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I. Prawo gospodarcze – uwagi wstępne 

 

Mianem prawa gospodarczego określa się zbiór norm odnoszących się do działalności gospodarczej. 
W literaturze przedmiotu prawo gospodarcze dzieli się na prawo publiczne gospodarcze i prawo 
prywatne gospodarcze.  

Publiczne Prawo gospodarcze określa funkcje państwa w gospodarce, reguluje problematykę obrotu 
gospodarczego w sferze stosunków pomiędzy państwem a przedsiębiorcami, jest to tzw. 
administracyjne prawo gospodarcze. Dziedzina ta określa zakres interwencji prawa i państwa w 
gospodarkę. Chodzi tutaj w szczególności o przepisy określające warunki rozpoczęcia, prowadzenia i 
zakończenia działalności gospodarczej, rodzaje działalności wymagających uzyskania koncesji, 
zezwoleń, licencji lub w inny sposób ograniczanej. W obrębie publicznego prawa gospodarczego 
przyjmuje się, iż obowiązują trzy podstawowe zasady – zasada wolności gospodarczej (obejmująca 
wolność podejmowania, wyboru formy działalności, wolność wykonywania ale też i zakończenia 
działalności gospodarczej) zasada własności prywatnej.  

Prywatne prawo gospodarcze reguluje stosunki pomiędzy przedsiębiorcami lub między 
przedsiębiorcami a konsumentem. Należą do nich zatem w szczególności przepisy określające ustrój i 
organizację przedsiębiorców (rodzaje i funkcjonowanie spółek), czynności handlowe (zawierania 
umów, formy czynności prawnych, rodzaje umów, skutki wykonania i niewykonania zobowiązań), 
prawo papierów wartościowych, przesłanki i skutki ogłoszenia upadłości. 

Prawo gospodarcze to dziedzina bardzo szeroka. Z tej racji wykład będzie skoncentrowany na 
pewnych istotnych kwestiach, mających główne zastosowanie w praktyce obrotu gospodarczego. 
Jego celem będzie skupienie się na praktycznych aspektach pewnych instytucji prawnych 
mieszczących się w obrębie prawa gospodarczego. Główny nacisk zostanie położony na aspekty 
prywatnego prawa gospodarczego. 
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II. Swoboda działalności gospodarczej 

Swoboda działalności gospodarczej jest podstawową zasadą obrotu gospodarczego. Swoje źródło 
znajduje w art. 20 Konstytucji RP, a rozwinięcie w przepisach innych ustaw, w szczególności art. 6 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie powołanym przepisem: 

Art. 6 

1. Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego 
na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.  

2. Właściwy organ nie może żądać ani uzależniać swojej decyzji w sprawie podjęcia, 
wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej przez zainteresowaną osobę od 
spełnienia przez nią dodatkowych warunków, w szczególności od przedłożenia dokumentów lub 
ujawnienia danych, nieprzewidzianych przepisami prawa.  

3. Właściwy organ, z wyłączeniem sądu powszechnego, nie może żądać ani uzależnić swoich 
rozstrzygnięć w sprawie podjęcia, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej od 
przedłożenia dokumentów w formie oryginału, poświadczonej kopii lub poświadczonego 
tłumaczenia, chyba że obowiązek taki jest przewidziany przepisami ustaw szczególnych z uwagi 
na nadrzędny interes publiczny lub wynika z bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa wspólnotowego albo ratyfikowanych umów międzynarodowych.  

Działalnością gospodarczą w rozumieniu w/w ustawy jest zgodnie z art. 2: zarobkowa działalność 
wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie 
kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Tak 
więc działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie będzie działalność: 

1) zarobkowa 

2) wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły 

Niestety definicja działalności gospodarczej określona w przedmiotowej ustawie nie jest jedyną na 
gruncie prawa polskiego. Szereg innych ustaw także zawiera swoje autonomiczne definicje 
działalności gospodarczej (np. ustawa o vat, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
zwalczanie nieuczciwej konkurencji, kodeks cywilny).  

 

Podmioty występujące w obrocie gospodarczym: 

Przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest osoba fizyczna, 
osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje 
zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców 
uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności 
gospodarczej.  
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Mamy tutaj do czynienia z bardzo ważnym pojęciem - definicją przedsiębiorcy – a więc podmiotów, 
które mogą występować w obrocie gospodarczym. Definicja przedsiębiorcy posługuje się pojęciami 
określonymi na gruncie prawa cywilnego. Są nimi: 

- osoby fizyczne, 

- osoby prawne,  

- tzw. jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje 
zdolność prawną.  

Udział osób fizycznych w obrocie gospodarczym jest wyrazem uznania przez ustawodawcę naturalnej 
zdolności prawnej przypisywanej człowiekowi od chwili jego urodzin, i tym samym uznaniem jego 
podmiotowości prawnej w stosunkach prawnych. Udział w obrocie prawnym różnego rodzaju 
jednostek organizacyjnych przybierających postać osób prawnych należy już do woli ustawodawcy. 
Zgodnie z art. 33 Kodeksu cywilnego: 

Art. 33.   

Osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne 
przyznają osobowość prawną.  

Osoba prawna jest pojęciem prawnym, nie odnosi się ono do jakiegoś konkretnego bytu, lecz 
przyznaje pewne przymioty określonej jednostce organizacyjnej. Ustawodawca przyjął normatywną 
metodę określenia katalogu osób prawnych występujących w obrocie. Stąd osobami prawny są tylko 
te jednostki organizacyjne, co do których w ustawie wprost jest mowa, że posiadają osobowość 
prawną. Tak jest w przypadku Skarbu Państwa, gmin, Fundacji, stowarzyszeń, spółek kapitałowych 
itp. Tak więc w prawie polskim istnieje określony katalog osób prawnych. Katalog ten wskazuje bądź 
na określone rodzaje osób prawnych (jak np. fundacje, stowarzyszenia, spółki akcyjne, spółki z o.o.) 
bądź indywidualnie na oznaczoną osobę prawną (np. Skarb Państwa, Polska Akademia Nauk). A 
zatem wybór formy osoby prawnej sprowadza się jedynie do wyboru pomiędzy dopuszczalnymi przez 
prawo rodzajami osób prawnych. Nie istnieje zatem możliwość powołania jakiejś jednostki 
organizacyjnej i nadania jej wolą jej uczestników osobowości prawnej.  

Każda osoba prawna ma ze swej istoty zdolność prawną – a więc zdolność bycia podmiotem praw i 
obowiązków oraz posiada zdolność do czynności prawnych – czyli zdolność do działania we własnym 
imieniu. Inaczej jest w przypadku osób fizycznych, które pełną zdolność do czynności prawnych 
uzyskują dopiero z chwilą uzyskania pełnoletniości.  W imieniu osób prawnych działają jej organy – a 
więc osoby powołane w określony sposób w skład tych organów (np. członkowie zarządu fundacji, 
członkowie zarządu spółki z o.o.), bądź posiadające określone cechy (np. Starosta, Wójt, Burmistrz, 
Prezydent Miasta).  

Trzecią grupą podmiotów występujących w obrocie prawnym to jednostki organizacyjne nie będące 
osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. W literaturze przedmiotu nazywa 
się je również ułomnymi osobami prawnymi. Są to takie jednostki organizacyjne, którym ustawa nie 
przyznaje osobowości prawnej, a więc nie stwierdza że taką osobowość posiadają, ale mimo to 
przyznaje im zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań. Z takich stwierdzeń wywodzi się, 
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iż takim jednostkom organizacyjnym przyznano zdolność prawną, przez co mogą samodzielnie 
występować w obrocie prawnym. Jako przykład takich jednostek należy wskazać przede wszystkim 
spółki osobowe – a więc spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę 
komandytowo akcyjną, spółki kapitałowe w organizacji oraz wspólnoty mieszkaniowe, W tym miejscu 
należy wskazać, iż takimi ułomnymi osobami prawnymi nie są spółki cywilne. Przepisy prawa 
cywilnego nie przyznają spółce cywilnej podmiotowości prawnej, a więc spółka cywilna jako taka nie 
jest podmiotem praw ani obowiązków. Podmiotem praw i obowiązków w spółce cywilnej są zawsze 
jedynie wspólnicy. Wspólnik spółki cywilnej działając „w imieniu spółki” działa faktycznie w imieniu 
pozostałych wspólników tej spółki. Podmiotem praw i obowiązków stają się wspólnicy tej spółki, a nie 
spółka jako taka. Spółka cywilna jest jedynie umową łączącą co najmniej 2 podmioty, które 
zobowiązują się na podstawie tejże umowy do osiągnięcia określonego celu gospodarczego poprzez 
działanie w sposób oznaczony (art.  860 Kodeksu cywilnego). 

Jako istotną różnicę pomiędzy osobami prawnymi i tzw. ułomnymi osobami prawnymi należy 
wskazać odpowiedzialność za długi. Różnica ta ma także swój wymiar praktyczny, gdyż znając status 
prawny danej jednostki organizacyjnej – czy jest osobą prawną czy ułomną osobą prawną możemy 
wywieść, czy za długi tej jednostki organizacyjnej odpowiada wyłącznie ta jednostka, czy może ktoś 
jeszcze. Otóż zasadniczo w przypadku osób prawnych odpowiedzialność za długi tej osoby ponosi 
wyłącznie ta osoba prawna całym swoim majątkiem. W przypadku tzw. ułomnych osób prawnych, 
zgodnie z art. 331 §2 kc, za jej zobowiązania odpowiedzialność ponosi całym swoim majątkiem ta 
jednostka organizacyjna oraz jej członkowie. Zgodnie z art. 331 §2 kc 

Art. 331 §2 

2. Jeżeli przepis odrębny nie stanowi inaczej, za zobowiązania jednostki, o której mowa w § 1, 
odpowiedzialność subsydiarną ponoszą jej członkowie; odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, 
gdy jednostka organizacyjna stała się niewypłacalna. 

Choć przepis ten statuuje tzw. odpowiedzialność subsydiarną członków jednostki, powstającą 
dopiero z chwilą niewypłacalności ułomnej osoby prawnej, to jednak przepisy szczególne tę zasadę 
modyfikują. W przypadku spółek osobowych sprawę tę omówimy w dalszej części wykładu. W 
przypadku spółek kapitałowych w organizacji zgodnie z art. 13 kodeksu spółek handlowych 
odpowiedzialność ponoszą solidarnie spółka i osoby które działały w jej umieniu. Przy tym wspólnik 
lub akcjonariusz odpowiada solidarnie z tymi podmiotami za zobowiązania spółek kapitałowych w 
organizacji za jej zobowiązania do wartości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych udziałów lub 
akcji. Ponieważ ustawodawca nie zastrzegł tutaj odpowiedzialności subsydiarnej odpowiedzialność 
innych osób niż spółka nie zależy od niewypłacalności tej ostatniej. Podobnie jest w przypadku 
wspólnot mieszkaniowych, gdzie również nie zastrzeżono odpowiedzialności subsydiarnej. Jednakże 
w przypadku wspólnot mieszkaniowych, odpowiedzialność każdego członka wspólnoty ogranicza się 
do części odpowiadającej jego udziałowi w nieruchomości wspólnej. 

Cechą charakterystyczną osób prawnych jest to, iż zasadniczo ani ich członkowie, ani inne osoby, nie 
ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania tych osób prawnych. Odpowiedzialność tę ponosi 
wyłącznie osoba prawna. Od zasady tej istnieją wyjątki, wśród których zaliczyć należy przepisy 
ordynacji podatkowej określające odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe 
podatników (art. 116-117 Ordynacji podatkowej) oraz szczególny przepis art. 299 kodeksu spółek 
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handlowych, określający odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 

 

Reprezentacja osób prawnych 

Zgodnie z art. 38 kc osoby prawne działają przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie oraz 
opartym na niej statucie. Funkcję organów osób prawnych piastują osoby fizyczne wykonując w ten 
sposób przysługującą tej osobie prawnej zdolność do czynności prawnych. Dokonane przez te osoby 
czynności prawne stanowią czynności prawne samej osoby prawnej. Podobnie w przypadku 
ułomnych osób prawnych, w imieniu których działają ich członkowie. 

Wśród organów osób prawnych możemy wyróżnić: 

1) organy zarządzające, wykonawcze (np.: zarząd, prezydent miasta) - może być jednoosobowy 
lub wieloosobowy, 

2) organy kontroli, nadzoru (np.: rada nadzorcza, komisja rewizyjna), 

3) organy stanowiące, uchwałodawcze (np.: zgromadzenie wspólników spółki z o.o., walne 
zgromadzenie akcjonariuszy) 

W tym miejscu należy podkreślić, iż działanie określonej jednostki (grupy osób) tylko wówczas będzie 
uznawane za działanie osoby prawnej, gdy jednostka ta (grupa osób) będzie rzeczywiście pełniła 
funkcję organu, jej działanie będzie mieściło się w granicach kompetencji danego organu i zostanie 
podjęte (w sposób dorozumiany lub wyraźnie wyartykułowany) jako działanie organu. 

W kontekście art. 38 kc najistotniejsze jest zagadnienie reprezentacji osoby prawnej, a więc działanie 
organu zarządzającego. Szczególną uwagę należy zwrócić na działanie organu wieloosobowego. W 
takim wypadku najczęściej od postanowień statutu zależeć sposób reprezentacji danej osoby 
prawnej. Może być on ukształtowany w oparciu o: 

1) reprezentację singularną – przysługującą któremukolwiek z członków organu zarządzającego, 

2) reprezentację łączną - wymagającą współdziałania dwóch lub więcej osób (tak jest np. w 
przypadku spółdzielni - art. 54 prawa spółdzielczego),   

3) reprezentację mieszaną – niektórzy członkowie organu zarządzającego samodzielnej, inni 
tylko łącznie z innymi osobami. 

W przypadku reprezentacji łącznej o działaniu w imieniu osoby prawnej będzie mowa wyłącznie 
wówczas, gdy za tę osobę prawną działać będzie wymagana liczba osób i będą to osoby właściwe. 
Brak współdziałania – naruszenie zasad reprezentacji łącznej rodzi doniosłe negatywne skutki 
prawne. W szczególności czynność prawna podejmowana przez jednego członka zarządu bez 
koniecznego współdziałania innej osoby nie spełnia warunków czynności dokonanej przez osobę 
prawną. W takiej sytuacji czynność osoby prawnej w ogóle nie istnieje. Tak więc, gdy wymagana jest 
reprezentacja łączna, podpisanie umowy przez jednego tylko członka zarządu sprawia, iż w ogóle nie 
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może być mowy o działaniu osoby prawnej, nie może być mowy o zawarciu przez nią umowy. Umowa 
taka nie obowiązuje. 

Podkreślenia wymaga, iż wymóg współdziałania spełniony jest wyłącznie wówczas, gdy osoby 
współdziałające dokonują czynności w jednym czasie. Nie można takiej czynności dokonywać „na 
raty”, gdyż chodzi tutaj o jednolite oświadczenie woli osoby prawnej, które nie może być podzielone. 
Ma to szczególnie istotne znaczenie przy czynnościach dokonywanych w formie aktu notarialnego. 

