
ZASKARŻANIE UCHWAŁ ZGROMADZEŃ SPÓŁEK 

KAPITAŁOWYCH



• rodzaj wadliwości

• legitymacja do zaskarżenia uchwały

• terminy zaskarżenia

• skutki wyroku

• rola sądu rejestrowego



PODSTAWA PRAWNA

Art. 249-254 – sp. z o.o.

Art. 422-427 – S.A.

Art. 300101. Przepisy art. 422-427 stosuje się odpowiednio do uchwał akcjonariuszy.



PRZEDMIOT ZAKARŻENIA

UCHWAŁA NEGATYWNA - uchwała, która nie uzyskała wymaganej większości głosów

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 2015 r., V CSK 592/14

Sąd uchylił uchwałę walnego zgromadzenia "K.P.M." S.A. w L. z dnia 19 czerwca 2013 r. w przedmiocie

niepowołania do składu rady nadzorczej pozwanej spółki Józefa C., a w pozostałym zakresie oddalił

apelację

Brak ustawowej definicji pojęcia "uchwała" lub "uchwała negatywna" nie wyklucza jednak konstrukcji

prawnej uchwały negatywnej, a zwłaszcza takiego wniosku nie można wywieść z art. 422 § 1, art. 425

lub art. 414 kodeksu spółek handlowych.

Nie przemawiają przeciwko takiej konstrukcji także zasady protokołowania uchwał (art. 421 § 2 k.s.h.),

skoro są protokołowane również głosy "przeciw", stanowiące w istocie głosy za uchwałą negatywną, co

przemawiałoby za koniecznością uwzględnienia jej w protokole. Wszystkie wymienione głosy mają taki

sam charakter prawny i nie ma podstaw do ich różnicowania, zwłaszcza że dotyczą ich te same zasady

powoływania się na wady oświadczenia woli. Ustawodawca przewidział zapadanie uchwał bezwzględną

większością głosów, a więc, co do zasady, nie sposób wyłączyć podjęcia uchwały głosami negatywnymi.



• jaki jest skutek uchylenia albo stwierdzenia nieważności uchwały negatywnej?

• kto mógłby zaskarżyć uchwałę skoro interes w zaskarżeniu miałby wspólnik, który głosował za a nie 

przeciw uchwale?

• czy wyrok sądu może zastąpić uchwałę?

• co z uchwałą o podziale zysku?



UCHWAŁA NIEISTNIEJĄCA

„Czy istnieje uchwała nieistniejąca?”

Art. 17. Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy:

42) o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwał organów

osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa

przyznaje zdolność prawną;

Art. 252. § 1. Osobom lub organom spółki, wymienionym w art. 250, przysługuje prawo do wytoczenia

przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników sprzecznej z ustawą.

Przepisu art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.

Art. 425. § 1. Osobom lub organom spółki wymienionym w art. 422 § 2 przysługuje prawo do

wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia

sprzecznej z ustawą. Przepisu art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.

jeżeli powód wykaże interes prawny może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia 

stosunku prawnego lub prawa – np. ustalenia czy dany podmiot jest wspólnikiem





CZY MOŻNA ZASKARŻYĆ UCHWAŁĘ CZĘŚCIOWO?

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2013 r., II CSK 300/12

„Natura stosunku prawnego handlowej spółki kapitałowej, wyrażająca się m.in. szczególnym

charakterem sankcji dotykającej uchwałę walnego zgromadzenia powziętą sprzecznie z ustawą (art. 425

§ 1 k.s.h.), uzasadnia zastosowanie art. 2 zd. drugie k.s.h., a w konsekwencji, na jego podstawie,

odpowiednie zastosowanie art. 58 § 3 k.c.”

„Dopuszczalne jest częściowe uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością na podstawie art. 249 k.s.h.”

„Art. 58 § 3 k.c. stosuje się odpowiednio do uchwał wzruszalnych pod warunkiem, że zaskarżona część

uchwały ma charakter autonomiczny i nie jest nierozerwalnie związana z innymi elementami

kwestionowanej czynności prawnej. W razie, gdy zaskarżona część czynności prawnej stanowi jej

istotny składnik i z okoliczności wynika, że strony nie powzięłyby uchwał bez zakwestionowanych

postanowień, stosowanie tego przepisu byłoby niedopuszczalne.”



ELEMENTY POZWU



• tryb - procesowy

• właściwość rzeczowa

Art. 17. Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy:

42) o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwał organów

osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa

przyznaje zdolność prawną;

Art. 4582. § 1. Sprawami gospodarczymi są sprawy:

3) ze stosunku spółki oraz dotyczące roszczeń, o których mowa w art. 291-300 i art. 479-490 ustawy z

dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 i 2320);

• właściwość miejscowa

Art. 40. Powództwo ze stosunku członkostwa spółdzielni, spółki lub stowarzyszenia wytacza się

wyłącznie według miejsca ich siedziby.



• legitymacja bierna

Art. 252. § 1. Osobom lub organom spółki, wymienionym w art. 250, przysługuje prawo do wytoczenia

przeciwko spółce

Art. 509. § 1. Po dniu połączenia spółek powództwo o uchylenie albo o stwierdzenie nieważności

uchwały, o której mowa w art. 506, może być wytoczone jedynie przeciwko spółce przejmującej albo

spółce nowo zawiązanej.

Art. 544. § 1. Po dniu podziału bądź dniu wydzielenia spółki powództwo o uchylenie albo o

stwierdzenie nieważności uchwały, o której mowa w art. 541, może być wytoczone jedynie przeciwko

spółce przejmującej albo spółce nowo zawiązanej.



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.



• opłata od pozwu

Art.  29. Opłatę stałą w kwocie 5000 złotych pobiera się od pozwu w sprawie o:

3) uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki;

4) stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki;

5) ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki;

Art.  27. Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od pozwu w sprawie o:

8) uchylenie uchwały organu spółdzielni;

8a) stwierdzenie nieważności uchwały organu spółdzielni;

8b) ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółdzielni;



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie

§ 8. 1. Stawki minimalne wynoszą w sprawach:

22) o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników bądź 

akcjonariuszy - 1080 zł;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej 

udzielonej przez adwokata z urzędu

§ 14. 1. Opłaty wynoszą w sprawach:

22) o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników bądź 

akcjonariuszy - 540 zł;

• wartość przedmiotu sporu

Art. 3982. § 1. Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość

przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż pięćdziesiąt tysięcy złotych, a w sprawach z zakresu prawa pracy i

ubezpieczeń społecznych - niższa niż dziesięć tysięcy złotych.



