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ciI. Zasady reprezentacji spó ki kapita owej 

1. Definicja 

 

Reprezentacja spó ki kapita owej wykonywana przez jej organ polega na 

wyst powaniu (przyjmowaniu i sk adaniu o wiadcze  woli) odpowiednio 

umocowanych osób fizycznych dzia aj cych jako organ wobec osób trzecich z 

bezpo rednim skutkiem dla spó ki. Zgodnie z teori  organów, osoba prawna (te : 

spó ka kapita owa) dzia a przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w 

opartym na niej statucie (art. 38 k.c.). Teoria organów jest przeciwstawiana teorii 

przedstawicielstwa realizowanej np. w spó kach osobowych1. Wg teorii organów 

dzia ania osób wchodz cych w sk ad organu traktowane s  jako dzia ania samej 

spó ki. Nie ma tutaj, tak jak przy teorii przedstawicielstwa, dzia ania w cudzym 

imieniu. Potwierdzi  to S d Najwy szy w postanowieniu z dnia 18.10.2002 r., V CKN 

111/01, stwierdzaj c e osoba wyst puj ca w charakterze cz onka organu osoby 

prawnej (cz onka zarz du spó ki z ograniczon  odpowiedzialno ci ) nie jest jej 

przedstawicielem i odwrotnie - osoba dzia aj ca jako przedstawiciel nie jest 

cz onkiem organu osoby prawnej uprawnionym do reprezentacji tej e osoby prawnej. 

Podobnie wypowiedzia  si  S d Najwy szy w wyroku z dnia 3.04.1998 r., III CKN 

447/97: czynno ci prawne wieloosobowego zarz du zdzia ane zgodnie z umow  

spó ki odpowiadaj  w tej kwestii art. 199 § 1 zd. 1 k.h., s  czynno ciami samej 

spó ki, a nie czynno ciami jej pe nomocnika. 

Nie mniej w spó kach równie  wykorzystywana jest reprezentacja wykonywana przez 

przedstawiciela np. prokurenta czy pe nomocnika, o czym jeszcze b dzie mowa 

ni ej. 

Reprezentacja spó ek kapita owych realizowana jest co do zasady przez jej organ 

zarz dzaj cy - zarz d. Wyj tkowo spó  reprezentuje rada nadzorcza lub 

                                            

1 A. Kidyba, Spó ka z ograniczon  odpowiedzialno ci . Komentarz, Warszawa 1999, str. 280. 
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pe nomocnik - art. 210 § 1 i art. 379 § 1 k.s.h., a tak e art. 253 i art. 424 k.s.h. 

Niekiedy spó  reprezentuje likwidator, syndyk lub inne osoby, o czym ni ej. 

Zgodnie z art. 201 § 1 k.s.h. i art. 368 § 1 k.s.h. reprezentacj  spó ki przez zarz d 

jako wyst powanie wobec osób trzecich (stosunki zewn trzne) odró ni  nale y od 

prowadzenia spraw spó ki tj. bie cego zarz dzania sprawami spó ki (stosunki 

wewn trzne). S  to dwie sfery aktywno ci zarz du2. Przyjmuje si , e sfera 

stosunków zewn trznych (reprezentacja) nale y do zarz du, natomiast sfera 

stosunków wewn trznych (prowadzenia spraw) nale y do wszystkich organów spó ki 

a w szczególno ci do zarz du. Co prawda ustawodawca nie sformu owa  wyra nego 

domniemania kompetencji zarz du, w sytuacji niezastrze enia kompetencji dla 

innego organu spó ki, jednak w praktyce takie domniemanie funkcjonuje i jest 

wyprowadzane z brzmienia art. 201 § 1 i art. 368 § 1 k.s.h., stanowi cym i  zarz d 

prowadzi sprawy spó ki i j  reprezentuje3. 

2. Zarz d - charakterystyka ogólna 

Zarz d spó ki kapita owej mo e sk ada  si  z jednego albo wi kszej liczby cz onków 

(art. 201 § 2 i art. 368 § 2 k.s.h.). 

Do zarz du mog  zosta  powo ane osoby spo ród wspólników / akcjonariuszy lub 

spoza ich grona (art. 201 § 3 i art. 638 § 3 k.s.h.). 

Cz onkowie zarz du spó ki z ograniczon  odpowiedzialno ci  s  powo ywani i 

odwo ywani uchwa  zgromadzenia wspólników, chyba e w umowie / akcie 

za ycielskim postanowiono inaczej (art. 201 § 4 k.s.h.). Cz onkowie spó ki akcyjnej 

 powo ywani i odwo ywani przez rad  nadzorcz , chyba e statut stanowi inaczej, 

                                            

2 Por. A. Szajkowski, A. Szuma ski w: S. So tysi ski, A. Szajkowski, A. Szuma ski, J. Szwaja, 
Komentarz do kodeksu spó ek handlowych, Tom II, Warszawa 2003, str. 356. 
3 Por. J.P. Naworski, Skutki przekroczenia przez zarz dy spó ek kapita owych ogranicze  do 
dokonywania czynno ci prawnych, PPH 2001, nr 1, str. 41-42 oraz A. Szuma ski, Czynno ci prawne 
spó ki kapita owej podj te przez jej zarz d bez zgody rady nadzorczej lub zgromadzenia wspólników 
(walnego zgromadzenia), PPH 1997 r. nr 7, str. 2. Szerzej na ten temat w odniesieniu do spó ki 
akcyjnej patrz: R.L. Kwa nicki, J. Szwaja, W sprawie wyk adni nowego art. 375¹, a tak e art. 375, art. 
207 oraz 219 § 2 k.s.h., PPH 2004 r. nr 8, str. 32. 
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przy czym odwo  lub zawiesi  cz onka zarz du mo e te  walne zgromadzenie (art. 