Jak już była mowa brak współdziałania przy reprezentacji łącznej prowadzi do tego, że czynność ta nie 
wywiera żadnego skutku prawnego w stosunku do osoby prawnej. Nie oznacza to, że nie wywiera 
żadnych skutków prawnych. Może ona mieć bowiem negatywne konsekwencje dla tego, kto 
dokonuje w imieniu osoby prawnej czynności prawnej nie będąc jej organem uprawnionym do 
reprezentacji. W myśl art. 39 §1 KC: 

Art. 39.   

§ 1. Kto jako organ osoby prawnej zawarł umowę w jej imieniu nie będąc jej organem albo 
przekraczając zakres umocowania takiego organu, obowiązany jest do zwrotu tego, co 
otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga 
strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania. 

§ 2. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy umowa została zawarta w 
imieniu osoby prawnej, która nie istnieje. 

Tak więc nie przestrzeganie wymaganej reprezentacji łącznej przy dokonywaniu czynności prawnej 
nie dość, że nie wywoła skutku prawnego dla tej osoby prawnej, to jeszcze może prowadzić do 
odpowiedzialności odszkodowawczej członka organu zarządzającego. 

 

Prokura 

Niekiedy, gdy przedstawiciele ustawowi (członkowie organów) nie są w stanie sprostać obowiązkowi 
reprezentacji jednostki – np. spółki, konieczne staje się posiłkowanie innymi osobami. W takich 
sytuacjach pomocna staje się instytucja prokury. Prokura jest nazwą szczególnego rodzaju 
pełnomocnictwa. Z samej definicji zawartej w art. 1091 KC wynika, iż: 

Art. 1091.   

 § 1. Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego 
obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności 
sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. 

 § 2. Nie można ograniczyć prokury ze skutkiem wobec osób trzecich, chyba że przepis 
szczególny stanowi inaczej. 

Z powyższego przepisu wynika, iż prokurę może udzielić wyłącznie przedsiębiorca i to przedsiębiorca 
podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców. Z powyższego wynika, iż prokury nie może udzielić 
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ani wspólnicy spółki cywilnej, gdyż podlegają oni 
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jedynie obowiązkowi wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Ewidencja ta nie jest rejestrem 
przedsiębiorców. Ponadto z przepisu tego wynika ustawowy zakres prokury. Zakres umocowania 
prokurenta wynika wprost z ustawy, a nie z treści umocowania. Zakresu tego nie można ograniczyć 
skutecznie względem osób trzecich. Przedsiębiorca może jednak w umowie z prokurentem (np. w 
umowie o pracę czy w kontrakcie menedżerskim) ustanowić pewne ograniczenia, np. do 
niedokonywania określonych czynności bez uprzedniej akceptacji przedsiębiorcy, czy obowiązek 
konsultacji). Ograniczenia te nie będą jednak miały skutku względem osoby trzeciej, a czynności 
prawne prokurenta będą mimo to skuteczne, chociaż będą wykraczały poza ograniczenia.  

Wyróżnia się 3 rodzaje prokury 

1) prokura samoistna – to taka, gdy prokurent może samodzielnie reprezentować 
przedsiębiorcę, 

2) prokura łączna – to taka, gdy prokurent może reprezentować przedsiębiorcę działając łącznie 
z innym prokurentem, 

W przypadku prokurentów łącznych dopuszczalne nie jest konieczne działanie jednoczesne. 
Do czasu złożenia oświadczenia przez ostatniego z nich, czynność jest niezupełna. Druga 
strona może w związku z tym wyznaczyć termin do zajęcia stanowiska przez prokurenta, 
który nie złożył jeszcze swojego oświadczenia.  

3) prokura oddziałowa – prokura ograniczona do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału 
przedsiębiorstwa. 

Do odbioru świadczeń zawsze każdy z prokurentów umocowany jest samodzielnie. 

Warto zaznaczyć, iż zgodnie z art. 1093 kc prokura nie obejmuje umocowania do: 

1)  zbycia przedsiębiorstwa,  

2) do dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego 
korzystania,  

3) zbywania i obciążania nieruchomości  

W takich sytuacjach wymagane pełnomocnictwo do poszczególnej czynności 

Prokurent nie może ustanawiać dalszych prokurentów. Może z kolei ustanawiać pełnomocnika do 
poszczególnej czynności lub pewnego rodzaju czynności. Nie może jednak udzielić pełnomocnictwa 
ogólnego ani pełnomocnictwa do czynności, do której on sam nie jest umocowany – a więc np. do 
zbycia przedsiębiorstwa czy nieruchomości. 

Prokurentem może być wyłącznie osoba pełnoletnia, która nie została ubezwłasnowolniona – a więc 
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Prokurę udziela się na piśmie. Nie jest konieczna 
forma aktu notarialnego ani notarialne poświadczanie podpisów.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami udzielenie prokury należy zgłosić do rejestru przedsiębiorców, 
o czym czyni się wzmiankę. Wpis prokury do rejestru przedsiębiorców KRS-u nie jest konstytutywny, 
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lecz deklaratoryjny, to znaczy, że do powoływania się na udzielenie prokury nie jest niezbędne 
wpisanie o tym wzmianki do rejestru. Prokurent może zaraz po udzieleniu mu prokury skutecznie 
reprezentować przedsiębiorcę, zanim wzmianka o tym zostanie wpisana do rejestru. Nie oznacza to, 
że wpis do rejestru nie jest potrzebny. W razie wpisu, dla skutecznego powołania sie na udzielenie 
prokury wystarczające będzie przedłożenie odpisu z KRS, w którym znajdować się będzie wzmianka o 
jej udzieleniu. Prokura może być w każdym czasie odwołana. Prokura wygasa w razie śmierci 
prokurenta, wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców, jego przekształcenia, ogłoszenia 
upadłości lub otwarcia likwidacji (art. 1097 kc). 

 

Krajowy Rejestr Sądowy 

 

Krajowy rejestr Sądowy jest urzędowym i jednocześnie jawnym zbiorem danych dotyczących 
podmiotów określonych w ustawie. KRS składa się z trzech działów: 

1) rejestru przedsiębiorców 

2) rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

3) rejestr dłużników niewypłacalnych 

Z punktu widzenia niniejszego wykładu najistotniejszy będzie rejestr przedsiębiorców KRS. Dane 
zawarte w rejestrze przedsiębiorców wpisuje się w odpowiednich rubrykach w jednym z sześciu 
działów tego rejestru (Art. 37 ustawy o KRS). W dziale pierwszym wpisuje się podstawowe dane 
dotyczące danego podmiotu jak firma prawna, firma adres (art. 38). W przypadku spółek jawnych 
wpisuje się między innymi informację o tym, czy osoba pozostaje w związku małżeńskim, czy została 
zawarta umowa małżeńska, czy powstała rozdzielność majątkowa. Informacje te są istotne z punktu 
widzenia ewentualnej odpowiedzialności majątkowej wspólnika i egzekucji z jego majątku. W 
przypadku wspólników pozostających w związku małżeńskim możliwość egzekucji z majątku 
wspólnego jest znacznie ograniczona. W przypadku spółek z ograniczona odpowiedzialnością w dziale 
pierwszym wpisuje się informację o wspólnikach – ich imię i nazwisko/ firmę. Jednakże brak wpisu 
danej osoby nie oznacza jeszcze, że nie jest ona wspólnikiem danej spółki z o.o., gdyż ujawnieniu 
podlegają wyłącznie ci wspólnicy, którzy posiadają samodzielnie lub łącznie co najmniej 10% 
udziałów. W spółce akcyjnej informację o akcjonariuszu zamieszcza się tylko wówczas, gdy jeden 
akcjonariusz posiada wszystkie akcje spółki.  

W dziale drugim wpisuje się w szczególności dane o organach – osobach uprawnionych do 
reprezentacji i o sposobie reprezentacji, organach nadzoru (jeżeli występują), prokurentach (art. 39). 
W dziale trzecim wpisuje się między innymi przedmiot działalności, informację o złożeniu 
sprawozdania finansowego, opinii biegłego rewidenta i o uchwale zatwierdzającej sprawozdanie 
finansowe (art. 40). Dział czwarty zastrzeżony jest między innymi dla ujawnienia informacji o 
zaległościach podatkowych, należnościach na rzecz ZUS i innych wierzycieli (art. 41). W dziale piątym 
zamieszcza się informację o powołaniu i odwołaniu kuratora (art. 43), zaś w dziale szóstym 
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zamieszcza się informację o otwarciu lub zakończeniu likwidacji, danych likwidatorów, rozwiązaniu 
lub unieważnieniu spółki (art. 44). 

Dokonywanie wpisów 

Wpisy do KRS z zasady dokonuje się na wniosek podmiotu uprawnionego, przede wszystkim 
podmiotu wpisanego do rejestru. Wniosek taki sporządzony na urzędowym formularzu powinien 
zostać złożony w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu (np. powołania, 
czy odwołania członka zarządu, powołania prokurenta, zmiany adresu). Zdarzeniem takim jest każde 
zdarzenie, które powoduje zmianę informacji już ujawnionych w KRS oraz powstanie tych, które 
powinny być w nim ujawnione (o których czyni się wzmiankę zgodnie z ustawą). Poza pewnymi 
przypadkami zasadniczo przekroczenie tego terminu nie łączy się z negatywnymi konsekwencjami. 
Jeżeli podmiot zbyt długo zwlekałby jednak ze złożeniem wniosku o wpis, wówczas sąd rejestrowy 
może wszcząć postępowanie przymuszające i w razie dalszej opieszałości nałożyć grzywnę na osoby 
uprawnione do jego reprezentacji . Jedna grzywna nie może być wyższa niż 1.000 zł. Grzywna może 
być ponawiana i jeżeli pomimo trzykrotnego nałożenia okazałaby się nieskuteczna to jednorazowa 
grzywna może być wyższa niż 1.000 zł. Łączna kwota grzywien nie może jednak przekroczyć 100.000 
zł. W przypadku spółek osobowych, jeżeli stosowanie grzywien okaże się nieskuteczne i osoby 
obowiązane nie złożą wniosku wpis, sąd rejestrowy może nawet orzec o rozwiązaniu spółki i 
ustanowić likwidatora (art. 25). 

Charakter wpisu do rejestru 

Wpis do KRS może być konstytutywny lub deklaratoryjny. Wpisem konstytutywnym jest wpis, 
którego dokonanie stanowi przesłankę konieczną wywołania określonego skutku materialno-
prawnego. Takimi wpisami konstytutywnymi są w szczególności wszelkie wpisy dotyczące: 

a)  rejestracji nowej spółki,  

b) rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółek kapitałowych, 

c) zmiana umowy spółki z o.o./statutu spółki akcyjnej,  

d) przekształcenie, połączenie i podział spółek,  

Wpisem deklaratoryjnym jest wpis, ujawniający stan prawny, którego zaistnienie nie jest zależne od 
wpisu. Na przykład zmiana na stanowisku zarządu, odwołanie członka zarządu i powołanie nowego. 
Podobnie zmiana składu rady nadzorczej, wpisy dotyczące prokurenta (powołanie, odwołanie, rodzaj 
prokury), zmiana adresu siedziby, zmiana samej siedziby, informacja o zmianie wspólników spółki z 
o.o.). 

Jawność rejestru 

Krajowy Rejestr Sądowy jest jawny – tak rejestr przedsiębiorców, jak i pozostałe rejestry. Oznacza to, 
iż każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze za pośrednictwem Centralnej Informacji 
Krajowego Rejestru Sądowego (art. 8). Ponadto każdy ma prawo przeglądania akt podmiotów 
wpisanych do rejestru. Lektura tych akt może być nieraz bardzo owocna, gdyż nie wszystkie 
informacje które składa się w sądzie rejestrowym są wpisywane do rejestru i można je później 
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wyczytać w otrzymanym odpisie. Część informacji jest ujawnianych tylko w ten sposób, że 
odpowiedni dokument składa się do akt rejestrowych. Na przykład informację o wszczęciu egzekucji z 
udziałów wspólnika spółki z o.o. (co może mieć istotne znaczenie dla oceny wiarygodności finansowej 
podmiotu), informację o aktualnym składzie osobowym spółki z o.o. (zarząd powinien składać do akt 
rejestrowych aktualną listę wspólników, w każdym przypadku dokonania zmiany składu osobowego 
wspólników). Zmiana ta nie koniecznie musi być widoczna w pobranym odpisie, gdyż do systemu 
informatycznego wpisuje się informacje tylko wtedy, gdy chodzi o wspólnika posiadającego ponad 
10% udziałów. 

 

Rękojmia wiary publicznej wpisów 

Rękojmię wiary publicznej wpisów regulują przepisy art .14-17 ustawy o KRS. Zgodnie z nimi: 

Art. 14 

Podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis do Rejestru nie może powoływać się wobec 
osób trzecich działających w dobrej wierze na dane, które nie zostały wpisane do Rejestru lub 
uległy wykreśleniu z Rejestru. 

Powyższy przepis może mieć bardzo istotne znaczenie w przypadku np. odwołania prezesa zarządu. 
Osoba taka mogłaby i tak skutecznie zaciągnąć zobowiązanie w imieniu spółki powołując się na wpis 
do KRS, jeżeli druga strona umowy nie wiedziała że został odwołany, a informacja o tym nie została 
jeszcze zgłoszona do rejestru. Działanie art. 14 cyt. ustawy o KRS, ale również innych przepisów 
chroniących dobrą wiarę, polega na tym, że stan faktyczny, który oceniany obiektywnie nie 
wywołałby skutku prawnego, wywołuje ten skutek właśnie ze względu na dobrą wiarę danego 
podmiotu. Gdyby nie było tego przepisu, umowa zawarta przez odwołanego członka zarządu nie 
wiązałaby spółki. Miałby zastosowanie omawiany wcześniej art. 39 kc. Nie byłoby w ogóle 
oświadczenia spółki, a zaistniała sytuacja rodziłaby jedynie odpowiedzialność po stronie odwołanego 
członka zarządu. Wprowadzenie jednak powyższego przepisu podyktowane jest ochroną pewności 
obrotu, gdyż każdy mógłby się powoływać na to, że osoba działająca w jego imieniu została odwołana 
i w chwili podpisywania umowy nie była już prezesem. 

W myśl art. 15: 

Art. 15.   

1. Od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nikt nie może zasłaniać się 
nieznajomością ogłoszonych wpisów. Jednak w odniesieniu do czynności dokonanych przed 
upływem szesnastego dnia od dnia ogłoszenia podmiot wpisany do Rejestru nie może 
powoływać się na wpis wobec osoby trzeciej, jeżeli ta udowodni, że nie mogła wiedzieć o treści 
wpisu. 

2. W przypadku rozbieżności między wpisem do Rejestru a ogłoszeniem w Monitorze Sądowym 
i Gospodarczym obowiązuje wpis w Rejestrze. Jednak osoba trzecia może powoływać się na 
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treść ogłoszenia, chyba że podmiot wpisany do Rejestru udowodni, że osoba trzecia wiedziała o 
treści wpisu. 