• wartość przedmiotu sporu

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 15 stycznia 1993 r., I ACz 18/93

„Przepisy kodeksu handlowego do kompetencji walnego zgromadzenia akcjonariuszy przekazują sprawy

o bardzo różnym charakterze - zarówno majątkowym, jak i niemajątkowym, a każda uchwała może

być zaskarżona do Sądu (art. 240, 413 KH). Roszczenie o unieważnienie uchwały walnego

zgromadzenia wspólników może mieć zatem zarówno charakter sprawy niemajątkowej (np.

zaskarżenie uchwały o wyborze władz spółki), jak i sprawy majątkowej przy zaskarżeniu uchwał

dotyczących spraw majątkowych spółki czy wspólników.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 sierpnia 1996 r., I ACz 755/96

„W sprawie o unieważnienie uchwały walnego zgromadzenia wspólników wartości przedmiotu sporu nie

ustala się według wartości przedmiotu objętego uchwałą, jak też według wartości udziału wspólnika,

który wytacza powództwo, lecz ustala się ją swobodnie według interesu, jaki dla tego wspólnika

przedstawia unieważnienie uchwały, a ten polega na różnicy między wartością, jaką można osiągnąć

w razie unieważnienia uchwały, a wartością jaką przedstawia przedmiot w razie utrzymania

uchwały w mocy.”



• ciężar dowodu

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2013 r., I CSK 407/12

Artykuł 422 § 1 k.s.h. nie określa, na kim spoczywa ciężar dowodu wystąpienia przesłanek roszczenia o

uchylenie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy, stąd zastosowanie znajduje ogólna reguła

wypływająca z art. 6 k.c. w związku z art. 2 k.s.h. Oznacza to, że powoda obciąża dowód zaistnienia

przytoczonych przez niego okoliczności faktycznych wskazujących na to, że jest ona sprzeczna z

dobrymi obyczajami i miała na celu pokrzywdzenie powoda.



JAKI JEST ZAKRES BADANIA UCHWAŁ PRZEZ SĄD 

REJESTROWY?



• wytoczenie powództwa nie wstrzymuje postępowania rejestrowego

Art. 249. § 2. Zaskarżenie uchwały wspólników nie wstrzymuje postępowania rejestrowego. Sąd

rejestrowy może jednak zawiesić postępowanie po przeprowadzeniu posiedzenia jawnego.

Art. 423. § 1. Zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia nie wstrzymuje postępowania rejestrowego.

Sąd rejestrowy może jednak zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu posiedzenia

jawnego.



• szybkość czy prawdziwość wpisów?

Art. 20a. 1. Wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego

wpływu do sądu.

3. Jeżeli rozpoznanie wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, wymaga wezwania do usunięcia przeszkody

do dokonania wpisu, wniosek powinien być rozpoznany w terminie 7 dni od usunięcia przeszkody przez

wnioskodawcę, co nie uchybia terminom określonym w przepisach szczególnych. Jeżeli rozpoznanie

wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, wniosek

należy rozpoznać nie później niż w terminie miesiąca.



Art. 23. 1. Sąd rejestrowy bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem

formy i treści z przepisami prawa.

Art. 6268. § 1. Wpis dokonywany jest jedynie na wniosek i w jego granicach, chyba że przepis

szczególny przewiduje dokonanie wpisu z urzędu.

§ 2. Rozpoznając wniosek o wpis, sąd bada jedynie treść i formę wniosku, dołączonych do wniosku

dokumentów oraz treść księgi wieczystej.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 września 2008 r., III CSK 56/08

Wykładnia przepisów normujących przebieg postępowania rejestrowego musi uwzględniać wynikające z

art. 17 ustawy z 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym domniemanie prawne prawdziwości

wpisów, a przewidziany w art. 23 ust. 1 tej ustawy obowiązek badania treści dokumentów załączonych

do wniosku obejmuje także ocenę ważności czynności prawnej objętej dokumentem stanowiącym

podstawę wpisu. Do takiego wniosku prowadzi zestawienie art. 23 ust. 1 z art. 12 ust. 3 ustawy o KRS,

który umożliwia wykreślenie z urzędu zamieszczonych w rejestrze danych niedopuszczalnych ze

względu na obowiązujące przepisy prawa, do których to danych zaliczane są m. in. wpisy dokonane na

podstawie nieważnych czynności prawnych.



Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2010 r., III CZP 122/09

Sąd rejestrowy, na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze

Sądowym (jedn. tekst: Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.), jest uprawniony do badania wpływu

naruszeń procedury podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki

akcyjnej na ich treść.

• czy dotyczy to uchwał nieważnych czy podlegających uchyleniu?

• czy sąd rejestrowy może badać pokrzywdzenie wspólnika?

• jaki jest zakres postępowania dowodowego prowadzonego przez sąd rejestrowy?



Art. 23. 2. Sąd rejestrowy bada, czy dane wskazane we wniosku o wpis do Rejestru w zakresie

określonym w art. 35 pkt 1 i 2 oraz art. 38 pkt 1 lit. h są prawdziwe. W pozostałym zakresie sąd

rejestrowy bada, czy zgłoszone dane są zgodne z rzeczywistym stanem, jeżeli ma w tym względzie

uzasadnione wątpliwości.

W prawie niemieckim przyjmuje się, że skoro jednym z celów rejestru jest zapewnienie prawidłowości

wpisywanych danych, wymaga to merytorycznej kontroli wniosków (Koch, J. W: Staub, H. (red.). (2009).

Handelsgesetzbuch. Grosskommentar, Berlin, t. 1., s. 177).

We francuskim Kodeksie Handlowym art. R 123-94 stanowi, że sekretarz sądowy jest „odpowiedzialny

za zapewnienie prawidłowości wniosku”

R 123-94 Code de Commerce „Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la régularité de la

demande”.



POWÓDZTWO O UCHYLENIE UCHWAŁY



• merytoryczna kontrola uchwał – zasada majoryzacji nie jest tylko realizacją woli większości

• warunki formalne podejmowania uchwał mają na celu ograniczenie sporów oraz uwzględnienie

interesów wspólników (np. kworum, większość kwalifikowana, głosowanie grupami, uzasadnienie

projektu uchwały)

• wyraża obowiązek lojalności w stosunkach spółki

• wprowadza materialne warunki podejmowania uchwał



Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 2005 r., P 25/02

Prawa akcjonariuszy, wpływ każdego z nich na działalność spółki, uzależnione są od wielkości

wniesionego przez nich kapitału.

Zgodnie z istotą spółki kapitałowej przewaga kapitału jest podstawowym kryterium wyznaczania

"większości„.

Z kolei zasada większości (prymat czynnika kapitałowego nad osobowym) jest fundamentalną zasadą

dla nowoczesnego prawa spółek, gdyż stanowi ona gwarancję efektywności spółek kapitałowych.

Rządy większości to decyzje zapadające nie jednomyślnie, ale określoną większością głosów.

Zarazem przyznanie tak dużej wagi zasadzie rządów większości musi być związane z regułą równego

traktowania wspólników oraz regułą ochrony uzasadnionych interesów akcjonariuszy

mniejszościowych.



Podstawy uchylenia uchwały

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.

Art. 422 § 1. Uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i

godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w

drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały.

UCHYLENIU PODLEGA UCHWAŁA

1) sprzeczna z umową/statutem i zarazem godziła w interes spółki;

2) sprzeczna z umową/statutem, mająca jednocześnie na celu pokrzywdzenie wspólnika

3) sprzeczna z dobrymi obyczajami i jednocześnie godząca w interes spółki;

4) sprzeczna z dobrymi obyczajami i mająca na celu pokrzywdzenie wspólnika.

