiej cechy – art. 91 p.u.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2010 r., V CSK 172/10

Wykazanie przez członków zarządu, że w czasie pełnienia przez nich funkcji nie było

podstaw do wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości lub z podaniem o wszczęcie

postępowania układowego, oznacza, iż nie istnieje związek przyczynowy między sposobem

sprawowania zarządu a szkodą doznaną przez wierzyciela spółki. Po wygaśnięciu mandatu

wskutek rezygnacji (art. 202 § 4 k.s.h.) były członek zarządu nie może reprezentować spółki

i nie ma wpływu na prowadzenie jej spraw. Nie może zatem złożyć wniosku o ogłoszenie

upadłości i o wszczęcie postępowania układowego ani wniosku o wpis do KRS. Podmiotem

obowiązanym do złożenia wniosku wpis do rejestru jest spółka.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 2016 r., IV CSK 485/15

Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie może ponosić

odpowiedzialności za zobowiązania, które powstały w okresie, w którym nie pełnił on tej

funkcji, ale także za te, które powstały w okresie, w którym członek zarządu pozostając w

zarządzie nie mógł, wskutek szczególnych regulacji (np. decyzji sądu upadłościowego)

tego zarządu odnośnie do majątku sprawować.



ZWOLNIENIE SIĘ Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Art. 299. § 2. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w §
1, jeżeli wykaże, że:

1) we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym

czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o

zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu

2) niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy

3) pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o

otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w

postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2013 r., III CSK 321/12

Przesłanki egzoneracyjne określone w art. 299 § 2 k.s.h. mają na celu zrównoważenie

sytuacji członków zarządu spółki z o.o. wobec wierzycieli, jeżeli mimo bezskuteczności

egzekucji wobec spółki nie powinno się również do odpowiedzialności cywilnej pociągać tych

osób, z przyczyn enumeratywnie wskazanych w powołanym przepisie.

Przepis ten jest wyjątkiem od zasady odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o.

przewidzianej w art. 299 § 1 k.s.h. i do nich należy wykazanie okoliczności zwalniającej ich z

odpowiedzialności względem wierzycieli spółki.



ZŁOŻENIE WE WŁASCIWYM CZASIE

WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2011 r., I CSK 574/10

Badając, kiedy ziściły się przesłanki do złożenia, w terminie określonym w art. 5 § 1

rozporządzenia z 1934 r. - Prawo upadłościowe, wniosku o wszczęcie postępowania

upadłościowego nie należy kierować się subiektywnym przekonaniem członków zarządu o

spodziewanej, przyszłej sytuacji finansowej spółki, lecz kryteriami obiektywnymi

dotyczącymi rzeczywistej sytuacji finansowej spółki.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2011 r., V CSK 211/10

Przy wykładni użytego w art. 299 § 2 k.s.h. określenia "właściwego czasu" na złożenie

wniosku o ogłoszenie upadłości nie można pomijać przepisów prawa upadłościowego i

naprawczego regulujących obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez

członków zarządu spółki oraz określających kiedy uważa się dłużnika za niewypłacalnego i

kiedy ogłasza się upadłość osoby prawnej. Odpowiedzialność odszkodowawcza z art. 299

k.s.h. obciąża bowiem członków zarządu spółki za to, że nie złożyli wniosku o upadłość we

właściwym czasie, a to kiedy można ogłosić upadłość, a więc to, kiedy taki wniosek będzie

skuteczny i powinien być złożony, określają przepisy prawa upadłościowego i naprawczego.

Dlatego regulacja zawarta w tych przepisach oraz wykładnia użytych tam pojęć ma

znaczenie dla wykładni pojęcia "właściwego czasu" użytego w art. 299 § 2 k.s.h.



CZAS WŁAŚCIWY

USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe

Art. 21. 1. Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w

którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie

upadłości.

Art. 11. 1. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich

wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

1a. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych

zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza

trzy miesiące.

2. Dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości

prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy,

gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten

utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

5. Domniemywa się, że zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego

majątku, jeżeli zgodnie z bilansem jego zobowiązania, z wyłączeniem rezerw na

zobowiązania oraz zobowiązań wobec jednostek powiązanych, przekraczają wartość jego

aktywów, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.



Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2010 r., I UK 63/10 

Od obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie zwalnia nadzieja na uzyskanie

wpływów lub zysków; okoliczność ta nie prowadzi zatem do uwolnienia członka zarządu

spółki od subsydiarnej odpowiedzialności za zaległości składkowe spółki.



ZŁOŻENIE WNIOSKU

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2011 r., I CSK 574/10

Dla uwolnienia się z odpowiedzialności przewidzianej w art. 298 § 2 k.h. (obecnie art. 299 §
2 k.s.h.) nie wystarczy samo wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości (analogicznie

również z wnioskiem o otwarcie postępowania układowego), ale konieczne jest także

dokonanie wszelkich czynności procesowych niezbędnych dla kontynuowania tego

postępowania.

• złożenie bezpodstawnego wniosku o wszczęcie postępowania układowego „na wszelki

wypadek” nie zwalnia członków zarządu spółki z o.o. od odpowiedzialności

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2008 r., II CSK 255/08

Odpowiedzialność przewidzianą w art. 299 k.s.h. wyłącza także samodzielnie złożony

wniosek członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o ogłoszenie upadłości.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2008 r., III CSK 364/07

Pozwany członek zarządu nie musi wykazywać, że to on wystąpił z wnioskiem o ogłoszenie

upadłości, a niezbędne jest tylko ustalenie czy nastąpiło to we właściwym czasie. Pozwany

członek zarządu może więc powołać się na zgłoszony we właściwym czasie wniosek o

ogłoszenie upadłości pochodzący od innych członków zarządu, a nawet od wierzyciela

spółki.



BRAK WINY W NIEZGŁOSZENIU WNIOSKU O OGŁOSZENIE

UPADŁOŚCI WE WŁAŚCIWYM CZASIE

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2010 r., III CSK 46/10

Tylko taka sytuacja faktyczna, która rzeczywiście, obiektywnie, uniemożliwia

uczestniczenie w czynnościach zarządzania, może uzasadniać wniosek o istnieniu

okoliczności przewidzianych § 2 tego artykułu, uwalniających członka zarządu od

odpowiedzialności.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2008 r., I UK 39/08

Winę lub brak winy członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w

niezgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub o wszczęcie postępowania układowego

należy oceniać w odniesieniu do chwili, w której powstał obowiązek zgłoszenia takiego

wniosku, a nie do okresu późniejszego.

Członek zarządu nie ponosi winy za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości albo

wniosku o wszczęcie postępowania układowego, jeżeli został odsunięty od prowadzenia

spraw spółki, nie został do nich dopuszczony, powierzono mu w zarządzie zajmowanie się

takimi sprawami, że nie miał wglądu w sprawy finansowe spółki i nie mógł wiedzieć, że

spółka zaprzestała spłacania długów (wykonywania wymagalnych zobowiązań)

• np. wprowadzenie w błąd co do danych o wynikach finansowych spółki



Choroba, ciąża, urlop macierzyński i urlop wychowawczy jedynego członka jednoosobowego

zarządu spółki handlowej nie oznaczają same w sobie braku winy w niezgłoszeniu we

właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości lub o wszczęcie postępowania

układowego.

Wina członka zarządu spółki prawa handlowego powinna być oceniana według kryteriów

prawa handlowego, czyli według miary podwyższonej staranności oczekiwanej od osoby

pełniącej funkcję organu osoby prawnej prowadzącej działalność gospodarczą.

jeżeli prezes jednoosobowego zarządu spółki prawa handlowego jest chory, a nie jest to

choroba wykluczająca podjęcie przez niego odpowiednich decyzji gospodarczych, można od

niego oczekiwać, że podejmie akty staranności służące zapewnieniu prawidłowego

prowadzenia spraw spółki w czasie choroby.

Powoływanie się przez prezesa zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na

nieznajomość stanu finansów spółki jako przyczynę niezgłoszenia wniosku o upadłość

lub niewszczęcia postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania

układowego) nie jest okolicznością uzasadniającą zwolnienie go od odpowiedzialności

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2014 r., II CSK 446/13

Odpowiedzialności członka zarządu nie uchyla umowa łącząca członków zarządu co do

sposobu kierowania sprawami spółki, w szczególności ustalony umownie podział czynności.