3. Osoba trzecia może się powoływać na dokumenty i dane, w odniesieniu do których nie 
dopełniono jeszcze obowiązku ogłoszenia, jeżeli niezamieszczenie ogłoszenia nie pozbawia jej 
skutków prawnych 

Art. 16.  

Jeżeli wpis do Rejestru nie podlega obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i 
Gospodarczym, to nikt nie może zasłaniać się nieznajomością treści wpisu w Rejestrze, chyba że 
mimo zachowania należytej staranności nie mógł wiedzieć o wpisie. 

Art. 17.   

1. Domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe. 

 2. Jeżeli dane wpisano do Rejestru niezgodnie ze zgłoszeniem podmiotu lub bez tego 
zgłoszenia, podmiot ten nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze 
zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbał wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o 
sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu. 

Art. 18.  

 1. Podmiot wpisany do Rejestru ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem 
do Rejestru nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jego wniosek, a 
także niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do Rejestru w ustawowym 
terminie, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy 
poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności. 

 2. Jeżeli do Rejestru jest wpisana osobowa spółka handlowa, odpowiedzialność, o której 
mowa w ust. 1, ponoszą solidarnie ze spółką osoby odpowiadające za zobowiązania spółki 
całym swoim majątkiem. 

 

PRAWO SPÓŁEK 

Klasyfikacje spółek 

Spółki można klasyfikować na podstawie różnych kryteriów. Kryteria te oprócz teoretycznego, mają 
również praktyczne znaczenie, gdyż pozwalają ustalić jakie przepisy mają zastosowanie, bądź jakie 
zasady wynikają z danego stosunku spółki. I tak możemy wyróżnić ze względu na źródło regulacji – 
spółkę cywilną unormowaną w KC i spółki handlowe unormowane w kodeksie spółek handlowych.  

Ze względu na rodzaj substratu, na jakim się opierają można wyróżnić spółki osobowe i kapitałowe. 

Spółkami osobowymi są spółki takie, jak: 

1) spółka jawna 
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2) spółka partnerska 

3) spółka komandytowa, 

4) spółka komandytowo – akcyjna 

 Spółkami kapitałowymi są spółki takie, jak: 

1) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

2) spółka akcyjna 

 

Spółki osobowe i spółki kapitałowe różnią się przede wszystkim następującymi cechami: 

1) spółki osobowe mogą być tworzone co najmniej przez dwóch wspólników, a jeśli po 
utworzeniu pozostanie jeden, spółka ulega rozwiązaniu. W spółkach kapitałowych może mieć 
miejsce sytuacja, że w spółce istnieje tylko jeden wspólnik. Z pewnymi ograniczeniami może 
być tak od samego powstania spółki, a już bez przeszkód może to mieć miejsce po 
utworzeniu spółki.  

2) w spółkach osobowych zasadą jest, iż skład personalny nie ulega zmianie. W spółkach 
kapitałowych skład ten może się zasadniczo bez większych przeszkód zmieniać. W osobowych 
wyjątkiem jest spółka komandytowo akcyjna. 

3) w spółkach osobowych wspólnicy odpowiadają osobiście za zobowiązania spółki. A więc 
ryzykują także swoim majątkiem osobistym. W spółkach kapitałowych zasadniczo 
odpowiadają tylko mieniem zainwestowanym. Wspólnicy nie odpowiadają osobiście za 
zobowiązania spółki. Spółka kapitałowa sama odpowiada za swoje zobowiązania. 

4) w spółkach osobowych na pierwszy plan wysuwa się substrat osobowy. Umowa spółki tworzy 
relacje między wspólnikami. W spółkach kapitałowych ważny jest element kapitału i tworzy 
się relacje między spółką a wspólnikami. 

5) w spółkach osobowych zasadą jest, że wspólnicy sami prowadzą sprawy spółki i reprezentują 
ją na zewnątrz. W spółkach kapitałowych do tego powołane są specjalne organy – zarząd, 
rada nadzorcza, zgromadzenie wspólników – walne zgromadzenia akcjonariuszy 

Spółka cywilna 

Zgodnie z art. 860 §1 kc spółka cywilna jest stosunkiem prawnym, którego strony zobowiązane są 
dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie  w sposób oznaczony. Źródłem 
powstania stosunku spółki jest umowa zawarta przez co najmniej dwa podmioty, którymi mogą być 
tak osoby fizyczne, osoby prawnej jak i ułomne osoby prawne, np. spółki osobowe. Spółka cywilna 
nie jest odrębnym podmiotem prawnym. Cechami charakterystycznymi spółki cywilnej są: 

1) Wspólny cel gospodarczy – do osiągnięcia którego wszyscy wspólnicy są zobowiązani poprzez 
działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Wspólnym celem 



                              adw. Sebastian Rożek Prawo Gospodarcze                                                                                                            

13 

 

gospodarczym jest konkretne przedsięwzięcie gospodarcze, które wspólnicy chcą 
zrealizować. Może mieć ono charakter jednorazowy (np. wykonanie wspólnej inwestycji, 
wspólny zakup partii towarów) bądź przybrać formę wspólnego prowadzenia 
przedsiębiorstwa. Wspólnicy muszą się zobowiązać do jakiegoś działania. Spółka może być 
zawiązana np. w celu zmniejszenia wydatków. Nie będzie spółką cywilną porozumienie, na 
podstawie którego strony zobowiązują się jedynie do biernego zachowania, np. zaniechania 
produkcji jakiegoś wyrobu, powstrzymywania się od sprzedaży wyrobu na jakimś obszarze. 
Możliwa jest umowa spółki, w której wspólnicy nie wnoszą żadnych wkładów, ale wówczas 
muszą się zobowiązać do określonych działań mających służyć osiągnięciu celu 
gospodarczego. Wkłady do spółki nie muszą być jednocześnie wnoszone przez wszystkich 
wspólników. Mogą być wnoszone także już po zawarciu umowy spółki 

2) Ustrój majątkowy wspólności łącznej (do niepodzielnej ręki) – którego podmiotami są 
wszyscy wspólnicy. Nie jest to współwłasność w częściach ułamkowych, ale każdy jest 
właścicielem całości łącznie (do niepodzielnej ręki). Przedmiotem wspólności łącznej stają się 
przedmioty, które wspólnicy wnieśli w formie wkładów jak i wszelkie mienie nabyte w czasie 
trwania spółki. Wspólnicy nie mogą w umowie wyłączyć powstania wspólności łącznej. Cechę 
współwłasności łącznej określa art. 863 kc, zgodnie z którym: 

Art. 863.  

§ 1. Wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani 
udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku. 

§ 2. W czasie trwania spółki wspólnik nie może domagać się podziału wspólnego majątku 
wspólników. 

§ 3. W czasie trwania spółki wierzyciel wspólnika nie może żądać zaspokojenia z jego 
udziału we wspólnym majątku wspólników ani z udziału w poszczególnych składnikach 
tego majątku. 

W konsekwencji tych rozwiązań majątek spółki jest nienaruszalny w czasie trwania spółki. 

3) Łączne występowanie wspólników w charakterze strony stosunków prawnych związanych z 
osobami trzecimi – wspólnicy są łącznie dłużnikami i łącznie wierzycielami. 

4) Odpowiedzialność solidarną wszystkich wspólników ich majątkami osobistymi za 
zobowiązania zaciągnięte w ramach wspólnej działalności. Solidarności tej względem 
wierzycieli nie można wyłączyć. Odpowiedzialność solidarna ma charakter pierwotny, a nie 
subsydiarny, istnieje od samego początku. Istota odpowiedzialności solidarnej dłużników, 
zgodnie z art. 366 kc, sprowadza się do tego że wierzyciel może żądać całości lub części 
świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a 
zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych. Tak więc 
wierzyciel pozywając „spółkę cywilną” może pozwać jednego, kilku lub wszystkich 
wspólników. Stronami postępowania sądowego (pozwanymi) zawsze powinni być wspólnicy, 
a nie spółka jako taka. Wspólnicy mogą się między sobą umówić, że niektórzy będą w 
większym zakresie odpowiadać za zobowiązania, a inni w mniejszym. Jednakże w stosunku do 
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wierzycieli takie postanowienia nie będą skuteczne. Wierzycielowi i tak przysługiwać będzie 
prawo wyboru, zgodnie z powołanym wyżej art. 366 kc. Odpowiedzialność solidarna 
wspólników za zobowiązania spółki obejmuje np. odpowiedzialność za zapłatę składek na 
ubezpieczenia społeczne pracowników, a także innych wspólników z tytułu prowadzenia 
działalności wspólnie w formie spółki cywilnej.  

Wspólnik nie może potrącić z wierzytelnością swojego wierzyciela wierzytelności spółki 
względem tego wierzyciela. Ale wierzyciel osobisty wspólnika może potrącić z wierzytelnością 
tego wspólnika wierzytelność, która mu przysługuje w stosunku do spółki. 

Odpowiedzialności solidarnej nie wyłącza wystąpienie wspólnika ze spółki, ani jej rozwiązanie 
czy przystąpienie nowego wspólnika.  

Odpowiedzialność solidarna za zobowiązania spółki dotyczy tylko tych zobowiązań, które 
powstały gdy dana osoba była wspólnikiem.  

5) Prowadzenie spraw spółki przez samych wspólników (wszystkich lub niektórych).  
Prowadzenie spraw spółki to inaczej podejmowanie decyzji o charakterze wewnętrznym, nie 
wywołującym skutków na zewnątrz. Decydowanie o istotnych kwestiach związanych z 
dążeniem do osiągnięcia celu gospodarczego, np. podjęcie decyzji o zawarciu umowy, 
zakupie nieruchomości, wypowiedzeniu umowy. Reprezentowanie spółki to pojęcie 
obejmujące działania polegające na dokonywaniu czynności prawnych, czyli składaniu  
oświadczeń woli i przyjmowaniu takich oświadczeń – np. podpisanie umowy, podpisanie 
wypowiedzenia. Reprezentacja jest zatem pochodną prowadzenia spraw.   

Zgodnie z art. 865 kc o ile wspólnicy inaczej nie postanowią: 

Art. 865.   

§ 1. Każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki. 

§ 2. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy, które 
nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed zakończeniem 
takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej prowadzeniu, 
potrzebna jest uchwała wspólników. 

§ 3. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników wykonać czynność nagłą, 
której zaniechanie mogłoby narazić spółkę na niepowetowane straty. 

Przepisy nie precyzują jakie czynności wchodzą w zakres zwykłych czynności a jakie 
przekraczają ten zakres. Należy to oznaczać indywidualnie, z punktu widzenia celu spółki i 
rodzaju i zakresu prowadzonej działalności.  

Nie jest możliwe powierzenie prowadzenia spraw spółki osobie trzeciej z wyłączeniem 
wszystkich wspólników. 

Czynności nagłe mogą być podjęte także przez wspólnika wyłączonego od prowadzenia spraw 
spółki. 
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Sprawy przekraczające zwykłe czynności wymagają kolektywnego podjęcia decyzji w drodze 
uchwały. Jeżeli umowa spółki nie określa sposobu podejmowania uchwał należy przyjąć, iż 
wymagana jest jednomyślność przy obecności wszystkich wspólników. Dlatego w umowie 
warto jest zawrzeć zapisy dotyczące sposobu podejmowania decyzji – np. określonej 
większości . Wspólnicy mogą również określić siłę głosów poszczególnych wspólników, iż głos 
jednego wspólnika będzie zależał od udziału w majątku wspólnym. 

Wspólnicy mogą w umowie ukształtować zasady prowadzenia spraw spółki. Wspólnicy mogą 
w umowie ustalić, że do zwykłych czynności spółki należeć będą sprawy o niskiej wartości, 
albo przekraczające określony próg.  

6) Wzajemna reprezentacja wspólników w stosunkach zewnętrznych – wspólnik reprezentując 
„spółkę” działa tak we własnym imieniu jak i w imieniu pozostałych wspólników i na ich rzecz. 

Reprezentacja w spółce cywilnej zgodnie z art.. 866  

Art. 866.  [Reprezentowanie spółki] 

W braku odmiennej umowy lub uchwały wspólników każdy wspólnik jest umocowany do 
reprezentowania spółki w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej 
spraw. 

Przepis ten pozostawia wspólnikom swobodę w określeniu sposobu reprezentacji. Jeżeli nic 
nie postanowią to wygląda tak samo jak prowadzenie spraw, a więc: 

1) Każdy może reprezentować samodzielnie w sprawach nieprzekraczających zakres 
zwykłych czynności spółki 

2) Czynności prawne wykraczające poza zakres zwykłych czynności spółki winny być 
dokonywane łącznie przez wszystkich wspólników uprawnionych do prowadzenia spraw i 
reprezentacji 

3) W sprawach nagłych, przekraczających zakres zwykłych czynności wspólnik może 
dokonywać samodzielnie, nawet gdy nie jest uprawniony do prowadzenia spraw. 

Powyższe zasady mogą być inaczej uregulowane w umowie spółki lub w uchwale 
wspólników. Wspólnicy mogą również ustanowić pełnomocnika do reprezentowania spółki. 
Pełnomocnikiem może być również wspólnik, co do spraw, do których nie jest umocowany z 
mocy ustawy. 

Wspólnik nie może zawrzeć z pozostałymi wspólnikami umowy o pracę której przedmiotem 
byłoby prowadzenie lub reprezentowanie spraw spółki. 

7) Prawo udziału we wspólnie wypracowanym zysku – nie można stworzyć spółki tzw. lwiej, w 
której niektórzy wspólnicy nie uczestniczyliby w zysku w ogóle. Zasadniczo każdy po równo 
uczestniczy w zyskach i stratach spółki. Wspólnicy mogą jednak inaczej ukształtować te 
relacje. Nie mogą jednak pozbawić jednego udziału w zysku. Mogą niektórych wyłączyć od 
udziały w stratach. 
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Art 863 kc. Na czas dłuższy – przyjmuje się iż dłuższy niż rok. Ustawowe regulacje można 
modyfikować umownie. 

W trakcie trwania umowy spółki wspólnicy nie mogą wykluczyć ze swego grona innego wspólnika. 
Mogą wypowiedzieć umowę spółki, zawrzeć nową umowę spółki z pominięciem dotychczasowego 
wspólnika i przez to pośrednio osiągnąć wspomniany cel.  

Wspólnicy nie mogą również sprzedać udziałów w spółce cywilnej.  

Dopuszczalne jest wstąpienie do spółki cywilnej nowego wspólnika. Wystąpienie wspólnika ze spółki i 
w jego miejsce wstąpienie nowego wymagać będzie zgody wierzycieli spółki. 

Umowa spółki powinna być stwierdzona pismem. Jednakże, gdy wkładem do spółki ma być 
nieruchomość, konieczna jest forma aktu notarialnego. 

 

Spółka jawna 

Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną 
spółką handlową (art. 22 kodeksu spółek handlowych). Spółka powstaje z chwilą wpisu do rejestru. 

Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem 
solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej jest 
odpowiedzialnością subsydiarną, której zasady określa art. 31 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z 
tym przepisem, wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy 
egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika). 
Regulacja ta nie wyłącza możliwości wystąpienia z powództwem jednocześnie przeciwko spółce i 
wspólnikowi. Jednakże do czasu przeprowadzenia bezskutecznej egzekucji przeciwko spółce nie 
będzie możliwe prowadzenie egzekucji przeciwko wspólnikowi. Dopiero po stwierdzeniu tej 
bezskuteczności sąd będzie mógł nadać klauzulę wykonalności tytułowi egzekucyjnemu także 
przeciwko wspólnikowi. 

W spółce jawnej każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę. Prawa tego wspólnika nie można 
ograniczyć ze skutkiem wobec osób trzecich. Dopuszczalne jest jednak wprowadzenie określonych 
reguł reprezentacji w spółce, np. że do zaciągania zobowiązań przekraczających określoną kwotę 
wymagane jest współdziałanie wszystkich członków zarządu. Jest to kwestia sposobu wykonywania 
reprezentacji spółki i nie ogranicza praw wspólnika. 

Wewnętrznie wspólnicy mogą umówić się i zapisać w umowie spółki, że niektórzy wspólnicy będą 
pozbawieni prawa reprezentowania spółki (art. 30 kodeksu spółek handlowych). Jednakże takie 
ograniczenie nie ma skutku względem osób trzecich. 

W zakresie spraw wewnętrznych spółki jawnej należy wskazać na bezwzględnie wiążący przepis art. 
38 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z tym przepisem: 

Art. 38 
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§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. 

Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki.  Może bez uprzedniej uchwały 
wspólników prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki.  Jeżeli jednak 
przed załatwieniem sprawy nieprzekraczającej zakresu zwykłych czynności spółki choćby jeden z 
pozostałych wspólników sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała 
wspólników.   

Prowadzenie spraw spółki może być powierzone jednemu lub kilku wspólnikom bądź na mocy 
umowy spółki, bądź na podstawie późniejszej uchwały wspólników. Pozostali wspólnicy są wówczas 
wyłączeni od prowadzenia spraw spółki.  Jeżeli prowadzenie spraw spółki powierzono kilku 
wspólnikom, do prowadzenia przez nich spraw spółki stosuje się przepisy ustawy dotyczące 
prowadzenia spraw przez wszystkich wspólników. Uchwałę wszystkich wspólników zastępuje 
wówczas uchwała tych wspólników, którym powierzono prowadzenie spraw spółki.   

Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich wspólników mających prawo prowadzenia spraw 
spółki.  Odwołać prokurę może każdy wspólnik mający prawo prowadzenia spraw spółki.   

Jeżeli w sprawach nieprzekraczających zwykłych czynności spółki wymagana jest uchwała 
wspólników, konieczna jest jednomyślność wszystkich wspólników mających prawo prowadzenia 
spraw spółki.   

W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest zgoda wszystkich 
wspólników, w tym także wspólników wyłączonych od prowadzenia spraw spółki.   

Wspólnik mający prawo prowadzenia spraw spółki może bez uchwały wspólników wykonać czynność 
nagłą, której zaniechanie mogłoby wyrządzić spółce poważną szkodę. 

 

Spółka partnerska 

Spółka partnerska – zgodnie z definicją zawartą w art. 86 kodeksu spółek handlowych, jest to spółka 
osobowa utworzona przez wspólników w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej 
przedsiębiorstwo pod własną firmą. Spółka może być powołana do wykonywania więcej niż jednego 
wolnego zawodu, chyba że ustawa stanowi inaczej. Tak jest np. w przypadku adwokatów i radców 
prawnych, które dopuszczają tworzenie mieszanych spółek partnerskich tylko adwokacko - 
radcowskich. Adwokat nie może zawiązać spółki partnerskiej z lekarzem, czy pielęgniarką. 

Liczba zawodów, które mogą być wykonywane w ramach spółki partnerskiej jest ograniczona. W art. 
87 kodeksu spółek handlowych znajduje się zamknięty katalog zawodów, które mogą być 
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wykonywane  w ramach tej spółki.  I tak partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do 
wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, 
biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów 
wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, 
notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy 
majątkowego i tłumacza przysięgłego. 

Cechą charakterystyczną spółki partnerskiej są zasady odpowiedzialności wspólników za 
zobowiązania. Jak każdy niezależny podmiot, spółka partnerska ponosi odpowiedzialność całym 
swoim majątkiem za zobowiązania spółki.  

W myśl art. art. 95 kodeksu spółek handlowych partner nie ponosi odpowiedzialności za 
zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego 
zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań 
osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegał 
kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności 
spółki.  

Z powyższego przepisu wynikają dwie kategorie zobowiązań spółki, za które partner nie ponosi 
odpowiedzialności. Pierwsza to zobowiązania związane z wykonywaniem wolnego zawodu przez 
innego partnera. Przesłanką wyłączenia odpowiedzialności jest stwierdzenie, ze partner nie 
uczestniczył w danym przypadku wykonywania wolnego zawodu przez innego partnera (np. nie 
uczestniczył w prowadzenia sprawy karnej czy cywilnej, nie decydował o sposobie leczenia, 
przeprowadzeniu badania sprawozdań finansowych. Przypisanie odpowiedzialności może powstać 
wówczas, gdy z okoliczności sprawy można wyprowadzić wniosek, że partner ten decydował o 
sposobie prowadzenia konkretnej sprawy, leczenia itp. Problem ciężaru dowodu tego faktu spoczywa 
na tym, kto dochodzi roszczenia z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 
przez spółkę. Jeżeli w konkretnym przypadku nie dałoby się ustalić kto prowadził daną sprawę 
należałoby przyjąć wyłącznie odpowiedzialność spółki. 

Drugą kategorią zobowiązań są te, które wynikają z działań lub zaniechań osób podlegających 
kierownictwu innego partnera. Za takie zobowiązania odpowiada tylko partner sprawujący 
kierownictwo nad tą osobą. 

Należy w tym miejscu wskazać, iż każdy z partnerów ponosi solidarnie z pozostałymi partnerami i 
spółką odpowiedzialność za wszelkie inne zobowiązania, które nie są związane z wykonywaniem 
wolnego zawodu w spółce. A więc będą to np. zobowiązania z tytułu czynszu najmu, związane z 
nabywaniem przeze spółkę określonych przedmiotów majątkowych (sprzęt komputerowy, 
wyposażenie, urządzenia medyczne), opłaty za media itp. 

Umowa może jednak przewidywać, że jeden lub większa liczba partnerów będzie odpowiadać jak 
wspólnik spółki jawnej – a więc subsydiarnie, całym swoim majątkiem. Ponadto umowa spółki może 
przewidywać, iż prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki zostanie powierzone zarządowi. 
Wówczas do jego działania stosuje się przepisy o zarządzie spółki z o.o. 

Spółka komandytowa 
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W większości systemów prawnych spółka komandytowa jest ujmowana jako spółka kapitałowa. W 
naszym systemie określono ją jednak jako osobową. Posiada złożony charakter osobowo – 
kapitałowy. 

Definicję spółki komandytowej zawiera art. 102 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym spółką 
komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, 
w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez 
ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika 
(komandytariusza) jest ograniczona.  

Cechą charakterystyczną spółki komandytowej jest więc istnienie 2 grup wspólników. 
Komandytariuszy i komplementariuszy. Ograniczenie to osiąga się poprzez określenie w umowie 
spółki tzw. sumy komandytowej. Jest to oznaczona kwota pieniężna, do wartości której 
komandytariusz odpowiada wobec wierzycieli spółki. Choć prawo nie określa ani minimalnej ani 
maksymalnej wysokości sumy komandytowej, to nie można przyjąć jej symbolicznej wartości, np. 1 zł. 
Byłoby to obejście prawa i powodowało nieważność umowy spółki. Suma ta ma uwiarygodniać 
spółkę w zakresie np. zdolności kredytowej czy wobec osób trzecich. Suma komandytowa określa 
łączną odpowiedzialność komandytariusza względem wszystkich wierzycieli spółki. 

Odpowiedzialność komandytariusza i komplementariusza jest subsydiarna – tak jak wspólnika spółki 
jawnej. Dodatkowo odpowiedzialność komandytariusza ograniczona jest sumą komandytową oraz 
wartością wkładu wniesionego do majątku spółki. Komandytariusz zgodnie z art. 112 kodeksu spółek 
handlowych jest wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki. 
Chodzi tutaj o realną wartość wkładu wspólnika w chwili wnoszenia wkładu do spółki, a nie o jego 
wartość wskazaną przez wspólników w umowie. W razie sporu co do przeszacowania wartości 
wkładu ciężar udowodnienia wartości realnej spoczywa na komandytariuszu. W krs w rejestrze 
przedsiębiorców ujawnieniu podlega wartość wniesionego przez komandytariusza wkładu. Wpis jego 
wartości ma charakter deklaratoryjny i może się zmieniać w trakcie trwania spółki. Inaczej jest w 
przypadku sumy komandytowej, które wpis do rejestru wymaga sformalizowanej procedury – zmiany 
umowy spółki w formie aktu notarialnego oraz wpisu do rejestru. Jednakże zmiana sumy – 
zmniejszenie jej, nie ma skutku względem wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą 
wpisania obniżenia do rejestru. 

Wartość wkładu komandytariusza może być niższa, równa lub wyższa od sumy komandytowej. 
Jeżeli jest niższa, komandytariusz jest wolny w granicach wniesionego wkładu. Jeżeli jest równa, 
podobnie. Jeżeli wartość wkładu jest wyższa, komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności, ale 
ekonomicznie może ponieść większą stratę ze względu na możliwość zaspokojenia wierzyciela z 
majątku spółki. 

W sytuacjach, w których komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności wniesiony przeciwko 
niemu pozew powinien zostać oddalony. Sporne jest, czy komandytariusz może się uwolnić od 
odpowiedzialności wnosząc lub uzupełniając wkład po wniesieniu przeciwko niemu powództwa.  

W razie zwrotu wkładu w całości lub części odpowiedzialność komandytariusza jest reaktywowana w 
wysokości równej wartości dokonanego zwrotu. „Zwrot wkładu" stanowi wypłata z kapitału 
zakładowego spółki, jak również inne wypłaty lub świadczenia spółki na rzecz komandytariusza. 



                              adw. Sebastian Rożek Prawo Gospodarcze                                                                                                            

20 

 

Wypłaty wprawdzie niezaksięgowane jako zwrot wkładu, ale które nastąpiły bez gospodarczej 
przyczyny, a w szczególności w braku wzajemnego lub innego odpowiedniego świadczenia ze strony 
komandytariusza, też mogą być uznane za "zwrot wkładu". Omawianego przepisu nie stosuje się w 
przypadkach, kiedy wypłata nastąpiła w związku z wykonywaniem umowy zawartej przez 
komandytariusza ze spółką (np. dostawy towarów, wykonania robót budowlanych), Podobnie w 
przypadku  uszczuplenia majątku spółki na skutek poniesienia przez nią straty. W takim przypadku za 
zwrot wkładu w stosunku do wierzycieli uznaje się każdą wypłatę dokonaną przez spółkę na rzecz 
komandytariusza przed uzupełnieniem wkładu do pierwotnej wartości określonej w  umowie spółki.  

Zgodnie z 112 §4 kodeksu spółek handlowych komandytariusz nie jest obowiązany do zwrotu tego, 
co pobrał tytułem zysku na podstawie sprawozdania finansowego, chyba ze działał w złej wirze. W 
złej wierze jest wówczas, gdy wie że sprawozdanie finansowe jest nierzetelne a wykazany w nim zysk 
w rzeczywistości nie został osiągnięty. 

Obecnie forma spółki komandytowej jest coraz częściej stosowana ze względu na możliwość 
optymalnego połączenia rozwiązań chroniących wspólników przed odpowiedzialnością zaczerpniętą 
ze spółek kapitałowych z jednoczesną optymalizacją podatkową, pozwalającą zminimalizować 
płacenie podwójnego podatku dochodowego z tytułu dochodów jak w przypadku spółek 
kapitałowych. Możliwe jest bowiem tak ukształtowanie spółki komandytowej, że 
komplementariuszem (a więc wspólnikiem odpowiadającym całym swoim majątkiem) będzie spółka z 
o.o. lub s.a., zaś komandytariuszem osoba fizyczna. 

W przypadku spółek komandytowych istotne postanowienia dotyczą zasad konstruowania i używania 
firmy spółki – nazwy pod którą spółka występuje w obrocie (art. 104 kodeksu spółek handlowych). 
Ponadto cechą charakterystyczną jest również to, że wkładem komandytariusza do spółki nie może 
być świadczenie usług na rzecz spółki, zobowiązanie do wykonywania pracy lub wynagrodzenie za 
usługi świadczone przy powstaniu spółki. Jest to dopuszczalne tylko wtenczas, gdy wartość 
pozostałych wkładów wspólnika jest nie niższa niż suma komandytowa.  

Komandytariusz może być pełnomocnikiem spółki – np. prokurentem. 

 

Spółka komandytowo – akcyjna 

Jest to spółka osobowa o najbardziej złożonej naturze. Łączy w sobie elementy charakterystyczne dla 
spółki osobowej, przejawiające się z obecności komplementariuszy (nieograniczona osobista 
odpowiedzialność za długi, prowadzenia spraw i reprezentacji na zewnątrz) i elementy spółki 
kapitałowej – spółki akcyjnej. Przejawia się to w obecności organów charakterystycznych dla tej 
spółki – rady nadzorczej i walnego zgromadzenia, ograniczeniu osobistej odpowiedzialności i 
zobowiązaniu akcjonariusza względem spółki jedynie do wniesienia wkładu. 

Zgodnie z art. 125 kodeksu spółek handlowych spółką komandytowo – akcyjną jest spółka osobowa 
mająca na celu prowadzenia przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za 
zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia, a co najmniej jeden jest 
akcjonariuszem. 
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Regulacja spółki komandytowo-akcyjnej charakteryzuje się złożoną regulacją poprzez system odesłań 
– do spółki komandytowej (w zakresie stosunku prawnego komplementariuszy, zarówno między sobą 
jak i wobec akcjonariuszy i osób trzecich oraz wkładów tych wspólników do spółki, z wyjątkiem 
wkładów na kapitał zakładowy)  i spółki akcyjnej. 

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka może być utworzona przez jedną lub więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, 
chyba ze ustawa stanowi inaczej. Nie koniecznie musi to być cel gospodarczy. Możliwe jest powołanie 
spółki do działalności charytatywnej. Spółka nie może być zawiązana jedynie przez inną 
jednoosobową spółkę z o.o.. Może być zawiązana przez jednoosobową spółkę akcyjną lub os. 
Fizyczną czy spółkę osobową. W przypadku jednoosobowej, bycie jedynym wspólnikiem jest tytułem 
do objęcia ubezpieczeniami emerytalno-rentowym dla osób fizycznych.  

W spółce wspólnicy obowiązani są tylko do takich świadczeń, które są przewidziane w umowie spółki 
i nie odpowiadają za zobowiązania spółki ( pewne wyjątki przewiduje ordynacja podatkowa). 

Minimalny kapitał zakładowy  wynosi 5.000 zł. Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 
zł. Udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej.  