• istotą przepisów dotyczących zaskarżania uchwał jest ograniczenie ich zaskarżalności

• ograniczeniom polegają krąg osób legitymowanych, terminy, przesłanki uchylenia (interes prawny)

• celem ochrony nie jest umowa spółki sama w sobie 



A. SPRZECZNOŚĆ Z UMOWĄ LUB STATUTEM

• należy powołać się na konkretną jednostkę redakcyjną umowy lub statutu

• naruszenie materialne – treść sprzeczna ze statutem (np. przekroczenie kwoty dywidendowej)

• naruszenie formalne – wadliwy tryb powzięcia uchwały (np. z naruszeniem terminu zwołania)

- przepisy bezwzględnie i względnie obowiązujące

- jeżeli statut powtarza przepis ustawy to uchwała podlega stwierdzeniu nieważności a nie uchyleniu



B. SPRZECZNOŚĆ Z DOBRYMI OBYCZAJAMI

Kodeks handlowy  – dobre obyczaje kupieckie

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 marca 2009 r., V ACa 49/09

Pojęcie dobrych obyczajów użyte w treści art. 249 k.s.h. odnosi się nie tylko do uczciwości kupieckiej

skierowanej na zewnątrz funkcjonowania spółki (w stosunku do innych uczestników obrotu

gospodarczego) ale przede wszystkim do stosunków wewnętrznych w spółce, w tym relacji pomiędzy

wspólnikami.

Przemawia to zatem do sięgnięcia do kryteriów moralnych obowiązujących nie tylko pomiędzy

przedsiębiorcami ale także panujących w społeczeństwie w tym ogólnej normy przyzwoitego

zachowania.



• powołanie się na naruszenie dobrych obyczajów nie może polegać na ogólnikowym stwierdzeniu

sprzeczności uchwały z tymi obyczajami, lecz musi wskazywać, jakie dobre obyczaje naruszono i w

jaki sposób

• godzeniem w dobre obyczaje jest ukrywanie informacji przed wspólnikami np. w odniesieniu do:

• uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego,

• wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

• dopłat,

• zbyt późne udzielenie informacji bądź udzielenie niejasnych informacji



naruszeniem dobrego obyczaju może być naruszenie umowy między wspólnikami

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2009 r., III CSK 315/08

Nie należy co do zasady wykluczyć, że naruszenie przy podejmowaniu uchwały zasady pacta sunt

servanda, może prowadzić do sprzeczności uchwały z dobrymi obyczajami. Jeżeli bowiem przykładowo

aktualnych wspólników w spółce wiąże umowa co do sposobu głosowania na zgromadzeniu

wspólników nie można wykluczyć, że oddanie głosów sprzecznie z tą umową mogłoby być

potraktowane jako naruszenie dobrych obyczajów. Należy jednak zwrócić uwagę, że pewniejszym

sposobem zabezpieczenia interesów stron takiej umowy są instrumenty przewidziane w kodeksie

cywilnym dotyczące skutków nienależytego jej wykonania na przykład zastrzeżenie wysokich kar

umownych.



C. GODZENIE W INTERES SPÓŁKI

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 5 listopada 2009 r., I CSK 158/09

Interes spółki handlowej (art. 422 KSH) odpowiada interesom wszystkich grup jej wspólników z

uwzględnieniem wspólnego celu określonego w statucie spółki.

Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 22 października 2009 r., III CZP 63/09

Interes spółki stanowi bowiem wypadkową interesów wszystkich wspólników spółki, będących w sensie

gospodarczym jej "właścicielami". Oparcie modelu kształtowania "woli" spółki na zasadzie rządów

większości, czerpiącej swoje źródło w regule, kto ryzykuje więcej wnosząc określone składniki

majątkowe do spółki, ten w zamian uzyskuje w tej organizacji -co do zasady - większą władzę, nie

oznacza jednak utożsamiania interesu spółki tylko z interesem wspólnika większościowego.

Interes spółki stanowi bowiem kompromis, wypadkową pomiędzy często sprzecznymi ze sobą

interesami wspólników mniejszościowych i większościowych, a jego treść powinna uwzględniać słuszne

interesy obu grup wspólników



Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie - I Wydział Cywilny z dnia 20 grudnia 2012 r., I ACa 1231/12

Pojęcie dobrych obyczajów jest klauzulą generalną ocenianą z punktu widzenia zwyczajów handlowych

panujących na rynku korporacyjnym jako nieetyczna czy niemoralna. Przez dobre obyczaje należy

zatem rozumieć takie zachowania, które wpływają pozytywnie na funkcjonowanie spółki a są związane z

przestrzeganiem uczciwości kupieckiej przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Z kolei godzenie w interesy spółki wystąpi wówczas gdy podejmowane są działania, które powodują:

• uszczuplenie majątku spółki,

• ograniczają zysk spółki,

• naruszają jej dobre imię,

• chronią interesy osób trzecich kosztem interesów spółki.

Uchwała godzi w interesy spółki wówczas, gdy została podjęta przez wspólników ze świadomością, iż jej

wykonanie w ujemny sposób wpłynie na sferę interesów spółki, czy to przez pomniejszenie jej majątku z

korzyścią dla wspólników, czy też przez uniemożliwienie spółce rozwoju prowadzonego przez nią

przedsiębiorstwa. Chodzi więc o sytuację, gdy uchwała zapewnia ochronę interesów wspólników lub

osób trzecich kosztem interesu spółki.



• w interes spółki godzi wypłata dywidendy wspólnikom a w interes wspólników może godzić

zatrzymanie zysku w spółce

• uchwała mająca na celu zapewnienie spółce finansowania, zwiększenie majątku jest podjęta w

interesie spółki nie ma na celu pokrzywdzenia wspólnika

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 maja 2012 r., I ACa 1102/11

Art. 238 k.s.h. ma charakter gwarancyjny i jego celowe naruszenie należy uznać za naruszające dobre

obyczaje, w szczególności zasady uczciwego postępowania w obrocie.

• wysłanie zawiadomienia na nieprawidłowy adres

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28 grudnia 2012 r., I ACa 1269/12

Godzenie w interesy spółki wystąpi wówczas, gdy są podejmowane jakiekolwiek działania, które

powodują uszczuplenie majątku, ograniczają zysk spółki, "uderzają" w dobre imię jej lub jej organów,

chronią interesy osób trzecich kosztem interesów spółki.

• brak dyskusji, brak oceny ofert kredytowych, brak analizy inwestycji



E. Cel pokrzywdzenia wspólnika (akcjonariusza)

uszczuplenie praw korporacyjnych wspólnika lub wyłączenie go ze spółki

Art. 509. § 3. Uchwała nie podlega zaskarżeniu ze względu na zastrzeżenia dotyczące wyłącznie

stosunku wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2. Nie ogranicza to prawa do

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Art. 544. § 3. Uchwała nie podlega zaskarżeniu ze względu na zastrzeżenia dotyczące wyłącznie

stosunku wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 534 § 1 pkt 2. Nie ogranicza to prawa do

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Art. 20. Wspólnicy albo akcjonariusze spółki kapitałowej powinni być traktowani jednakowo w takich

samych okolicznościach.

przepis bezwzględnie obowiązujący – zaskarżenie w drodze stwierdzenia nieważności – należy wnosić

roszczenie ewentualne



Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 2004 r., I CK 537/03

Nie jest możliwe ani celowe opracowanie katalogu działań, które mogą być kwalifikowane jako mające

na celu pokrzywdzenia akcjonariusza. Jedynie tytułem przykładu można wskazać na uchwały

zgromadzenia akcjonariuszy, których następstwa sprowadziłyby się do zapewnienia większościowym

wspólnikom określonych korzyści kosztem wspólników mniejszościowych, np.