Tego rodzaju umowa ma znaczenie tylko wewnątrzorganizacyjne



BRAK SZKODY WIERZYCIELA

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2012 r., V CSK 575/11

Przesłanka egzoneracyjna przewidziana w art. 299 § 2 in fine k.s.h., iż pomimo

niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego

wierzyciel nie poniósł szkody, uwalnia pozwanego od odpowiedzialności tylko w razie

przeprowadzenia dowodu, że wierzyciel nie uzyskałby zaspokojenia swej wierzytelności

z powodu braku wystarczającego majątku, nawet gdyby wszczęto postępowanie

upadłościowe lub układowe na skutek wniosku w tym przedmiocie złożonego we właściwym

czasie.

• brak zaspokojenia wierzyciela nie pozostaje wówczas w związku przyczynowym z

niezłożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości

• pozwany powinien udowodnić – odwołując się do stanu majątkowego spółki istniejącego

w czasie właściwym do zgłoszenia upadłości oraz uwzględniając określoną w art. 342 pr.

upad. kolejność zaspokajania się z masy upadłości – że na zaspokojenie należności

powoda nie starczyłyby środki wchodzące w skład masy upadłości



Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012 r., II CSK 390/11

Szkoda o której mowa w art. 299 § 2 in fine k.s.h. odpowiada różnicy w potencjale

majątkowym spółki, jaka wystąpiła, a do jakiej nie doszłoby, gdyby we właściwym czasie

zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości.

Członek zarządu odpowiada jedynie za taką część należności, jaką otrzymałby wierzyciel

w zainicjowanym we właściwym czasie postępowaniu upadłościowym. Ciężar dowodu

w tym zakresie, podobnie jak w odniesieniu do pozostałych przesłanek określonych w art.

299 § 2 k.s.h., spoczywa na dłużniku.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2017 r., III CZP 65/17

członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który objął tę funkcję wtedy, gdy

spółka była już niewypłacalna, ponosi odpowiedzialność przewidzianą w art. 299 k.s.h. za

długi spółki powstałe po objęciu funkcji, także wtedy, gdy zgłoszony przez niego wniosek o

ogłoszenie upadłości spółki zostałby oddalony na tej podstawie, że majątek spółki nie

wystarczał na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego lub wystarczał jedynie

na zaspokojenie tych kosztów. Zajęcie odmiennego stanowiska prowadziłoby do

nieakceptowalnych konsekwencji, gdyż wbrew celowi regulacji art. 299 k.s.h. umożliwiałoby

utrzymywanie w obrocie niewypłacalnych spółek bez ryzyka poniesienia osobistej

odpowiedzialności przez osoby nimi zarządzające, pod warunkiem objęcia przez nich funkcji

w już niewypłacalnej spółce.



ZARZUT NADUŻYCIA PRAWA

• orzecznictwo Sądu Najwyższego dopuszcza możliwość powoływania się na art. 5 k.c. w

sprawach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. na podstawie

art. 299 k.s.h.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2007 r., sygn. akt V CSK 315/07

Stosowanie art. 5 k.c. powinno jednak uwzględniać jego wyjątkowy charakter. Artykuł 5 k.c.

kreuje bowiem domniemanie, że korzystający ze swego prawa czyni to w sposób zgodny z

zasadami współżycia społecznego. Dopiero istnienie szczególnych okoliczności może obalić

to domniemanie i pozwolić na zakwalifikowanie określonego zachowania, jako nadużycia

prawa, niezasługującego na ochronę z punktu widzenia zasad współżycia społecznego.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2013 r., I CSK 517/12

Jeżeli zaprzestanie działalności gospodarczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

zostało spowodowane zajęciem przez wierzyciela lokalu spółki wraz ze znajdującymi się w

nim ruchomościami oraz całą dokumentacją spółki, to należy ocenić jaki wpływ na

niewypłacalność spółki miało to zachowanie wierzyciela, który dochodzi od członków

zarządu odpowiedzialności z art. 299 k.s.h., w sytuacji, gdy zebrany w sprawie materiał

dowodowy wyraźnie wskazuje, że przez wskazane działanie wierzyciel przyczynił się do

tego, że spółka stała się niewypłacalna oraz, że brak było dokumentacji pozwalającej zgłosić

członkom zarządu skutecznie wniosek o ogłoszenie jej upadłości.



ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH

Art. 299. § 3. Przepisy § 1 i § 2 nie naruszają przepisów ustanawiających dalej idącą

odpowiedzialność członków zarządu.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2012 r., II CSK 410/11 

Nieprawidłowe jest założenie o konstrukcyjnej tożsamości lub podobieństwie obu kategorii

roszczeń odszkodowawczych: ogólnego roszczenia deliktowego przewidzianego w art.

415 k.c. i szczególnego roszczenia odszkodowawczego ukształtowanego w art. 299

k.s.h.

Chodzi tu o różne jurydycznie typy roszczeń odszkodowawczych, w dodatku o odmiennych

funkcjach prawnych.

Ustalenia faktyczne dotyczące występowania zasadniczych przesłanek odpowiedzialności

na podstawie art. 299 k.s.h. nie mogą przesądzać jednocześnie o istnieniu podstaw ogólnej

odpowiedzialności deliktowej członków zarządu, i to nawet wówczas, gdy zadłużenie spółki

pojawiło się po zakończeniu pełnienia przez pozwaną funkcji prezesa spółki.

Delikt ogólny (art. 415 k.c.) i szczególny delikt członków zarządu spółki ("delikt

nieprawidłowego zarządzania spółką") to jednak odmienne konstrukcje prawne, wynikające z

odmiennych stanów faktycznych.



USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Art. 116. § 1. Za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z

ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w

organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli

egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek

zarządu:

1) nie wykazał, że:

a) we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym czasie

zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 15

maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 i 326) albo

zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w

ustawie z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, albo

b) niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez jego winy;

2) nie wskazuje mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości

podatkowych spółki w znacznej części.

Art. 116a. § 1. Za zaległości podatkowe innych osób prawnych niż wymienione w art. 116

odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie organów zarządzających tymi

osobami. Przepis art. 116 stosuje się odpowiednio.



USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Art. 31. Do należności z tytułu składek stosuje się odpowiednio: art. 7a, art. 12, art. 26, art.

29 § 1 i 2, art. 33-33b, art. 38a, art. 51 § 1, art. 55, art. 59 § 1 pkt 1, 3, 4, 8 i 9, art. 60 § 1,

art. 61 § 1, art. 62 § 1, 3 i 5, art. 62b § 1 pkt 2 i § 3, art. 72 § 1 pkt 1 i 4 i § 2, art. 73 § 1 pkt

1 i 5, art. 77b § 1 i 2, art. 91, art. 93, art. 93a-93c, art. 93e, art. 94, art. 97 § 1 i 1a, art. 97a §
1-3, art. 98 § 1 i § 2 pkt 1, 2, 5 i 7, art. 100, art. 101, art. 105 § 1 i 2, art. 106 § 1-3, art. 107 §
1, 1a, § 2 pkt 2 i 4 i § 3, art. 108 § 1, 3 i 4, art. 109 § 1 w zakresie art. 29, art. 109 § 2 pkt 1,

art. 110 § 1, § 2 pkt 2 i § 3, art. 111 § 1-4 i § 5 pkt 1, art. 112 § 1-5, art. 112b-114, art. 115-

117, art. 117d, art. 118 § 1 oraz art. 119 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja

podatkowa.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lutego 2009 r., I FSK 2004/08

Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu spółki z o.o. uregulowana w art. 299

k.s.h. ma inny charakter niż ich odpowiedzialność podatkowa. Pierwsza jest

odpowiedzialnością odszkodowawczą, druga - gwarancyjną.



Art. 586. Kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o

upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów

upadłość spółki

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 4421. § 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie

szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa

bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej

do jej naprawienia.

Art. 7. § 1. Przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem.

§ 2. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie

krótszy od lat 3 albo karą surowszą.

§ 3. Występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych

albo powyżej 5000 złotych, karą ograniczenia wolności przekraczającą miesiąc albo karą

pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc.



Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 2014 r., II CSK 582/13 

Jeżeli szkoda poniesiona przez wierzyciela jest konsekwencją niezgłoszenia w terminie

wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, a tego rodzaju zaniechanie wyczerpuje znamiona

przestępstwa określonego w art. 586 k.s.h., do roszczenia wierzyciela dochodzonego na

podstawie art. 299 k.s.h. ma zastosowane art. 4421 § 2 k.c.