Powstanie spółki 

Do powstania spółki z o.o. wymagane jest: 

- zawarcie umowy spółki (w formie aktu notarialnego) – wniesienie przez wspólników wkładów na 
pokrycie całego kapitału zakładowego, a jeżeli obejmują za cenę wyższą od nominalnej – także 
wpłacenie nadwyżki, 

- powołanie zarządu, 

- ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli umowa przewiduje taki organ, 

- wpis do rejestru. 

W chwili zawarcia umowy spółki powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. 
Jest ona tzw. jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje 
dolność prawną. Może we własnym imieniu zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Za 
spółkę z o.o. w organizacji działa zarząd lub pełnomocnik powołany jednomyślną uchwałą 
wspólników. Osoby te odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki w organizacji, jednak ich 
odpowiedzialność wobec spółki ustaje z chwilą zatwierdzenia ich czynności przez zgromadzenie 
wspólników. Wobec osób trzecich nadal jednak odpowiadają. Spółka z o.o. w organizacji może już 
prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z ustawą o działalności gospodarczej. Wspólnicy spółki z 
o.o. w organizacji odpowiadają za zobowiązania tej spółki do wartości nie wniesionego wkładu.. 

Zarząd 
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Zarząd jest podstawowym organem spółki, którego zadanie polega na prowadzeniu spraw spółki oraz 
reprezentowaniu jej na zewnątrz. Zarząd może składać się z jednej lub więcej osób. Liczba członków 
zarządu może być oznaczona w sposób widełkowy (a więc przykładowo może być oznaczone, że 
składa się od 3 do 5 członków), ale może być również ustalony sztywno (że składa się np. z 2 
członków). Takie sztywne określenie rodzi niebezpieczeństwo, że w przypadku zmniejszenia składu 
od wymaganego, spółka pozbawiona jest możliwości działania, ze względu na brak organu 
uprawnionego. Dzieje się tak nawet, gdy każdy z członków zarządu uprawniony jest do samodzielnej 
reprezentacji. W przypadku określenia widełkowego taka sytuacja może pojawić się dopiero 
wówczas, gdy skład zarządu spadnie poniżej dolną granicę ( powyższym przykładnie poniżej 3 
członków).  

Członkami zarządu mogą być wspólnicy lub osoby spoza ich grona, pełnoletnie nie 
ubezwłasnowolnione. Dalsze ograniczenia wynikają z art. 18 kodeksu spółek handlowych. W przepisie 
tym mowa jest o prawomocnym skazaniu za przestępstwa przeciwko: 

1) Ochronie informacji, 

2) Wiarygodności dokumentów (np. podrobienie, przerobienie dokumentu), 

3) Mieniu (np. kradzież, oszustwo, przywłaszczenie), 

4) Obrotowi gospodarczemu (np. oszustwo ubezpieczeniowe, dowolne zaspokajanie 
wierzycieli), 

5) Przeciwko obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi (np. pranie brudnych 
pieniędzy). 

Liczbę członków zarządu i sposób powoływania powinna określać umowa spółki. Umowa może 
również określać, kto jest uprawniony do powoływania zarządu, np. przez RN, grupę wspólników, 
osobę trzecią, albo że będą nimi wszyscy wspólnicy. W braku postanowień stosuje się art. 201 §4 
kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym członek zarządu powoływany i odwoływany jest 
uchwałą wspólników.  

Pierwszy zarząd powinien być powołany przed zarejestrowaniem spółki. Z reguły w jednym akcie 
notarialnym obejmującym umowę spółki zawiera się zapisy o powołaniu członków zarządu. Ponieważ 
powołanie członków zarządu nie jest elementem umowy spółki, późniejsze zmienianie składu 
osobowego spółki nie wymaga zmiany umowy (choć były w jednym fizycznie akcie notarialnym).  

Z chwilą powołania członka zarządu powstaje stosunek organizacyjny łączący tego członka zarządu ze 
spółką. Należy go odróżnić od stosunku prawnego, na podstawie którego świadczy usługi na rzecz 
spółki. Stosunek ten może być oparty o: 

- umowę zlecenie, 

- kontrakt menedżerski, 

- umowę o pracę. 
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Podnosi się wiele kontrowersji w sprawie zatrudnienia prezesa zarządu spółki na podstawie umowy o 
pracę. Kontrowersje wynikają z tego,  kto ma być przełożonym pracownika, skoro to on jest głównym 
kierownikiem zakładu. 

Zasadą jest, że członek zarządu może być w każdym czasie odwołany. Zasada ta może być w umowie 
spółki zmodyfikowana. Umowa może bowiem stanowić, że członkowie zarządu mogą być odwołany 
ogólnie tylko z ważnych powodów lub zawierać katalog sytuacji, w których członek zarządu może być 
odwołany (np. choroba, utrata uprawnień zawodowych, działalność konkurencyjna). Ważne powody 
nie muszą łączyć się z winą członka zarządu. W umowie spółki można również wyłączyć możliwość 
odwołania członka zarządu.  

Zasadą jest również że uprawnienie do odwołania członków zarządu przysługuje wspólnikom. Umowa 
może przyznawać to uprawnienie także innym podmiotom, jednak w każdym przypadku uprawnienie 
to i tak służy wspólnikom, choćby w umowie spółki nie było o tym mowy.  

Odwołanie może wywoływać bądź skutek natychmiastowy bądź oznaczać termin, kiedy dochodzi do 
skutku. Jeżeli takiego terminu nie oznaczono – skutkuje natychmiastowo. O odwołaniu należy 
niezwłocznie powiadomić członka zarządu. 

Problematyka prawna odwołania członków zarządu była przedmiotem wielu orzeczeń sądowych. Oto 
kilka najważniejszych wypowiedzi orzecznictwa: 

- Członkowie zarządu nie mogą zostać przywróceni do pracy, nawet gdy ich zwolnienie było 
bezprawne (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 2009 r., II PK 285/2008); 

- Wymaganie równoczesności odwołania przez radę nadzorczą spółki prezesa zarządu ze 
stanowiska i rozwiązania z nim umowy o pracę jest zachowane, jeżeli uchwała o odwołaniu 
bezpośrednio poprzedza wchodzącą w życie w tym samym dniu uchwałę o upoważnieniu 
przewodniczącego rady do rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem (wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 21 maja 2008 r., I PK 237/2007); 

- Po podjęciu uchwały o odwołaniu członka zarządu rada nadzorcza spółki z o.o. nie może 
wypowiedzieć mu umowy o pracę, niezależnie od tego, czy dowiedział się o odwołaniu 
(Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2006 r.II PK 47/2006); 

- Odwołanemu członkowi zarządu spółki kapitałowej, zatrudnionemu na tym stanowisku na 
podstawie umowy o pracę, którą rozwiązano sprzecznie z prawem, nie przysługuje roszczenie 
o przywrócenie do pracy. Jeżeli podlegał on szczególnej ochronie, to ma prawo do 
odszkodowania w wysokości równej wynagrodzeniu za czas pozostawania bez pracy w razie 
przywrócenia do pracy, lecz nie niższego niż określone w art. 47[1] kp (art. 203 § 1 kodeksu 
spółek handlowych, art. 45 § 1 i art. 47 kp).  (wyrok Sądu Najwyższego, III PK 53/2006); 

- Uchwała o odwołaniu członka zarządu spółki podjęta z naruszeniem prawa nie jest nieważna 
z mocy prawa i wywołuje skutek w postaci pozbawienia członka zarządu przymiotu osoby 
będącej piastunem organu osoby prawnej, dopóki nie zostanie unieważniona 
konstytutywnym orzeczeniem sądu gospodarczego. Sąd pracy nie jest uprawniony do oceny 
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legalności niezaskarżonej uchwały zgromadzenia wspólników o odwołaniu członka zarządu 
spółki (art. 240 kh(1)) (wyrok Sądu Najwyższego, I PK 305/2003); 

- Zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest organem 
uprawnionym do odwołania członków jej zarządu, także wówczas, gdy w spółce została 
powołana rada nadzorcza. Może ono jednocześnie z odwołaniem podjąć uchwałę o 
rozwiązaniu stosunku pracy z członkiem zarządu (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 
2003 r., I PK 159/2002); 

 

Może się zdarzyć, że uprawnienie do bycia członkiem zarządu jest szczególnym uprawnieniem 
danego wspólnika zapisanym w umowie spółki. Wówczas do jego odwołania wymagana jest zmiana 
umowy spółki. 

Mandat i Kadencja 

Kadencja jest to okres, na który został powołany członek zarządu do sprawowania przez niego funkcji. 
Z pojęciem tym łączy się pojęcie mandatu rozumiane jako uprawnienie do realizacji funkcji członka 
zarządu. Dlatego też mandat rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia kadencji a kończy się w skutek: 

- upływu czasu, na który został powołany, 

- zaistnienia zdarzeń nagłych – jak śmierć, odwołanie rezygnacja.  

Umowa spółki może przewidywać, i tak też jest najczęściej, kadencyjność  członków zarządu. Może 
również przewidywać, iż powołanie następuje na czas nieokreślony. Jeżeli w umowie spółki nie 
znajdują się odpowiednie zapisy dotyczące zakończenia mandatu członka zarządu, stosuje się art. 202 
§1 lub 2 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z tym przepisem: 

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.   

§ 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. 

Jeżeli członek zarządu powołany na czas nieoznaczony lub na jeden rok stosuje się art. 202 §1kodeksu 
spółek handlowych, jeżeli powołanie nastąpiło na dłużej niż jeden rok stosuje się art. 202 §2 kodeksu 
spółek handlowych. Faktyczne sprawowanie funkcji może być dłuższe niż kadencja. Umowa może 
również przewidywać inne zasady pełnienia funkcji, zakończenia mandatu członka zarządu i tym 
samym wyłączyć zastosowanie art. 202 §1 i 2 kodeksu spółek handlowych. 

Kadencja członków zarządu może być określona jako wspólna, wówczas z jej upływem należy 
powołać cały skład zarządu. W takiej sytuacji wszyscy członkowie tracą mandat w tym samym czasie. 



                              adw. Sebastian Rożek Prawo Gospodarcze                                                                                                            

25 

 

Jeżeli w umowie spółki kadencja członków zarządu nie została określona jako wspólna, czas jej 
trwania i tym samym zakończenie sprawowania mandatu ustala się oddzielnie dla każdego członka 
zarządu. 

Rezygnacja  

Rezygnacja jest jedną z nadzwyczajnych przyczyn powodujących wygaśnięcie mandatu członka 
zarządu. Rezygnacja jest jednostronnym aktem członka zarządu, dokonując którego zamierza on 
doprowadzić do ustania więzi prawnej między nim a spółką. Do skuteczności rezygnacji nie jest 
konieczne jej przyjęcie przez spółkę. Rezygnacja może nastąpić z określeniem terminu – w miarę 
odległego, aby spółka mogła uzupełnić skład zarządu. Kontrowersyjne jest złożenie rezygnacji w 
trybie nagłym, natychmiastowym będące zaskoczeniem dla spółki. Może się zdarzyć, że rezygnacja 
zostanie odrzucona. Może to mieć ten skutek, że będzie uważana jako złożona bez ważnego powodu. 
Może to w następstwie skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą członka zarządu. Pomimo 
złożenia rezygnacji członek zarządu powinien nadal dbać o interesy spółki, powinien dochować 
należytej staranności.  

Złożenie rezygnacji przez członka zarządu może być podstawą jego odpowiedzialności 
odszkodowawczej. Może to mieć jednak miejsce wówczas, gdy pełnienie funkcji odbywa się 
odpłatnie i gdy nastąpiło bez ważnego powodu. O odpłatności będzie mowa, gdy członek zarządu 
pobiera wynagrodzenie za samo sprawowanie funkcji, jak i wówczas, gdy otrzymuje je na podstawie 
umowy o pracę czy innego stosunku prawnego. 

Za ważne powody może być uznana utrata zaufania do innych członków zarządu, organów czy 
wspólników, choroba, zmiana miejsca zamieszkania. Natomiast przeciwnie rezygnacja może być 
oceniona, gdy rezygnacja została złożona lekkomyślnie, dla podjęcia działalności konkurencyjnej, 
podjęcia lepiej płatnej pracy, dla awansu społecznego, choćby społecznie akceptowanego, ale nie 
przez spółkę. 

Kwestia organu, któremu powinna zostać złożona rezygnacja jest kontrowersyjna. Jeżeli w spółce 
nadal są inni członkowie zarządu, to nie ma problemu, bo oświadczenie powinno się im zostać 
złożone. Jeżeli chodzi jednak o zarząd jednoosobowy, to sprawa już się komplikuje. Są poglądy, że 
powinno to nastąpić do wspólników spółki czy innego organu uprawnionego do powołania zarządu. 
Każdą taką sytuację należy rozpatrywać jednak indywidualnie w powiązaniu z postanowieniami 
umowy spółki. 

Reprezentacja spółki 

Zgodnie z art. 204 kodeksu spółek handlowych, prawo członka zarządu do prowadzenia spraw spółki i 
jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. Prawa członka 
zarządu do reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich. 

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa umowa spółki. Jeżeli umowa spółki 
nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, zgodnie z art. 205 §1 kodeksu spółek 
handlowych, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch 
członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. 
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Oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być dokonywane wobec jednego 
członka zarządu lub prokurenta.  

 

 

Pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę w formie papierowej i elektronicznej, a także 
informacje na stronach internetowych spółki, zgodnie z art. 206 kodeksu spółek handlowych, 
powinny zawierać:  

  1)  firmę spółki, jej siedzibę i adres,  

   2)  oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz 
numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru,  

   3)  numer identyfikacji podatkowej (NIP),  

   4)  wysokość kapitału zakładowego.  

Naruszenie powyższego obowiązku zagrożone jest grzywną w wysokości do 5.000 zł (art. 595 kodeksu 
spółek handlowych). 

Stosunki wewnętrzne 

Sposób prowadzenia spraw spółki i funkcjonowania zarządu może zostać uregulowany w umowie 
spółki. Jeżeli jednak umowa nie zawiera w tym przedmiocie odmiennych czy też jakichkolwiek 
postanowień, relacje między członkami zarządu reguluje art. 208 kodeksu spółek handlowych. 
Zgodnie z tym przepisem każdy członek zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. 
Każdy członek zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały zarządu sprawy nieprzekraczające 
zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy nieprzekraczającej 
zakresu zwykłych czynności spółki, choćby jeden z pozostałych członków zarządu sprzeciwi się jej 
przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki, wymagana jest 
uprzednia uchwała zarządu.   

Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o 
posiedzeniu zarządu. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Do powołania 
prokurenta wymagana jest zgoda wszystkich członków zarządu. Odwołać prokurę może natomiast 
każdy członek zarządu.   

Umowa spółki może przewidywać, że w przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu, 
jak również przyznawać mu określone uprawnienia w zakresie kierowania pracami zarządu. 

Reprezentacja spółki w sprawach z członkiem zarządu 

Zgodnie z art. 210 kodeksu spółek handlowych w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w 
sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia 
wspólników. W takich sprawach wykluczona jest możliwość reprezentowania spółki przez 
pozostałych członków zarządu. 
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W przypadku gdy spółka jest jednoosobowa, a wspólnik jest zarazem jedynym członkiem zarządu, 
powyższej regulacji nie stosuje się. Czynność prawna między tym wspólnikiem a reprezentowaną 
przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego. O każdorazowym dokonaniu takiej czynności 
prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy, przesyłając wypis aktu notarialnego. 