• w zakresie preferencji przy nabywaniu akcji,

• przez odsunięcie akcjonariuszy mniejszościowych od udziału w zysku w następstwie przeznaczenia

ich na fundusze celowe,

• wydatne zwiększenie wynagrodzenia członkom organów spółki

• nabywanie składników majątkowych spółki po niekorzystnych cenach.

• gdy uchwały walnego zgromadzenia prowadzą do przeinwestowania spółki,

• do transferowania zysku bądź majątku do innych spółek, w których pozostali akcjonariusze nie mają

akcji

• pozbawienie dywidendy lub jej uchwalenie w minimalnej wysokości,



Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 maja 2007 r., I ACa 339/07

Sąd zasadniczo nie zajmuje się kontrolą polityki ekonomicznej spółki. Gdy jednak bada zasadność

zaskarżonych uchwał, np. o niewypłacaniu dywidendy, może weryfikować trafność konkretnych

inwestycji. W takich sytuacjach bada także, czy nie było lepszych form inwestowania



Najczęstsze przyczyny uchylania uchwał

1. Zaniechanie wypłaty dywidendy

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 2004 r., I CK 537/03

Praktyka wskazuje przy tym, że typowym i częstym przypadkiem pokrzywdzenia akcjonariuszy

mniejszościowych jest pozbawienie dywidendy lub jej uchwalenie w minimalnej wysokości, powstaje

zatem pytanie, czy w niniejszej sprawie mamy do czynienia z przypadkiem pokrzywdzenia akcjonariuszy

mniejszościowych przez nieuzasadnione zaniechanie wypłacenia dywidendy.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 2009 r., II CSK 522/08

Decyzja o przeznaczeniu zysku rocznego na cele związane z działalnością spółki i dalszym jej

rozwojem, która wyłącza prawo do dywidendy, powinna uwzględniać, między innymi, cel jej

działalności, konieczne do jego realizacji i dalszego rozwoju przedsięwzięcia oraz

uwarunkowania rynkowe, jak również to, że prawo do udziału w wypracowanym zysku jest

jednym z najważniejszych uprawnień wspólnika. Właściwe rozważenie interesu spółki i wspólnika

decyduje o pozytywnej ocenie uchwały zgromadzenia wspólników



Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2013 r., I CSK 407/12

Praktyka wypłaty przez spółkę dywidendy w latach poprzednich (2001–2006), połączona z uchwaloną

przez zarząd polityką rekomendowania radzie nadzorczej i walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy

stanowiącej określoną część zysku netto (przedział 25–50% tego zysku), wpłynęły na powstanie

"nakazu lojalności akcjonariuszy względem siebie i spółki, przejawiającego się między innymi w

poszanowaniu określonej stałej praktyki podejmowania przez akcjonariuszy uchwał o

przeznaczeniu części zysku na wypłatę akcjonariuszom dywidendy w sytuacji, gdy pozwala na to

stan interesów spółki akcyjnej i jej sytuacja ekonomiczna oraz gdy takie uchwały były podejmowane w

przeszłości, przy nie zmienionych na niekorzyść spółki akcyjnej okolicznościach"



Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2004 r., III CK 459/02

za sprzeczny z dobrymi obyczajami i mający na celu pokrzywdzenie wspólników uznano zabieg

przeniesienia ze zgromadzenia wspólników na radę nadzorczą kompetencji do wyboru członków

zarządu spółki.

• w spółkach zamkniętych, nie tylko z o.o., ale także akcyjnych, za sprzeczną z dobrymi obyczajami

może zostać uznana zmiana pierwotnych założeń umowy założycielskiej, gwarantującej mniejszości

pewne atrybuty wpływu na sprawy spółki



Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 stycznia 2009 r., I ACa 768/08

Wyrok zapadł w związku ze zwołaniem nadzwyczajnego walnego zgromadzenia krótko po tragicznej

śmierci akcjonariusza, który dysponował 49% akcji imiennych spółki. Zarząd nie zaprosił na zebranie

legitymowanych materialnie spadkobierców zmarłego, którzy byli mu znani (żona i syn

akcjonariusza) wobec braku legitymacji formalnej. Nie byli oni jeszcze wpisani do księgi akcyjnej ze

względu na niemożność uzyskania w tak krótkim czasie prawomocnego postanowienia sądu o

stwierdzeniu nabycia spadku.

Na walnym zgromadzeniu pozostali akcjonariusze (brat i ojciec zmarłego) przegłosowali uchwały

prowadzące do rażącego rozwodnienia akcji spadkobierców z 49% do około 14%. Zadecydowano o

emisji nowych akcji po cenie 1 grosz za akcje, powiązanej z wyłączeniem prawa poboru

dotychczasowych akcjonariuszy, i ofertą prywatną objęcia akcji przez ojca zmarłego. Podjęto także

uchwały strukturalne, istotne dla przyszłości spółki



Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2009 r., I CSK 406/08

na spółce z o.o. spoczywa obowiązek lojalnego postępowania wobec wspólników i należytego

informowania ich o zamierzonych uchwałach oraz ich skutkach. Zasady uczciwości i lojalności

uczestników obrotu gospodarczego wymagają, zwłaszcza w ramach stosunku korporacyjnego spółki

(art. 3), aby wszelkie podejmowane działania uwzględniały interes spółki i wspólników. Porządek obrad

powinien oznajmiać, że zamierzone uchwały zgromadzenia spowodują zmiany w spółce, których

wspólnicy nie mogli się spodziewać w zwykłym toku jej funkcjonowania. Artykuł 238 § 2 zd. 2,

wymagający szczegółowego oznaczenia porządku obrad, nie zobowiązuje wprawdzie do wskazywania

brzmienia planowanych uchwał, jednak sprzeciwia się umieszczaniu tak ogólnych i niedokładnych

sformułowań, że wprowadza to wspólników w błąd i uniemożliwia im realizowanie uprawnień.

Zaproszenie ma zawierać rzetelną informację, tak by wspólnicy nie byli zaskakiwani przebiegiem

zgromadzenia



LEGITYMACJA CZYNNA



LEGITYMACJA CZYNNA

Art.  422. § 2. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia 

przysługuje:

1) zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów;

2) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania 

sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej;

3) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu;

4) akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego 

zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 13 lutego 2004 r., II CK 438/02

Zawarte w art. 422 § 2 KSH wyliczenie osób i organów spółki uprawnionych do zaskarżenia uchwały 

walnego zgromadzenia akcjonariuszy na podstawie art. 422 § 1 lub na podstawie art. 425 § 1 KSH jest, 

z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z odrębnych przepisów, wyczerpujące.