Celem przepisu art. 586 k.s.h. jest wzmocnienie odpowiedzialności wynikającej z art. 299

k.s.h. Omawiany przepis służy ochronie szeroko rozumianego bezpieczeństwa obrotu,

chroniąc interesy majątkowe wspólników spółki, jej wierzycieli, jak również innych osób

trzecich, gdyż zgłoszenie we właściwym terminie wniosku o upadłość ma także zapobiegać

wchodzeniu tych osób w stosunki majątkowe z niewypłacalną spółką handlową.

Przestępstwo określone w art. 586 k.s.h. jest przestępstwem trwałym, którego strona

przedmiotowa polega jedynie na zaniechaniu podjęcia czynności - niezgłoszeniu wniosku o

upadłość pomimo powstania warunków uzasadniających upadłość spółki, według

właściwych przepisów. Do znamion tego przestępstwa nie należy skutek w postaci szkody.

Przestępstwo to można popełnić z winy umyślnej w zamiarze bezpośrednim albo

ewentualnym.



Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe

Art. 21. 3. Osoby, o których mowa w ust. 1-2a

1. Dłużnik

2. Osoby uprawnione do reprezentacji i prowadzenia spraw osób prawnych i [podmiotów

ustawowych

2a. Zarządca sukcesyjny,

ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku w terminie

określonym w ust. 1 lub 2a, chyba że nie ponoszą winy.

Osoby te mogą uwolnić się od odpowiedzialności, w szczególności jeżeli wykażą, że w

terminie określonym w ust. 1 lub 2a otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo

zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

3a. W przypadku dochodzenia odszkodowania przez wierzyciela niewypłacalnego dłużnika

domniemywa się, że szkoda, o której mowa w ust. 3, obejmuje wysokość niezaspokojonej

wierzytelności tego wierzyciela wobec dłużnika.



Art. 373. 1. Sąd może orzec pozbawienie na okres od jednego do dziesięciu lat prawa

prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej

oraz pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego, członka rady nadzorczej, członka komisji

rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność

gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego,

spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia osoby, która ze swojej winy:

1) będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, nie złożyła w ustawowym terminie wniosku o

ogłoszenie upadłości albo

1a) faktycznie zarządzając przedsiębiorstwem dłużnika, istotnie przyczyniła się do

niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie, albo



UWAGI PRAKTYCZNE

• brak potrzeby wnoszenia przez powoda o przeprowadzenie dowodu z zeznań stron czy

świadków

• wystarczające są dowody z dokumentów

• istotne znaczenie ma dowód z opinii biegłego z zakresu rachunkowości

• należy zweryfikować w aktach rejestrowych uchwałę o powołaniu członka zarządu oraz

jego adres

kondycja finansowa spółki była już na moment zawarcia umowy zła, a niezgłoszenie

upadłości we właściwym momencie nie wpływało na możliwość wykonania zobowiązania

wobec wierzyciela, wobec nieadekwatnego środka dowodowego



Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 lipca 2012 r., II CSK 655/11 

W świetle art. 61 k.c. nie jest konieczne, dla skuteczności złożenia oświadczenia woli innej

osobie, by adresat tego oświadczenia zapoznał się z treścią pisma zawierającego

oświadczenie. Uznaje się za wystarczające to, że miał możliwość zapoznania się z treścią

pisma. Fakt, że z własnej woli z tego zrezygnował, pozostaje bez wpływu na skuteczność

złożenia oświadczenia woli.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 kwietnia 2012 r., V CSK 215/11

Oświadczenie woli doręczone adresatowi w drodze awiza jest złożone z chwilą jego

dokonania, jeżeli adresat już wówczas miał możliwość zapoznania się z treścią tego

oświadczenia.



Art. 298. Powództwo o odszkodowanie przeciwko członkom organów spółki oraz

likwidatorom wytacza się według miejsca siedziby spółki.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 września 1995 r., III CZP 120/95 

Sądem wyłącznie właściwym do rozpoznania sprawy z powództwa znajdującego podstawę

w art. 298 k.h. jest sąd siedziby spółki (art. 297 k.h.).

Art. 4582. § 1. Sprawami gospodarczymi są sprawy:

7) przeciwko osobom odpowiadającym za dług przedsiębiorcy, także posiłkowo lub

solidarnie, z mocy prawa lub czynności prawnej;

Art. 300. Przepisy art. 291-299 nie naruszają praw wspólników oraz osób trzecich do

dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
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