W przypadku umów pomiędzy spółką a członkie zarządu należy mieć na uwadze regulacje art. 15 
kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z tym przepisem: 

Art. 15 

1. Zawarcie przez spółkę kapitałową umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej 
umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem 
albo na rzecz którejkolwiek z tych osób wymaga zgody zgromadzenia wspólników albo 
walnego zgromadzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

2.  Zawarcie przez spółkę zależną umowy wymienionej w § 1 z członkiem zarządu, prokurentem 
lub likwidatorem spółki dominującej wymaga zgody zgromadzenia wspólników albo walnego 
zgromadzenia spółki dominującej. Do wyrażenia zgody i skutków braku zgody stosuje się 
przepisy art. 17 § 1 i 2. 

W przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członka zarządu, jego współmałżonka, 
krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek 
zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia 
tego w protokole (art. 209 kodeksu spółek handlowych). 

 

Zgromadzenie wspólników 

Uchwały wspólników mogą być podjęte w następujący sposób: 

1) Na zgromadzeniu wspólników (art. 227 §1 kodeksu spółek handlowych). Zgromadzenie może 
odbyć się: 

a. na skutek formalnego zwołania lub  

b. bez takiego zwołania, jeżeli na zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał 
zakładowy, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu, co do odbycia zgromadzenia i 
wprowadzenia poszczególnych spraw do porządku obrad (art. 240 kodeksu spółek 
handlowych). 

2) Bez odbycia zgromadzenia wspólników, jeżeli wszyscy wyrażą na piśmie zgodę na 
postanowienie, które ma być powzięte lub na głosowanie pisemne (art. 227 §2 kodeksu 
spółek handlowych). 

W praktyce bardzo często korzysta się z możliwości przewidzianej w art. 240 kodeksu spółek 
handlowych – odbycia bez formalnego zwołania.  
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Katalog spraw wymagających podjęcia uchwały wspólników zawierają m.in przepisy art. 228, 229, 
230, 15 i 233 kodeksu spółek handlowych. 

Brak uchwał, które wymagane były przez ustawę do dokonania czynności prawnej skutkuje 
nieważnością tej czynności (np. brak uchwały zezwalającej na nabycie lub zbycie nieruchomości za 
cenę przewyższającą jedną czwartą kapitału zakładowego, zawartej przed upływem dwóch lat od 
zarejestrowania spółki w przypadku, gdy umowa taka nie była przewidziana w umowie spółki – art. 
229 kodeksu spółek handlowych). 

 

Zwoływanie zgromadzenia wspólników 

Zgromadzenia wspólników zwołuje zarząd. Może to zrobić rada nadzorcza lub komisja w wypadkach 
określonych w art. 235 §2 kodeksu spółek handlowych (jeżeli zarząd nie zwoła zwyczajnego 
zgromadzenia wspólników w terminie 6m-cy od zakończenia roku obrotowego). Zwołania 
zgromadzenia wspólników przez zarząd mogą żądać wspólnicy lub wspólnik posiadający co najmniej 
1/10 kapitału zakładowego. Jeżeli zarząd nie zwoła zgromadzenia wspólników w terminie dwóch 
tygodni od zgłoszenia pisemnego żądania przez wspólników, wspólnicy ci mogą wystąić do sądu 
rejestrowego o upoważnienie do zwołania zgromadzenia. 

Zgromadzenie wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłką kurierską. Można 
to uczynić również drogą elektroniczną, jeżeli wspólnik wyraził na to zgodę na piśmie i wskazał adres 
poczty elektronicznej. 

W zaproszeniu należy oznaczyć termin i miejsce odbycia oraz szczegółowy porządek obrad. Jest to o 
tyle istotne, że na zgromadzeniu nie wolno podejmować uchwał nie objętych porządkiem obrad. 

Na zgromadzeniu wspólnicy mogą uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo 
powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnikiem nie może być 
członek zarządu ani pracownik spółki. 

Zasadniczo zgromadzenie wspólników jest ważne bez względu na wysokość reprezentowanego 
kapitału zakładowego. Umowa spółki może wprowadzać tutaj odmienności i określać wymagane 
kworum.  

Uchwały zasadniczo podejmuje się bezwzględna większością głosów. Bezwzględna większość to 
więcej niż połowa głosów oddanych . Głosy oddane to głosy za, przeciw i wstrzymujące się. 

 

Odpowiedzialność Członków  zarządu 

Odpowiedzialność członków zarządu związana z prowadzeniem przez nich spraw spółki może 
przybierać charakter zarówno odpowiedzialności karnej, jak i cywilnej. Odpowiedzialność cywilna 
polega na ponoszeniu przez członków zarządu, negatywnych skutków przewidzianych przez prawo 
cywilne za zdarzenia oceniane negatywnie z punktu widzenia porządku prawnego. Odpowiedzialność 
ta może przybierać postać odpowiedzialności odszkodowawczej wobec spółki za szkodę jej 
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wyrządzoną, której celem jest ochrona interesów samej spółki, jak i jej wspólników. 
Odpowiedzialność ta może obejmować również odpowiedzialność za zobowiązania spółki wobec jej 
wierzycieli. 

Odpowiedzialność odszkodowawczą członków zarządu spółki z o.o. wobec spółki na gruncie kodeksu 
spółek handlowych przewidują: 

 

1) art. 175 § 1 kodeksu spółek handlowych za dopuszczenie do zawyżenia wartości aportów 
wnoszonych do spółki, 

2) art. 198 § 1 kodeksu spółek handlowych za dopuszczenie do bezzasadnej wypłaty na rzecz 
wspólników spółki, 

3) art. 293 kodeksu spółek handlowych za niewykonanie obowiązku niezwłocznego zwołania 
zgromadzenia wspólników w celu powzięcia uchwały co do dalszego istnienia spółki w 
sytuacji określonej w art. 233 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, 

4) art. 21 ust. 3 Prawa upadłościowego i naprawczego za niezłożenie we właściwym czasie 
wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. 

 

Podstawę odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. za jej zobowiązania, tj. nie wobec samej 
spółki lecz wobec jej wierzycieli określają: 

1) art. 291 kodeksu spółek handlowych odnoszący się do szczególnej sytuacji, gdy członkowie zarządu 
umyślnie lub poprzez niedbalstwo złożyli nieprawdziwe dane w oświadczeniu dotyczącym wniesienia 
przez wspólników wkładów na kapitał zakładowy,  

2) art. 299 kodeksu spółek handlowych stanowiący generalną podstawę posiłkowej 
odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. w sytuacji, gdy egzekucja 
przeciwko spółce okaże sie bezskuteczna. 

 

W praktyce najczęściej zastosowanie znajduje art. 299 kodeksu spółek handlowych. W myśl tego 
przepisu: 

Art. 299 

§ 1. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu 
odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. 

 

Przesłanki odpowiedzialności 

- istnienie zobowiązania spółki – stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu. Musi istnieć tytuł 
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egzekucyjny przeciwko spółce. 

- bezskuteczna egzekucja – wierzyciel nie musi wszczynać swojego postępowania egzekucyjnego 
przeciwko samej spółce, aby uzyskać formalne potwierdzenie. Może to uczynić za pomocą wszelkich 
środków dowodowych. Wykazanie przez wierzyciela bezskuteczności egzekucji bez wszczynania 
własnego postępowania egzekucyjnego dotyczy w zasadzie jedynie oczywistych przypadków, kiedy 
na podstawie stanu majątkowego spółki bezsprzeczne jest, że egzekucja z majątku spółki nie zaspokoi 
wierzyciela. Taki przypadek może mieć miejsce, gdy jedynym majątkiem spółki jest nieruchomość 
obciążona ponad swą wartość wierzytelnościami, korzystającymi z pierwszeństwa zaspokojenia (np. 
hipotekami). Wykazaniu bezskuteczności egzekucji może służyć postępowanie o wyjawienie majątku. 
W niektórych przypadkach może nawet wystarczającym być bilans spółki, ale należy do tego 
podchodzić bardzo ostrożnie.  

Zasadniczym dowodem bezskuteczności egzekucji przeciwko spółki jest postanowienie komornika 
sądowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu jej bezskuteczności. Z postanowienia 
takiego wynika domniemanie bezskuteczności egzekucji, które może jednak zostać obalone. Co do 
bezskuteczności egzekucji sprawa może być otwarta ze względu na możliwość zmiany sytuacji 
majątkowej spółki. Należy wskazać, iż organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela  o 
wszczęcie egzekucji, a więc m.in. wskazanym w nim sposobem egzekucji. W związku z tym możliwa 
jest sytuacja, w której wierzyciel kieruje egzekucję do tych składników majątkowych, co do których 
wie, że nie są w stanie zaspokoić jego wierzytelności. Może zatem dojść do ukończenia postępowania 
egzekucyjnego bez zaspokojenia wierzyciela ze wskazanych przez niego we wniosku praw 
majątkowych spółki - dłużnika, pomimo przysługiwania jej innych praw majątkowych pozwalających 
na zaspokojenie, jednak nie objętych wnioskiem. W takich przypadkach nie można uznać za spełniona 
przesłankę bezskuteczności egzekucji. 

Ponadto bezskuteczność egzekucji nie zawsze ma trwały charakter.. Może ulegać zmianie nawet po 
prawomocnie zakończonym, bezskutecznym postępowaniu egzekucyjnym wraz ze zmianą sytuacji 
majątkowej spółki. Jeżeli po stwierdzeniu bezskuteczności egzekucji okaże się, że wierzyciel może 
jednak uzyskać zaspokojenie od spółki z o.o. będącej dłużnikiem, podstawy odpowiedzialności 
przewidziane w art. 299 kodeksu spółek handlowych również nie zostają spełnione. 

Wierzyciel dochodzący roszczenia od członków zarządu spółki z o.o. musi wykazać tylko te dwie 
okoliczności – istnienie zobowiązania spółki oraz fakt bezskutecznej egzekucji. 

 Odpowiedzialność przewidziana w art. 299 kodeksu spółek handlowych ma charakter 
odpowiedzialności odszkodowawczej – musi istnieć szkoda. 

 

Podmiotowy zakres odpowiedzialności 

Odpowiedzialność przewidzianą w art. 299 kodeksu spółek handlowych ponoszą członkowie zarządu 
spółki, niezależnie od tego czy zostali ujawnieni w rejestrze przedsiębiorców KRS. Odpowiedzialni są 
ci spośród nich, którzy byli członkami zarządu w okresie gdy zobowiązanie istniało. Członkowie 
zarządu ponoszą odpowiedzialność także za te zobowiązania, które powstały przed dniem powołania 
ich do zarządu, jeżeli zobowiązania te istniały jeszcze w chwili sprawowania przez nich funkcji. 
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Odpowiedzialność przewidzianą w art. 299 kodeksu spółek handlowych ponosi również likwidator 
spółki. 

 

 

Zakres odpowiedzialności 

Odpowiedzialność przewidziana w art. 299 kodeksu spółek handlowych obejmuje: 

- należność główną, 

- odsetki należne od spółki oraz koszty postępowania przeciwko spółce i koszty egzekucji przeciw niej. 
Odsetki powinny zostać zsumowane i doliczone do należności głównej. Odsetki od członków zarządu 
można żądać niezwłocznie po wezwaniu ich do zapłaty. 

- do zobowiązań publiczno prawnych (także do należności z tytułu ubezpieczeń społecznych ZUS) 
powstałych po 1.1.1998r. stosuje się ordynację podatkową. Do zobowiązań powstałych wcześniej 
stosuje się wspomniany przepis. Od 1 stycznia 2001r. ordynację podatkową stosuje się także do 
spółek w organizacji. 

- należności celne. 

 

Wyłączenie odpowiedzialności: 

Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w art. 299 kodeksu spółek 
handlowych, jeżeli wykaże, że: 

1) we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie 
układowe,  

Zgodnie z art. 21 ustawy o postępowaniu upadłościowym: 

Art. 21  

1. Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym 
wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.  

Podstawą do ogłoszenia upadłości jest stan niewypłacalności dłużnika. Za niewypłacalnego traktuje 
się dłużnika: 

1) Który nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.  

2) będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, 
której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, także wtedy, gdy jego zobowiązania 
przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje. 
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Właściwym czasem na zgłoszenie wniosku jest moment, w którym wprawdzie wszystkich wierzycieli 
nie da się już zaspokoić, ale istnieje jeszcze majątek spółki pozwalający na przynajmniej częściowe 
zaspokojenie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym. 

W tym miejscu warto przywołać kilka tez orzeczeń sądów w sprawach dotyczących podstaw 
ogłaszania upadłości: 

-  Nie ma znaczenia dla uznania niewypłacalności wielkość niewykonywanych zobowiązań. Wobec 
tego każde niewykonanie zobowiązań powoduje powstanie po stronie dłużnika stanu 
niewypłacalności i to niezależnie od ich charakteru. Dla ogłoszenia upadłości nieistotne są 
przyczyny stanu niewypłacalności dłużnika. (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w  

Szczecinie z 2010.03.17 I SA/Sz 876/09)  

-   1. "Właściwy czas" do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości oznacza, że jest to okres dwóch 
tygodni od zaprzestania przez spółkę spłacania długów lub od powstania sytuacji, gdy spółka nie 
jest w stanie spłacić swoich długów.  

2. Fakt, iż w chwili objęcia przez członka zarządu spółka była już w tak słabej kondycji, że jej 
upadłość nie zostałaby ogłoszona ze względu na brak majątku wystarczającego na prowadzenie 
upadłości lub wszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania 
układowego), nie może stanowić o ocenie braku winy w niezgłoszeniu w porę upadłości. 

3. Skoro członek zarządu odpowiada nawet za zaległości podatkowe powstałe na skutek zdarzeń 
rodzących zobowiązania podatkowe mających miejsce przed objęciem przez niego funkcji (o ile 
nie zgłosi wniosku o upadłość we właściwym czasie) w sytuacji, gdy zaległość powstaje w czasie 
pełnienia przez niego tej funkcji, to tym bardziej ponosi taką odpowiedzialność za zaległości 
podatkowe wynikające ze zdarzeń prawnopodatkowych mających miejsce w czasie jego 
kadencji, w sytuacji, gdy widząc że spółka jest niewypłacalna tak dalece, że nie ma nawet 
majątku wystarczającego na prowadzenie postępowania upadłościowego, prowadzi dalej 
działalność powodującą wzrost niezaspokajalnych zobowiązań spółki, w tym zobowiązań 
podatkowych.  

- wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 2009.09.24 VIII SA/Wa 820/08) 

Do wyłączenia odpowiedzialności członka zarządu nie wystarczy samo wystąpienie z wnioskiem o 
wszczęcie postępowania upadłościowego lub naprawczego. Konieczne jest rzeczywiste wszczęcie 
tego postępowania. Zwrócony wniosek o ogłoszenie upadłości, tak jak każde inne zwrócone pismo 
procesowe, stosownie do treści art. 130 § 2 k.p.c. w związku z art. 35 postępowania upadłościowego i 
naprawczego nie wywołuje skutków prawnych związanych z jego wniesieniem. Dlatego nie można z 
nim łączyć skutku w postaci zachowania terminu do zgłoszenia wniosku ogłoszenie upadłości. 