• skutkiem braku legitymacji jest oddalenie powództwa



ZARZĄD

RADA NADZORCZA

POSZCZEGÓLNI CZŁONKOWIE TYCH ORGANÓW



Art. 422. § 2. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia

przysługuje:

1) zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów;

• organ działa „we własnym imieniu” pozywając spółkę

• zmiana w składzie osobowym organu nie wpływa na postępowanie

• powództwo wytaczają wszyscy członkowie organu, nie stosuje się zasad reprezentacji



Art. 422. § 2. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia

przysługuje:

1) zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów

• członkowie organów nie muszą spełniać żadnych dodatkowych przesłanek zaskarżenia

• mogą zaskarżyć uchwałę nawet gdy:

• głosowali za uchwałą jako wspólnik lub akcjonariusz

• nie byli obecni przy jej podejmowaniu

• nie byli członkiem organu w chwili podjęcia uchwały



• legitymacja do zaskarżenia wynika z ochrony interesu spółki

• członkowie organów „wiedzą o tym co się dzieje w spółce”

• nie działają we własnym interesie tylko w ramach interesu spółki

• członek organu ma obowiązek zachowania należytej staranności i zaskarżenia uchwały

Art. 483. § 1. Członek zarządu, rady nadzorczej oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę

wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółki,

chyba że nie ponosi winy.

§ 2. Członek zarządu, rady nadzorczej oraz likwidator powinien przy wykonywaniu swoich

obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.

wygaśnięcie mandatu nie powoduje utraty legitymacji czynnej do zaskarżenia



Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2003 r., I ACa 1609/02

Chwila wytoczenia powództwa jest elementem rozstrzygającym o istnieniu legitymacji czynnej do

wytoczenia powództwa na bazie art. 250 pkt 1 k.s.h. o uchylenie uchwały niezależnie od tego, czy w

jego toku nastąpiły zmiany w składzie danego organu.

PROBLEM BYŁEGO CZŁONKA ORGANU

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2004 r., III CK 592/03

Były członek rady nadzorczej, niebędący akcjonariuszem, jest legitymowany do wytoczenia powództwa

o stwierdzenie nieważności walnego zgromadzenia akcjonariuszy odmawiającej mu udzielenia

absolutorium.

Uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów - zasada prawna z dnia 1 marca 2007 r., III CZP 94/06

Osobie odwołanej ze składu organu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie przysługuje

legitymacja do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników sprzecznej z

ustawą (art. 252 § 1 w związku z art. 250 pkt 1 k.s.h.)



Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2009 r., SK 31/08

Art. 422 § 2 pkt 1 w związku z art. 422 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek

handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.), w zakresie pozbawiającym odwołanego członka zarządu

spółki akcyjnej legitymacji do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia o

nieudzieleniu mu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, jest zgodny z art. 32, art. 45 ust.

1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 47 Konstytucji.



AKCJONARIUSZ, KTÓRY GŁOSOWAŁ PRZECIWKO UCHWALE



Art. 422. § 2. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia

przysługuje:

2) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania

sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej;

• przepisy ograniczają możliwość zaskarżania uchwał akcjonariuszom nieobecnym przy podejmowaniu 

uchwały „nieobecni nie mają głosu”



• przymiot akcjonariusza na datę wniesienia pozwu

• zbycie akcji w toku sprawy powoduje utratę legitymacji (316 § 1 KPC)

• co w sytuacji umorzenia lub przymusowego wykupu akcji?

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2006 r., IV CSK 41/05

Były akcjonariusz zachowuje legitymację do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia, która dotyczy

jego praw korporacyjnych lub majątkowych, natomiast traci legitymację do zaskarżania uchwał, które

nie dotykają jego praw.

Nie można jednak uznać, że sam fakt utraty statusu akcjonariusza po podjęciu nieakceptowanej przez

niego uchwały powoduje odpadnięcie interesu prawnego i legitymacji do jej zaskarżenia. Podważałoby

to sens i cel przyznania akcjonariuszowi legitymacji do zaskarżania uchwał, które godzą w jego prawa

korporacyjne i majątkowe, w szczególności takich, w wyniku których utracił akcje i status akcjonariusza,

jak na przykład uchwał o przymusowym umorzeniu lub wykupie akcji (art. 359 i art. 418 k.s.h.).



Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 października 2009 r., I CSK 94/09

Podjęcie przez zgromadzenie wspólników uchwały w sprawie pozbawienia wspólnika jego statusu w

spółce z o.o. nie powoduje utraty jego interesów korporacyjnych lub majątkowych, uprawniających

go do zaskarżenia tej uchwały, zależnie od okoliczności i spełnionych przesłanek, na podstawie art. 249

§ 1 lub art. 252 § 1 k.s.h.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2010 r., I CSK 530/09

Wspólnik ma legitymację do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia

wspólników o umorzeniu jego udziałów (art. 252 § 1 w związku z art. 250 pkt 2 k.s.h.).



• prawo zaskarżenia uchwały jest prawem związanym z akcją i przechodzi na jej nabywcę

• w razie sukcesji uniwersalnej – nabywca wstępuje w miejsce powoda

• w razie przejścia pod tytułem szczególnym?

Art. 192. 3) zbycie w toku sprawy rzeczy lub prawa, objętych sporem, nie ma wpływu na dalszy bieg

sprawy; nabywca może jednak wejść na miejsce zbywcy za zezwoleniem strony przeciwnej.



Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 października 1992 r., I ACr 487/92

Legitymację procesową określają przepisy prawa materialnego, zaś momentem decydującym o ocenie

jej istnienia jest wytoczenie powództwa. Zbycie rzeczy lub prawa w toku procesu w świetle art. 192 pkt 3

k.p.c. nie pozbawia strony legitymacji procesowej. Zbywca zachowując swoją legitymację działa

wówczas nie tylko na swoją rzecz, lecz także na rzecz nabywcy lub prawa.

Tak się dzieje w wypadku gdy zbyta rzecz lub prawo stanowi przedmiot procesu.

W sprawie niniejszej taka sytuacja nie zachodzi. Powód dochodzi roszczeń wynikających z jego praw

wspólnika, istniejących przed zbyciem udziałów. Zaskarżona uchwała powzięta została gdy powód

był wspólnikiem i dotyczy podziału dywidendy za czas pozostawienia powoda w spółce, co jest w

sprawie bezsporne.



ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2001 r., IV CKN 471/00

1. Wspólnik musi zgłosić sprzeciw przeciwko uchwale niezwłocznie po jej podjęciu, to znaczy przed

przejściem do następnego punktu porządku obrad zgromadzenia. Przepis art. 240 § 3 pkt 3 k.h. wymaga

bowiem zgłoszenia sprzeciwu po powzięciu uchwały, co wskazuje, że nie można go zgłosić później,

choćby na tym samym zgromadzeniu.

2. Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu musi być zgłoszone wyraźnie i stanowczo. Obojętna

natomiast jest okoliczność czy sprzeciw zostanie wpisany do protokołu. Zgodnie z art. 240 § 3 pkt 3 k.h.

rozstrzygający jest bowiem fakt zgłoszenia sprzeciwu i wniosku o jego zaprotokołowanie, a nie wpisanie

sprzeciwu do protokołu. Zazwyczaj sprzeciw jest odnotowywany w protokole na żądanie wspólnika. W

wypadku jednak pominięcia w nim wzmianki o tym, zainteresowany może przeprowadzić przed

sądem dowód, że żądał zaprotokołowania sprzeciwu.



Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 23 lutego 2011 r., V CSK 257/10

Należy zaś przyjąć, że dla zachowania wymogu określonego w art. 250 pkt 2 KSH wystarczające jest

zgłoszenie żądania zaprotokołowania sprzeciwu przed zamknięciem zgromadzenia, zaś powód

sprzeciw przeciwko podjętym uchwałom wyraził z pewnością wyraźnie i stanowczo.

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 26 września 2001 r., IV CKN 471/00

Przyjmuję się, że wspólnik musi zgłosić sprzeciw przeciwko uchwale niezwłocznie po jej podjęciu, to

znaczy przed przejściem do następnego punktu porządku obrad zgromadzenia. Przepis art. 240 § 3 pkt

3 KH wymaga bowiem zgłoszenia sprzeciwu po powzięciu uchwały, co wskazuje, że nie można go

zgłosić później, choćby na tym samym zgromadzeniu.



Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 8 września 1936 r., II C 836/36

W myśl przepisu art. 240 § 3 L. 2 k.h. spólnikowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przysługuje

prawo wytoczenia powództwa o unieważnienie tylko tej uchwały, przeciwko której on głosował i

wyłącznie w granicach sprzeciwu, zgłoszonego przezeń do protokołu.

„Sąd Apelacyjny niewadliwie ustalił, że powód zgodził się na wydzierżawienie młyna a sprzeciwił się

tylko wydzierżawieniu tartaku i że po zapadnięciu wspomnianej uchwały nie żądał wcale, o ile dotyczyła

ona wydzierżawienia młyna, zaprotokołowania sprzeciwu, i dlatego wpisano do protokołu, który

następnie również podpisał powód, jedynie protest jego odnośnie wydzierżawienia tartaku.”



GŁOSOWANIE PRZECIWKO UCHWALE

Art. 231. Sąd może uznać za ustalone fakty mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, jeżeli

wniosek taki można wyprowadzić z innych ustalonych faktów (domniemanie faktyczne).

• można obalić domniemanie przez wykazanie że głosowanie przeciwko uchwale było to niemożliwe

np. z uwagi na ilość oddanych głosów

• co w przypadku akcji niemej czy wyłączenia od głosowania?

• zgłoszenie sprzeciwu ma charakter informacyjny – zarząd ma świadomość możliwości zaskarżenia,

uczestnicy obrotu mogą mieć wyłączną dobrą wiarę

• nie ma znaczenia czy głosowanie jest tajne, gdyż dotyczy tylko samego aktu głosowania



Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 30 grudnia 2011 r., IX GC 355/11

Nie istnieje żaden przepis ustanawiający domniemanie faktyczne, że żądający zaprotokołowania

sprzeciwu głosował przeciw uchwale. Nie jest też możliwe późniejsze dowodzenie, po zamknięciu

obrad, faktu głosowania przeciwko uchwale.



BEZZASADNE NIEDOPUSZCZENIE



Art. 422 § 2. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje:

3) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu;

• wspólnik niedopuszczony do udziału wiedział o zgromadzeniu i chciał na w nim uczestniczyć ale nie

mógł bo go nie dopuszczono

• niedopuszczenie do całości, jak i do części

• niedopuszczenia akcjonariusza, jak i jego pełnomocnika

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r., III CZP 68/11

Akcjonariuszem bezzasadnie niedopuszczonym do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (art.

422 § 2 pkt 3 k.s.h.) może być także akcjonariusz, którego pełnomocnikowi uniemożliwiono

wykazanie właściwego umocowania do udziału w zgromadzeniu

• należy wyważyć interes akcjonariusza i porządek zgromadzenia i ewentualnie zarządzić przerwę



Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2005 r., III CZP 82/04

Ocena ewentualnego istnienia legitymacji czynnej akcjonariusza na podstawie art. 422 § 2 pkt 3 k.s.h.

wymaga ustosunkowania się do pojęcia "niedopuszczenia" do udziału w walnym zgromadzeniu. Pojecie

to nie ogranicza się wyłącznie do przymusowo spowodowanej fizycznej absencji akcjonariusza w

obradach walnego zgromadzenia (np. niewpuszczenie lub usunięcie z sali obrad zgromadzenia), ale

obejmuje również inne przejawy braku swobodnego udziału w walnym zgromadzeniu, np. wskutek

uniemożliwienia akcjonariuszowi wzięcia udziału w dyskusji lub w głosowaniu.



NIEOBECNOŚĆ



Art. 422. § 2. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje:

4) akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego

zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.

WADLIWE ZWOŁANIE

• przez osobę nieuprawnioną

• z uchybieniem formy

• z naruszeniem terminu

• z naruszeniem treści zawiadomienia

• jeżeli uchwała była przewidziana w porządku obrad ale wspólnik się nie stawił na zgromadzenie

to nawet jeżeli uchwała jest wadliwa to nie może jej zaskarżyć

• jeżeli zwołanie było wadliwe ale wziął udział to musi głosować przeciwko i zgłosić sprzeciw



INNE PODMIOTY



czy wierzyciel może zaskarżyć uchwałę?

Art. 9102. § 1. Z mocy zajęcia wierzyciel może wykonywać wszelkie uprawnienia majątkowe

dłużnika wynikające z zajętego prawa, które są niezbędne do zaspokojenia wierzyciela w drodze

egzekucji, może również podejmować wszelkie działania, które są niezbędne do zachowania prawa.

§ 2. Jeżeli zachodzi potrzeba realizacji innych uprawnień wynikających z zajętego prawa niż

wymienione w § 1, sąd na wniosek dłużnika lub wierzyciela albo z urzędu ustanowi zarządcę. Do

zarządcy stosuje się odpowiednio przepisy o zarządzie w egzekucji z nieruchomości.



PROKURATOR

Art. 7. Prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również wziąć udział w

każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona

praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego. W sprawach niemajątkowych z zakresu

prawa rodzinnego prokurator może wytaczać powództwa tylko w wypadkach wskazanych w ustawie.

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Art. 14. Po zbadaniu sprawy Rzecznik może:

4) żądać wszczęcia postępowania w sprawach cywilnych, jak również wziąć udział w każdym toczącym

się już postępowaniu - na prawach przysługujących prokuratorowi;



SKUTKI WYROKU



ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA REJESTROWEGO

• brak przesłanek, przepisy szczególne wobec postępowania zabezpieczającego

Art. 6943. § 1. Wniosek do sądu rejestrowego prowadzącego Krajowy Rejestr Sądowy składa podmiot

podlegający wpisowi do tego rejestru, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

§ 2. Podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego jest uczestnikiem postępowania,

chociażby nie był wnioskodawcą. Przepisu art. 510 § 2 nie stosuje się.

Art. 510. § 1. Zainteresowanym w sprawie jest każdy, czyich praw dotyczy wynik postępowania, może

on wziąć udział w każdym stanie sprawy aż do zakończenia postępowania w drugiej instancji. Jeżeli

weźmie udział, staje się uczestnikiem. Na odmowę dopuszczenia do wzięcia udziału w sprawie

przysługuje zażalenie.