W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że zwolnienie członka zarządu spółki z o.o. od 
odpowiedzialności zachodzi także w sytuacji, kiedy żądanie ogłoszenia upadłości zostało złożone 
przez wierzyciel spółki i nawet jeśli domagał się on jego oddalenia. Wskazuje na to użycie 
bezosobowego określenia „zgłoszono wniosek”. 
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2) niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego 
nastąpiło nie z jego winy,  

Odpowiedzialność członka zarządu wyłącza brak winy w każdej postaci w niezgłoszeniu wniosku o 
ogłoszenie upadłości oraz niewszczęciu postępowania układowego, a zatem członek zarządu będzie 
także odpowiadał, jeśli nie podjął stosownych działań z winy nieumyślnej. Brak winy może wiązać się 
z różnymi okolicznościami. Istotne jest jedynie, aby te okoliczności powodowały brak możliwości 
stwierdzenia istnienia podstawy do ogłoszenia upadłości, pomimo dołożenia należytej staranności 
przez członka zarządu. Brak winy członka zarządu może wiązać się np. z jego chorobą lub brakiem 
możliwości stwierdzenia istnienia podstawy do ogłoszenia upadłości. 

 

Zasadniczo Członek zarządu nie może powoływać się na ustalony podział czynności między członkami 
zarządu, zobowiązujący go do działań w sferze np. produkcyjnej, a nie w finansowej. Tego rodzaju 
podział czynności ma tylko znaczenie wewnątrz organizacyjne i nie może wyłączyć odpowiedzialności 
członka zarządu wobec wierzycieli, wynikającej z ustawy. Ewentualnie odpowiedzialność mógłby 
wyłączyć tylko sformalizowany podział czynności przewidziany w umowie spółki i regulaminie 
zarządu. Jednakże ze względu na przepisy ustawy o rachunkowości nakazujące przygotować 
sprawozdanie finansowe spółki w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia roku bilansowego, 
powoływanie się na taki podział czynności byłby skuteczny tylko do chwili, w której członek zarządu 
mógł i powinien zapoznać się ze sprawozdanie finansowym spółki (art. 3 ust. 1, art. 45, 49, 52 ustawy 
o rachunkowości). Tak więc nie później niż w tym terminie każdy z członków zarządu powinien mieć 
informację o stanie majątkowym i finansowym spółki, a tym samym o istnieniu podstaw do 
ogłoszenia upadłości. 

 

3) pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania 
układowego wierzyciel nie poniósł szkody. 

Szkoda wyraża się  przede wszystkim obniżeniem potencjału majątkowego spółki wskutek 
doprowadzenia spółki do stanu niewypłacalności. Jeżeli członek zarządu wykaże, że wierzyciel i tak 
nie poniósł szkody będzie wolny od odpowiedzialności. 

 

Przedawnienie: 

Konsekwencją przyjęcia charakteru odpowiedzialności z art. 299 kodeksu spółek handlowych jako 
odpowiedzialności odszkodowawczej jest stosowanie do tej odpowiedzialności terminów 
przedawnienia przewidzianych w art.  4421  kodeksu cywilnego. W myśl tego przepisu: 

Art. 4421 

§ 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega 



                              adw. Sebastian Rożek Prawo Gospodarcze                                                                                                            

34 

 

przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się 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.   

§ 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. 

 

Cytowany przepis wszedł w życie w dniu 10.08.2007 r. Jeżeli do tego dnia termin przedawnienia nie 
upłynął, do jego liczenia będzie miał zastosowanie art. 4421. 

W tym miejscu należy przywołać art. 586 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym: 

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. 

Jeżeli zostanie ustalone, iż doszło do popełnienia w/w czynu zabronionego przedawnienie może mieć 
miejsce dopiero po upływie 20 lat. 

Jeżeli powód wykazuje bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce za pomocą postanowienia 
komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu bezskuteczności, wówczas termin 
przedawnienia biegnie od tego momentu. 

 

 

 

 

PRAWO UMÓW 

 

Umowa stanowi jedną z podstawowych instytucji prawa cywilnego. Choć przepisy kodeksu cywilnego 
nie definiują pojęcia umowy, to z całą pewnością można powiedzieć, iż do jej zawarcia niezbędne jest 
złożenie zgodnych oświadczeń woli co najmniej dwóch stron zmierzających do wywołania 
określonych w jej treści skutków prawnych. Te zgodne oświadczenia woli określa się jako konsens 
(łac. Consensus). Cechą charakterystyczną umowy jest to, że prawo wiąże z nią określone skutki 
prawne, ponieważ strony wyraziły zgodną wolę ich wywołania. Umowa wywołuje skutki prawne jakie 
w świetle odpowiednich przepisów uznaje się za zgodne z zamiarem stron, a nadto jakie wynikają z 
ustawy, z zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów (art. 56 kodeksu cywilnego).  

W pewnych wypadkach skutki prawne zamierzone przez strony mogą w ogóle nie wystąpić. Umowa 
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nie może być bowiem sprzeczna z ustawą, zasadami współżycia społecznego, a nadto nie może 
prowadzić do obejścia prawa.  

Wyróżnia się szereg klasyfikacji umów. Klasyfikacje te mają nie tylko charakter teoretyczny, 
porządkujący, ale również praktyczny, gdyż pozwalają na właściwe ustalenie reżimu prawnego 
znajdującego do nich zastosowanie. 

1) Umowy zobowiązujące i rozporządzające – podział dokonywany ze względu na skutki, jakie 
wywołują umowy. Umowa zobowiązująca polega na tym, że jedna strona (wierzyciel) może 
żądać od drugiej (dłużnika) określono zachowania się (zwanego świadczeniem) Przykładem 
umów zobowiązujących są umowa sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy, pożyczki, komisu, 
agencji. Umowa rozporządzająca polega na rozporządzeniu swym prawem, czyli na jego 
przeniesieniu lub obciążeniu na rzecz innej osoby albo na jego ograniczeniu lub zniesieniu. 
Należą do nich np. umowa ustanawiająca hipotekę, służebność, użytkowanie, zrzeczenie sie 
służebności, hipoteki, zwolnienie z długu.  

Rozporządzenie lub zobowiązanie jednej strony umowy jest najczęściej związane z 
rozporządzeniem lub zobowiązaniem drugiego. Ustawodawstwo polskie przyjęło w 
odniesieniu do niektórych umów zobowiązujących do rozporządzeń prawem majątkowym 
Niektóre z umów zawierają zobowiązanie do zbycia określonego prawa majątkowego np. 
prawa własności przy umowie sprzedaży. W celu wyeliminowania wątpliwości, czy umowa 
taka wymaga dokonania dodatkowej czynności rozporządzającej ustawodawca przyjął 
koncepcję podwójnych skutków zobowiązująco-rozporządzających. Wyraża ją art. 155 §1 
kodeksu cywilnego: 

Art. 155. § 1. Umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub inna 
umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej 
przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony 
inaczej postanowiły. 

2) Umowy nazwane i nienazwane – podział jest ważny ze względu na ustalenie właściwej 
regulacji prawnej, który może mieć znaczenie przy wyborze przez strony umowy najbardziej 
odpowiedniego typu umowy, dla zamierzonej przez nich transakcji. Umowami nazwanymi 
określa się umowy, które zostały wyraźnie uregulowane przepisami prawa, w szczególności 
przepisami kodeksu cywilnego. Np są to: umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, zlecenia, 
dostawy, najmu, spółki, komisu, spedycji, ubezpieczenia itp. Umowami nienazwanymi są  

Ponieważ w art. 3531 kodeksu cywilnego została wyrażona zasada swobody umów, strony 
mogą w określonych granicach zawierać umowy, dla których brak jest szczegółowych 
regulacji prawnych. Do tego typu umów należą umowy franchisingowe, factoringowe; 

 

3) Umowy odpłatne i nieodpłatne; umowy wzajemne – umowa jest umową odpłatną, gdy 
każda strona ma uzyskać określoną korzyść majątkową (np. umowa sprzedaży, zamiany, 
komisu, dostawa, najem).  Korzyść majątkowa nie koniecznie musi mieć postać pieniężną. 
Mogą nią być również świadczenia innego rodzaju, jak chociażby usługi, rzeczy, 
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wierzytelności, autorskie prawa majątkowe. Umowami nieodpłatnymi są takiego rodzaju 
umowy, w których korzyść majątkową uzyskuje wyłącznie jedna strona umowy. Polegają one 
na dokonaniu nieodpłatnego przysporzenia na rzecz drugiej strony (np. Umowa darowizny). 

 

Powyższy podział umów ma bardzo doniosłe konsekwencje. Przepisy prawa w szeregu 
kwestiach przewidują szerszy zakres ochrony praw osób dokonujących świadczeń 
nieodpłatnie.  

Szczególny rodzaj umów odpłatnych stanowią umowy wzajemne. Umowy wzajemne pełnią 
fundamentalne znaczenie tak w obrocie gospodarczym, jak i poza nim. Transfer dóbr i usług 
odbywa się bowiem zasadniczo za pomocą umów takich, jak sprzedaż, zamiana, najem, 
dzierżawa, umowa o dzieło, o roboty budowlane, spedycji, składu, agencji. Wszystkie te 
umowy zostały ukształtowane przez ustawodawcę jako umowy wzajemne. 

Definicję umowy wzajemnej przewiduje art. 487 §2: 

Art. 487 

§ 2. Umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie 
jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej. 

Cechą charakterystyczną umów wzajemnych jest więc uzależniona od oceny stron 
równowaga, czy też ekwiwalentność świadczeń. Strony zawierają umowę, gdyż uważają, że 
świadczenie drugiej strony jest równowartościowe. Celem świadczenia jednej strony jest 
uzyskanie odpowiadającego mu świadczenia kontrahenta. Przyjmuje się tutaj tzw. 
ekwiwalentność subiektywną, a więc przyjmuje się ekwiwalentność świadczeń, gdy według 
oceny stron świadczenia ich są względem siebie równowartościowe. Nie jest wymagana 
ekwiwalentność obiektywna, co oznacza, że świadczenia nie muszą mieć tego samego waloru 
ekonomicznego, ustalonego według kryteriów obiektywnych. Nie jest również konieczne, aby 
strony były przekonane, że ich wzajemne świadczenia mają taką samą wartość ekonomiczną. 
W konsekwencji możliwa jest wzajemna umowa sprzedaży w której cena nie odpowiada 
obiektywnej wartości rzeczy sprzedanej, ale jednak z tej nieekwiwalentności obiektywnej 
obie strony zdają sobie sprawę.  

Choć ekwiwalentność obiektywna nie stanowi koniecznej cechy umowy wzajemnej, to jednak 
brak tej ekwiwalentności może mieć istotne znaczenie dla oceny konkretnej umowy. 
Ustawodawstwo bierze jednak tę okoliczność pod uwagę dopuszczając kontrolę umów 
wzajemnych pod kątem instytucji wyzysku – przewidzianej w art. 388 kodeksu cywilnego, 
oraz w kontekście tzw. „słuszności kontraktowej” opartej na zasadach współżycia 
społecznego i dobrych obyczajach (art. 58 §2 i art. 3531 kodeksu cywilnego). 

 

Przepisy prawa cywilnego przewidują szereg regulacji szczególnych odnoszących się do umów 
wzajemnych. W szczególności są to przepisy określające: 
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a) Skutki wykonania i niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych (art. 487-497 kodeksu 
cywilnego), 

b) Art. 380 §2 – odnoszący się do odpowiedzialności solidarnej, 

c) Art. 388 regulujący instytucję wyzysku. 

4) Umowy konsensualne i realne, 

5) Umowy jednostronnie lub dwustronnie zobowiązujące, 

6) Umowy przysparzające, 

7) Umowy kauzalne i abstrakcyjne, 

8) Umowy losowe, 

9) Umowy swobodnie negocjowane i umowy adhezyjne. 

 

Zasada swobody umów 

Podstawą prawną wyrażającą zasadę swobody umów zawiera art. 3531 kodeksu cywilnego. Zgodnie z 
powołanym przepisem: 

Art. 3531 

Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść 
lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia 
społecznego. 

Zasada swobody kontraktowania wyraża się zatem w możliwości: 

- swobody decydowania o zawarciu umowy, 

- swobodnego wyboru osoby kontrahenta (kontrahentów), 

- swobodnego kształtowania treści umowy, 

- swobodnego wyboru formy kontraktu, 

- swobodnego decydowania o rozwiązaniu umowy. 

 

Zasada swobody umów nie jest jednak nieograniczona. Jej granice wyraża już sam przepis art. 3531 

kodeksu cywilnego oraz inne przepisy. Do ograniczeń swobody umów należy zaliczyć: 

1) Sprzeczność z ustawą, 

2) Sprzeczność z zasadami współżycia społecznego, 
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3) Sprzeczność z właściwościami (naturą) danego stosunku prawnego, 

4) Możliwość spełnienia świadczenia (art. 387 §1 kodeksu cywilnego), 

5) Wyzysk (art. 388 kodeksu cywilnego) 

 

 

Wady oświadczeń woli 

Swoboda zawierania umów jest chroniona poprzez przepisy pozwalające na podważenie skuteczności 
umowy z powołaniem się na określoną nieprawidłowość, wadliwość oświadczenia woli. 

Kodeks cywilny wyróżnia następujące wady oświadczeń woli 

1) brak świadomości lub swobody w powzięciu oraz wyrażeniu woli (art. 82 kodeksu 
cywilnego), 

2) pozorność (art. 83 kodeksu cywilnego), 

3) błąd (art. 84 kodeksu cywilnego), 

4) podstęp (art. 86 kodeksu cywilnego), 

5) groźba (art. 87 kodeksu cywilnego). 

Wady oświadczeń woli mają różną doniosłość prawną. Część z nich powoduje bezwzględną 
nieważność złożonego oświadczenia i co za tym idzie, umowy (tak jest w przypadku braku 
świadomości lub swobody oraz pozorność), inne z kolei stwarzają możliwość uchylenia się od 
skutków prawnych złożonego oświadczenia. 

Uchylenie od skutków prawnych oświadczenia woli reguluje art. 88 kodeksu cywilnego. Następuje 
poprzez oświadczenie złożonej drugiej stronie na piśmie. Uprawnienie do uchylenia się wygasa, jeżeli 
nie zostanie wykonane w odpowiednim terminie. W przypadku błędu – z upływem roku od jego 
wykrycia, w przypadku groźby – z upływem roku d chwili, kiedy stan obawy ustał. 

 

Dodatkowe zastrzeżenia umowne 

1) zadatek, 

Instytucję zadatku reguluje art.  394 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem:  

Art. 394 §1 

W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy 
zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron 
druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i 
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otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie 
wyższej. 

Zadatkiem określa się zatem sumę, pieniężną lub rzecz, którą jeden z kontrahentów daje 
drugiej stronie umowy przy jej zawarciu, a przed wykonaniem w całości świadczenia. 

 

Art. 394 

§ 2. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, 
która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi.  

§ 3. W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty 
sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy 
nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności 
albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony. 

Zadatek pełni funkcję środka mającego zapewnić wykonanie kontraktu. 

Wysokość zadatku może być swobodnie przez strony kształtowana, jednakże nie może być 
zbyt wysoka, w stosunku do wartości należnego świadczenia. Z reguły stanowi niewielką 
część świadczenia umówionego. 

2) umowne prawo odstąpienia, 

Umowa, która została w sposób prawidłowy zawarta nie może być na podstawie decyzji 
jednej ze stron rozwiązana, poza wypadkami wyraźnie przez ustawę przewidzianymi (np. art.  
896 i 898 kodeksu cywilnego dotyczące odwołania darowizny). Instytucją prowadzącą do 
złagodzenia tego rygoru jest instytucja umownego prawa odstąpienia.  Zgodnie z art. 395 §1 
kodeksu cywilnego: 

Art. 395 

§ 1. Można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego 
terminu prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wykonywa się przez oświadczenie złożone 
drugiej stronie.  

Skutki skorzystania z prawa odstąpienia reguluje §2 cytowanego przepisu, zgodnie z 
którym: 

§ 2. W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za nie zawartą. To, co 
strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była 
konieczna w granicach zwykłego zarządu. Za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy 
należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie. 

Strony mogą zastrzec, że prawo odstąpienia przysługiwać będzie jeżeli spełni się określone w 
umowie zdarzenie przyszłe i niepewne (warunek). 
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Uprawnienie wykonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie umowy. 

3) Odstępne: 

Instytucję odstępnego reguluje art. 396 kodeksu cywilnego, w myśl którego: 

Art. 396 

Jeżeli zostało zastrzeżone, że jednej lub obu stronom wolno od umowy odstąpić za zapłatą 
oznaczonej sumy (odstępne), oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko wtedy, gdy 
zostało złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego. 

4) kara umowna 

Kara umowna, inaczej odszkodowanie umowne, należy do zastrzeżeń umownych najczęściej 
stosowanych w praktyce gospodarczej. Zgodnie z art.  483 §1 kodeksu cywilnego: 

Art. 483 

§ 1. Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej 
sumy (kara umowna). 

Kara umowna może być zastrzeżona wyłącznie na wypadek nie wykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania niepieniężnego (np. nie wykonania usługi w terminie, nie 
wybudowanie obiektu lub jego części w terminie,  nie wykonanie zobowiązań z  umowy 
gwarancyjnej). 

Odpowiedzialność za zapłatę kary umownej powstaje wówczas, gdy dłużnik ponosi 
odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 

Kara umowna zwalnia wierzyciela z obowiązku wykazywania istnienia i wysokości poniesionej 
przez niego szkody. Kara umowna należy się niezależnie od tego, czy wierzyciel poniósł 
jakąkolwiek szkodę, czy też nie. Dłużnik nie może zwolnić się z zobowiązania zapłaty kary 
umownej nawet w przypadku wykazania przez dłużnika, że wierzyciel nie poniósł szkody. 

Dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary 
umownej (art. 483 §2). 

Kara umowna w pewien sposób chroni również dłużnika: 

1) Wierzyciel nie może żądać od dłużnika odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonej kary umownej, chociażby wykazał, iż poniósł większą szkodę. Strony 
mogą jednak w umowie ustalić odmienni. Mogą w umowie ustalić, iż kara umowna ma 
charakter tzw. zaliczany. Wówczas wierzyciel oprócz kary umownej może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego. 

2) Dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej w dwóch przypadkach: 

a. Jeżeli kara umowna jest rażąco wygórowana, 
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b. Gdy zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane (art. 484 §2 kodeksu 
cywilnego) 

Ciężar udowodnienia tych faktów spoczywa na dłużniku.  

 

 

WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ 

Z istoty kontraktów wynika, iż wszystkie zawarte umowy powinny zostać wykonane. Kwestie 
wykonania zobowiązań regulują przepisy art. 450 i następne kodeksu cywilnego. W odniesieniu do 
umów wzajemnych odpowiednie kwestie zostały uregulowane w art. 487 i następnych kodeksu 
cywilnego. 

Przy wykonywaniu zobowiązań obowiązują następujące zasady: 

1) Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający 
jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją 
w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom (art. 354 
§1 kodeksu cywilnego). 

2) Wierzyciel powinien współdziałać przy wykonania zobowiązania w taki sam sposób, w jaki 
dłużnik powinien je wykonać (art. 354 §2 kodeksu cywilnego). 

3) Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie w sposób staranny, dochowując należytej 
staranności, a więc staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (art. 355 
kodeksu cywilnego), 

4) Wierzyciel może żądać osobistego świadczenia dłużnika tylko wtedy, gdy to wynika z treści 
czynności prawnej, z ustawy albo z właściwości świadczenia (art. 356 kodeksu cywilnego). 

5) Jeżeli w wykonaniu zobowiązania uczestniczą także inne oprócz dłużnika osoby, dłużnik 
odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z 
których pomocą zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania 
powierza (art. 474 kodeksu cywilnego). Przepis powyższy stosuje się także w wypadku, gdy 
zobowiązanie wykonywa przedstawiciel ustawowy dłużnika. 

 

Regulacje szczególne w stosunku do zobowiązań z umów wzajemnych: 

1) Świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (świadczenia wzajemne) 
powinny być spełnione jednocześnie. Strony mogą jednak uzgodnić inna kolejność spełniania 
świadczeń wzajemnych (art. 488 kodeksu cywilnego).  Wyjątki od zasady równoczesnego 
spełnienia świadczeń wzajemnych mogą również wynikać z ustawy (np. art. 669 §2 kodeksu 
cywilnego określający terminy płatności czynszu) albo z orzeczenia sądu (np. rozkładającego 
zapłatę ceny na raty) lub decyzji innego właściwego organu.  
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Konsekwencją zasady jednoczesnego spełnienia świadczeń z umów wzajemnych jest 
uprawnienie każdego z kontrahentów przewidziane w art. 488 §2. Otóż jeżeli świadczenia 
wzajemne powinny być spełnione jednocześnie, każda ze stron może powstrzymać się ze 
spełnieniem świadczenia, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego. 

2) Ponieważ wcześniejsze spełnienie świadczenia przez jedną ze stron umowy wzajemnej może 
ją narazić na ryzyko nie otrzymania świadczenia wzajemnego, przepisy przewidują da niego 
szczególne uprawnienie. 

Art. 490 

§ 1. Jeżeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a 
spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, 
strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego 
spełnieniem, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego lub nie da 
zabezpieczenia.  

§ 2. Uprawnienia powyższe nie przysługują stronie, która w chwili zawarcia umowy wiedziała 
o złym stanie majątkowym drugiej strony. 

 

Jeżeli dłużnik ma względem wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju i spełnia 
świadczenie które nie pokrywa wszystkich zobowiązań, wówczas powstaje problem, na 
poczet którego dlugu świadczenie to należy zaliczyć. Kwestię tą reguluje ar. 451 kodeksu 
cywilnego, zgodnie z którym: 

Art. 451 

§ 1. Dłużnik mający względem tego samego wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju 
może przy spełnieniu świadczenia wskazać, który dług chce zaspokoić. Jednakże to, co 
przypada na poczet danego długu, wierzyciel może przede wszystkim zaliczyć na związane z 
tym długiem zaległe należności uboczne oraz na zalegające świadczenia główne.   

§ 2. Jeżeli dłużnik nie wskazał, który z kilku długów chce zaspokoić, a przyjął pokwitowanie, 
w którym wierzyciel zaliczył otrzymane świadczenie na poczet jednego z tych długów, 
dłużnik nie może już żądać zaliczenia na poczet innego długu.  

§ 3. W braku oświadczenia dłużnika lub wierzyciela spełnione świadczenie zalicza się przede 
wszystkim na poczet długu wymagalnego, a jeżeli jest kilka długów wymagalnych - na 
poczet najdawniej wymagalnego. 

 

 

SKUTKI NIEWYKONANIA LUB NIELANEŻYTEGO WYKONANIA ZOBOWIĄZANIA 

Jeżeli dłużnik zachowuje się w sposób niezgodny z treścią wiążącej go z wierzycielem umowy, 
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w wyniku czego interes wierzyciela nie zostaje zaspokojony w całości lub w części, narusza 
zobowiązanie. W zależności od charakteru tego niewykonania i towarzyszących mu 
okoliczności różne mogą być skutki nagannego zachowania dłużnika. 

Zasadniczo wierzyciel może dochodzić sądownie zmuszenia dłużnika do spełnienia 
świadczenia. Jednakże w pewnych sytuacjach dochodzenie pierwotnego świadczenia nie 
zawsze będzie dla wierzyciela wykonalne. W niektórych przypadkach wierzyciel nie będzie 
również w ogóle zainteresowany dochodzeniem pierwotnego świadczenia, gdyż straci ono dla 
niego znaczenie. W takich przypadkach wierzyciel uprawniony jest do dochodzenia roszczenia 
odszkodowawczego. Roszczenie to może mieć charakter zastępczy (zamiast pierwotnego) lub 
uzupełniający (gdy wierzyciel dochodzi spełnienia świadczenia i naprawienia szkody, lub gdy 
dochodzi odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy). 

Skutki prawne niewykonania zobowiązań umownych uregulowane są przede wszystkim w art. 
471 i nast. oraz w art. 361-363 Kodeksu cywilnego. 

 

Przesłanki odpowiedzialności kontraktowej: 

Podstawowym przepisem regulującym skutki niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania jest art. 471 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem: 

Art.  471 

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem 
okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. 

 

Z przepisu tego wywodzi się 3 przesłanki odpowiedzialności dłużnika: 

1) Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, 

2) Szkoda, 

3) Związek przyczynowy pomiędzy niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
zobowiązania a szkodą. 

Niewykonanie zobowiązania ma miejsce wówczas, gdy zachowanie dłużnika nie posiada żadnych 
elementów odpowiadających spełnieniu świadczenia (np. niedostarczenie ani jednego z 
zamówionych towarów, nie rozpoczęcie świadczenia usług). 

Nienależyte wykonanie zobowiązania ma miejsce wówczas, gdy świadczenie nie odpowiada w pełni 
świadczeniu uzgodnionemu w umowie. Może to mieć miejsce wówczas, gdy dłużnik nie dochował 
należytej staranności, nie wykonał świadczenia w terminie, świadczenie nie posiada wymaganej 
jakości. Świadczenie jest nienależycie wykonane wówczas, gdy narusza jakąkolwiek z reguł 
właściwego wykonania zobowiązań, o których w szczególności jest mowa powyżej. 
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Szkoda 

Odpowiedzialność dłużnika powstaje, gdy kontrahent poniósł szkodę rozumianą jako uszczerbek 
majątkowy powstały a skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.  

Szkoda obejmuje zgodnie z art. 362 kodeksu cywilnego: 

1) Straty, które poszkodowany poniósł (damnum emergens), 

2) Korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono (lucrum cessans).  

Odpowiedzialność kontraktowa obejmuje wyłącznie szkody majątkowe. Zadośćuczynienie pieniężne 
za doznaną krzywdę może być przyznane wyłącznie w wypadkach określonych w ustawie. Przypadki 
te łączą się w zasadzie jedynie z odpowiedzialnością deliktową. Nie wykonanie zobowiązania lub jego 
nienależyte wykonanie nie samo w sobie nie jest deliktem i nie powoduje odpowiedzialności za 
doznaną krzywdę (tzw. szkodę niemajątkową). 

 

Związek przyczynowy 

Powstanie szkody powinno być normalnym następstwem niewykonania albo nienależytego 
wykonania zobowiązania. Odróżnienie następstw typowych, normalnych od innych opiera się na tzw. 
teorię adekwatności. Adekwatny związek przyczynowy przyjmuje się wówczas, gdy niewykonanie 
albo nienależyte wykonanie było warunkiem ogólnie sprzyjającym jego powstaniu. Ocenę 
prawdopodobieństwa dokonuje się przez porównanie danego przypadku z wzorcem ustalonym za 
pomocą obiektywnych kryteriów, takich jak statystyczne prawidłowości związków przyczynowych i 
zasad nauki. Przykładowo nie ma adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy zwłoką w 
dostarczeniu towaru a jego zniszczeniem w wyniku katastrofy kolejowej, która wydarzyła się w czasie 
późniejszego niż planowany przewozu. 

 

Okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność 

Dłużni ponosi odpowiedzialność tyko wówczas, jeżeli szkoda jest następstwem okoliczności, za które 
ponosi odpowiedzialność. Do okoliczności tych należy zaliczyć: 

1) niedochowanie należytej staranności (art. 472 kodeksu cywinego), 

2) inne okoliczności za które ponosi odpowiedzialność wynikające: 

a. z okoliczności, za które dłużnik przyjął odpowiedzialność na podstawie umowy (art. 
473 §1 kodeksu cywilnego), 

b. z przepisów ustawy rozszerzające zakres odpowiedzialności niezależnie od winy 
dłużnika, tzn. w oparciu o zasadę ryzyka (np. odpowiedzialność za wady rzeczy 
sprzedanej – art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego, wady dzieła (art. 637, 638),  
odpowiedzialność prowadzących hotele (art. 846 §1) 
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3) Odpowiedzialność za osoby, którymi posługuje się przy wykonaniu zobowiązań. 

Dłużnik przy wykonywaniu zobowiązań może posługiwać się innymi osobami. Stosownie do 
art. 474 kodeksu cywilnego: 

Art. 474 

Dłużnik odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i 
zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym 
wykonanie zobowiązania powierza. Przepis powyższy stosuje się także w wypadku, gdy 
zobowiązanie wykonywa przedstawiciel ustawowy dłużnika. 

 

Rozkład ciężaru dowodu 

Rozkład ciężaru dowodu ma bardzo istotne znaczenie praktyczne. Rozstrzyga kogo obciąża ryzyko 
nieprzeprowadzenia wymaganego dowodu, a więc kto poniesie ujemne konsekwencje naruszenia 
zobowiązania w przypadku gdy jego przyczyna nie zostanie stwierdzona. 

Zgodnie z ogólną, podstawową zasadą wyrażoną w art. 6 kodeksu cywilnego: 

Art.6 

 Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, które z faktu tego wywodzi skutki prawne. 

 

Artykuł 471 kodeksu cywilnego wprowadza do powyższej zasady pewien wyjątek. Wierzyciel 
występujący z roszczeniem odszkodowawczym powinien udowodnić: 

- nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, 

- istnienie i rozmiar poniesionej szkody, 

- związek przyczynowy między naruszeniem zobowiązania  powstaniem szkody. 

 

Do dłużnika natomiast należy wykazanie, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, z 
którego szkoda wynikła, nastąpiło wskutek okoliczności, za które dłużnik nie ponosi 
odpowiedzialności. Gdyby nie ten przepis szczególny wierzyciel musiałby również wykazywać 
dodatkowo, że szkoda jest następstwem okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność.  

 