§ 2. Jeżeli okaże się, że zainteresowany nie jest uczestnikiem, sąd wezwie go do udziału w sprawie.

Przez wezwanie do wzięcia udziału w sprawie wezwany staje się uczestnikiem. W razie potrzeby

wyznaczenia kuratora do zastępowania zainteresowanego, którego miejsce pobytu jest nieznane, jego

wyznaczenie następuje z urzędu.



ZABEZPIECZENIE ROSZCZENIA

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 49/10

Dopuszczalne jest zabezpieczenie roszczenia o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki z

ograniczoną odpowiedzialnością przez zawieszenie postępowania rejestrowego dotyczącego wpisu

zmian na podstawie tej uchwały.

Art. 755. § 1. Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela

zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając

sposobów przewidzianych dla zabezpieczenia roszczeń pieniężnych. W szczególności sąd może:

3) zawiesić postępowanie egzekucyjne lub inne postępowanie zmierzające do wykonania

orzeczenia;



Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 6 sierpnia 2009 r., I ACz 591/09

Możliwość zawieszenia postępowania rejestrowego na podstawie art. 423 § 1 k.s.h. nie wyłącza

możliwości stosowania przepisów kodeksu postępowania cywilnego o zabezpieczeniu roszczeń w

sprawach, których przedmiotem jest uchylenie bądź stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia

akcjonariuszy.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2012 r., I ACz 45/12

Należy dopuścić zabezpieczenie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki z

o.o. przez zawieszenie postępowania rejestrowego dotyczącego wpisu zmian na podstawie tej uchwały.

np. przed wytoczeniem powództwa, przed wszczęciem postępowania rejestrowego\



lepiej jednak wnosić o wstrzymanie wykonalności

Art. 755. § 1. Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela

zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając

sposobów przewidzianych dla zabezpieczenia roszczeń pieniężnych. W szczególności sąd może:

5) nakazać wpisanie stosownego ostrzeżenia w księdze wieczystej lub we właściwym rejestrze.



TERMINY ZASKARŻENIA



Termin wniesienia powództwa o uchylenie

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. 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.

Termin wniesienia powództwa o stwierdzenie nieważności

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.

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.



Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2011 r., III CZP 64/11

Wierzyciel akcjonariusza spółki akcyjnej ma legitymację do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia

akcjonariuszy zagrażającej możliwości zaspokojenia z zajętych w toku egzekucji akcji (art. 9102 § 1

k.p.c.) także wtedy, gdy ustanowiono zarządcę na podstawie art. 9102 § 2 k.p.c. Do wierzyciela i

zarządcy ma zastosowanie art. 425 § 1-3 k.s.h.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 1991 r., III CZP 82/90

Prokurator wytaczając powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni jest

związany terminem przewidywanym w art. 42 § 3 prawa spółdzielczego.



Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 3 listopada 1994 r. I ACr 326/94

Sąd nie może uwzględnić opóźnienia w dochodzeniu uprawnienia wspólnika wynikającego z art. 240 i

241 k.h., gdy ono już nie istnieje. Przepis art. 241 k.h. nie dopuszcza możliwości nieuwzględnienia przez

sąd upływu terminu nawet, jeżeli opóźnienie w wytoczeniu powództwa jest usprawiedliwione

wyjątkowymi okolicznościami.

Nie ma znaczenia podnoszona okoliczność, że opóźnienie w wytoczeniu powództwa spowodowane

zostało prowadzonymi między wspólnikiem a zarządem spółki rozmowami zmierzającymi do

"polubownego doprowadzenia do uchylenia uchwał".



POWÓDZTWO O STWIERDZENIE NIEWAZNOŚCI UCHWAŁY



Art. 252. § 1. Osobom lub organom spółki, wymienionym w art. 250, przysługuje prawo do wytoczenia

przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników sprzecznej z ustawą.

Przepisu art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.

Art. 425. § 1. Osobom lub organom spółki wymienionym w art. 422 § 2 przysługuje prawo do

wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia

sprzecznej z ustawą. Przepisu art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.

• nowy rodzaj powództwa, nieznany dotychczas prawu polskiemu

• odróżnienie uchwał zaskarżalnych od bezwzględnie nieważnych

• poważne wątpliwości co do rodzaju sankcji



A) nieważność bezwzględna

• istnieje od samego początku, z datą powzięcia uchwały, upływ terminu na zaskarżenie nie powoduje,

ze jest ważna

• wyrok ma na celu „urzędowe” potwierdzenie nieważności (deklaratoryjny)

B) nieważność względna (szczególna)

istnieje od samego początku ale wymagany jest wyrok, który ma charakter konstytutywny



Uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 18 września 2013 r., III CZP 13/13

1. Wyrok sądu stwierdzający nieważność sprzecznej z ustawą uchwały wspólników spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością lub uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej ma charakter konstytutywny.

2. Uchwały zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz

uchwały zarządu i rady nadzorczej spółki akcyjnej podlegają zaskarżeniu w drodze powództwa o

ustalenie (art. 189 k.p.c. w związku z art. 58 k.c.).



Art. 425. § 1. Osobom lub organom spółki wymienionym w art. 422 § 2 przysługuje prawo do wytoczenia

przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z

ustawą. Przepisu art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.

• ustawą – Konstytucją, ustawą, umową międzynarodową, rozporządzeniem

• względnie, jak i bezwzględnie obowiązujące

• podstawy materialne gdy treść jest sprzeczna z ustawą

• podstawy formalnoprawne, gdy dotyczą zwołania i odbycia się zgromadzenia



Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 2007 r., II CSK 163/07

Artykuł 425 § 1 k.s.h. stosuje się także do uchwał podjętych z naruszeniem ustawowych wymagań

proceduralnych, jeżeli naruszenie to mogło mieć istotny wpływ na treść uchwał.



Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 lutego 2013 r., I ACa 340/09

Przy ocenie czy konkretne uchybienie formalne miało wpływ na treść uchwały, z natury rzeczy można

posługiwać się oceną opartą jedynie na określaniu stopnia prawdopodobieństwa, ponieważ

przeprowadzenie pełnego dowodu będzie tu najczęściej niemożliwe. Nawet bowiem zorganizowanie

ewentualnego głosowania symulacyjnego nie daje gwarancji pewności i wierności odtworzenia

głosowania rzeczywistego.



Wpływ wadliwości proceduralnych na nieważność uchwały

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2005 r., III CK 296/04

Podjęcie przez zarząd spółki akcyjnej uchwały o zwołaniu walnego zgromadzenia bez obecności

jednego z członków zarządu, który o posiedzeniu nie był zawiadomiony, nie powoduje

bezskuteczności jego zwołania, a podjętych na nim uchwał za nieistniejące. Uchwały takie mogą być

zaskarżone na podstawie art. 425 § 1 k.s.h.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 1998 r., I CKN 243/98

Uchwała podjęta przez Walne Zgromadzenie akcjonariuszy zwołane po upływie terminu 6 miesięcy,

licząc od zakończenia każdego roku obrotowego, może być uchylona tylko wówczas, gdy zostanie

wykazane, że naruszenie terminu przewidzianego w art. 390 § 1 k.h. miało wpływ na jej treść.



Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 sierpnia 1990 r., IV CR 160/90

Jeśli idzie natomiast o zwołanie zgromadzenia wspólników na ten sam dzień, dokonane na podstawie

uchwały zarządu z dnia 12 kwietnia 1989 r. zwołanego przez wiceprezesa Barbarę R. (k. 9.10. 53, 54,

55), to trzeba stwierdzić, że nastąpiło tutaj nieznaczne (o jeden dzień) uchybienie terminowi dwóch

tygodni, przewidzianemu w art. 229 k.h. i w § 17 umowy Spółki. Zaproszenie bowiem na zgromadzenie

wspólników, wraz z podaniem terminu, miejsca i porządku obrad, wysłane zostało listem poleconym dnia

13 kwietnia 1989 r. zaś zgromadzenie to odbyło się 27 kwietnia 1989 r. Jest to bardzo nieznaczne

uchybienie nie uszczuplające uprawnień wspólników i dlatego brak podstaw do kwestionowania jego

ważności.



Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 września 2007 r., II CSK 165/07

Celem art. 402 § 2 k.s.h. i związanego z nim art. 404 § 1 k.s.h. jest niedopuszczenie do podjęcia uchwał,

które mogłyby stanowić zaskoczenie dla akcjonariuszy.

Ogłoszenie zwołujące walne zgromadzenie akcjonariuszy, które podjęła zaskarżone uchwały, nie tylko

nie zawierało projektu nowego tekstu jednolitego statutu wyliczającego zmiany objęte

zaskarżonymi uchwałami, lecz także nie przytaczało dotychczas obowiązujących postanowień statutu i

proponowanych ich zmian w zakresie objętym zaskarżonymi uchwałami. Nieliczne propozycje zmian

statutu zamieszczone w ogłoszeniu zostały w zaskarżonych uchwałach rozszerzone.



Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2009 r., I CSK 406/08

Oznaczenie według art. 238 § 2 zd. 2 k.s.h. szczegółowego porządku obrad zgromadzenia wspólników

spółki z o.o. dopuszcza jego zwięzłe sformułowanie i nie wymaga wskazywania brzmienia planowanych

uchwał, sprzeciwia się jednak czynić to ogólnikowo oraz tak niedokładnie, że wprowadza wspólników w

błąd, a zwłaszcza uniemożliwia albo ogranicza im rzeczywistą realizację uprawnień ustawowych lub

umownych.

Obowiązek szczegółowego oznaczenia porządku obrad według art. 238 § 2 k.s.h. stanowi o tym, że

zamierzając podjąć uchwałę zgromadzenia wspólników spółki z o.o. w sprawie przewidzenia dopłat, w

porządku tym wystarczy wskazać, że chodzi o uchwalenie dopłat, bez dokładnego podawania ich

wysokości, chyba że z umowy spółki wynikają określone uprawnienia wspólników wpływające na

podjęcie przez nich decyzji w tej sprawie, np. co do przewidzianego umową prawa żądania odkupienia

lub umorzenia udziałów.



Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 2009 r., I CSK 362/08

Naruszenie art. 240 k.s.h. należy zaliczyć do tego rodzaju naruszeń przepisów normujących sposób

podejmowania uchwał, które zawsze, tj. w okolicznościach każdego konkretnego przypadku, są doniosłe

z punktu widzenia treści podjętej uchwały, tzn. mogły mieć istotny wpływ na jej treść.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 listopada 2006 r., I ACa 562/06

Niezgodny z prawem wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia wspólników nie dyskwalifikuje

jego uchwał. Tym bardziej jeśli wyboru takiego nie zaskarżono do sądu.



Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 maja 1999 r. III CKN 261/98

Naruszenie przewidzianego w art. 411 k.h. obowiązku tajnego głosowania przy wyborach na walnym

zgromadzeniu akcjonariuszy spółki akcyjnej stanowi z reguły uchybienie mające wpływ na wynik

wyborów, a zatem jest wystarczającą podstawą do skutecznego zaskarżenia na mocy art. 413 k.h.

podjętej w ten sposób uchwały wyborczej wspólników, odwołująca wspólnika z zarządu spółki z

ograniczoną odpowiedzialnością (art. 197 § 1 k.h.).



ZARZUT NIEWAŻNOŚCI UCHWAŁY

Art. 425. § 4. Upływ terminów określonych w § 2 i § 3 nie wyłącza możliwości podniesienia zarzutu

nieważności uchwały.

• skoro uchwała jest nieważna to można się powołać na nią powołać bez względu na jej zaskarżenie

• można się powołać przed wytoczeniem powództwa o stwierdzenie nieważności, w trakcie, jak i po

upływie terminu na zaskarżenie

• zarzut prawa materialnego

• zarzut niweczący, defensywny, nie może być podstawą roszczenia

• może go zgłosić każdy – akcjonariusze, członkowie zarządu, wierzyciele

• może być podniesiony wobec każdego, w każdym czasie, w każdej sprawie



Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 lipca 2008 r., V ACa 227/08

1. Bez uruchomienia przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych środków, poza trybem w nim

przewidzianym, nie można domagać się ustalenia nieważności uchwały zgromadzenia wspólników.

Jedynie w razie, gdyby na podstawie uchwały sprzecznej z ustawą wystąpiono z procesem

przeciwko określonej osobie, przysługuje jej nieograniczony w czasie zarzut nieważności (art.

252 § 4 k.s.h.). Przepis ten pełni funkcję ochronną i byłby zbędny w razie istnienia równolegle

możliwości zakwestionowania uchwały przez każdego zainteresowanego i w każdym czasie na

podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

2. Z wykładni przepisów o zaskarżaniu uchwał wynika, że tryb przewidziany w Kodeksie spółek

handlowych wyczerpuje prawne możliwości wzruszania uchwał zgromadzenia wspólników, zaś

orzeczenie sądu - w przeciwieństwie do wydawanych na podstawie art. 189 k.p.c. w przedmiocie

ustalenia bezwzględnej nieważności czynności - nie ma charakteru deklaratoryjnego. Wyłączenie jego

stosowania należy zatem rozumieć jako zakaz ustalania przez kogokolwiek, kto powołuje się na swój

interes prawny, że uchwała nie wywołuje skutków prawnych, czyli nie doprowadziła do powstania prawa

lub stosunku prawnego.



Art. 427. § 1. Prawomocny wyrok uchylający uchwałę ma moc obowiązującą w stosunkach między

spółką a wszystkimi akcjonariuszami oraz między spółką a członkami organów spółki.

§ 2. W przypadkach, w których ważność czynności dokonanej przez spółkę jest zależna od uchwały

walnego zgromadzenia, uchylenie takiej uchwały nie ma skutku wobec osób trzecich działających

w dobrej wierze.

§ 3. Prawomocny wyrok uchylający uchwałę zarząd powinien zgłosić w terminie tygodnia sądowi

rejestrowemu.

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

nieważności uchwały, wniesionego na podstawie art. 425 § 1.
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