368 § 4 k.s.h.). 

Cz onkowie zarz du oraz sposób reprezentacji podlega ujawnieniu w rejestrze 

przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego. 

Zgodnie z art. 18 k.s.h. cz onkiem zarz du mo e by  wy cznie osoba fizyczna 

maj ca pe  zdolno  do czynno ci prawnych. Nie mo e nim by  osoba skazana 

prawomocnym wyrokiem za przest pstwa okre lone w rozdzia ach XXXIII-XXXVII 

k.k. oraz art. 585, 587, 590 i 591 k.s.h. przed up ywem 5 lat od dnia 

uprawomocnienia si  wyroku skazuj cego ani przed up ywem 3 lat od dnia 

zako czenia okresu odbywania kary. Istnieje mo liwo , aby skazany za pope nienie 

przest pstwa nieumy lnego, w ci gu 3 miesi cy od dnia uprawomocnienia si  

wyroku skazuj cego, wyst pi  do s du, który wyda  wyrok, aby ten zwolni  go z 

zakazu pe nienia funkcji cz onka zarz du. 

Równie  osoba, wobec której s d upad ciowy orzek  zakaz pe nienia funkcji 

reprezentanta w spó ce handlowej na podstawie art. 373 ustawy z dnia 28.02.2003 r. 

- Prawo upad ciowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.), nie mo e zosta  

cz onkiem zarz du spó ki kapita owej. Wykaz osób, wobec których orzeczony zosta  

przedmiotowy zakaz znajduje si  w KRS w rejestrze d ników niewyp acalnych. 

Ponadto, cz onek zarz du nie mo e by  cz onkiem rady nadzorczej / komisji 

rewizyjnej tej samej spó ki lub spó ki / spó dzielni zale nej (art. 214 i art. 387 k.s.h.). 

Przepisy szczególne mog  ustanawia  dalej id ce wymagania dotycz ce cz onków 

zarz du spó ek kapita owych. Do przepisów takich nale  m.in. ustawa z dnia 

29.08.1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.), 

ustawa z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn.: Dz.U. z 

2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.), ustawa z dnia 31.07.1997 r. o Polskie Agencji 

Prasowej (Dz.U. Nr 107, poz. 687), ustawa z dnia 29.12.1992 o radiofonii i telewizji 

(tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114 ze zm.), ustawa z dnia 28.08.1997 r. o 

organizowaniu i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 ze 

zm.), ustawa z dnia 18.07.2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 ze zm.), 

ustawa z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 1997 r. Nr 9, poz. 43 

ze zm.). 
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Przepisy mog  te  nak ada  pewne ograniczenia w pe nieniu funkcji cz onka zarz du 

spó ki kapita owej. Wprowadza je np. ustawa z dnia 21.08.1997 r. o ograniczeniu 

prowadzenia dzia alno ci gospodarczej przez osoby pe ni ce funkcje publiczne 

(Dz.U. Nr 106, poz. 679 ze zm.). Ustawa ta ogranicza w art. 4 pkt 1 mo liwo  

powo ania na cz onka zarz du spó ki kapita owej niektórych osób pe ni cych funkcje 

publiczne wymienione w art. 1 i 2 ustawy. Zgodnie z art. 6 powo anej ustawy, osoby 

pe ni ce funkcje publiczne, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2 i 6-10 ustawy, mog  by  

reprezentantami spó ek kapita owych z udzia em skarbu Pa stwa, o ile zosta y do 

tego wyznaczone. Osoby te mog  by  reprezentantami co najwy ej w dwóch 

spó kach. Powo anie do w adz spó ki z naruszeniem zakazu opisanego powy ej 

skutkuje niewa no ci  ex lege i nie podlega wpisaniu do rejestru Krajowego Rejestru 

dowego - art. 9 ustawy o ograniczeniu prowadzenia dzia alno ci gospodarczej 

przez osoby pe ni ce funkcje publiczne. 

O ile umowa / akt za ycielski / statut nie stanowi inaczej, mandat cz onka zarz du 

powo anego na jeden rok wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników / 

walnego zgromadzenia zatwierdzaj cego sprawozdanie finansowe za pierwszy pe ny 

rok obrotowy pe nienia funkcji. Je li cz onek zarz du zosta  powo any na okres 

szy ni  rok, jego mandat wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników / 

walnego zgromadzenia za ostatni pe ny rok obrotowy pe nienia funkcji cz onka 

zarz du, chyba e umowa spó ki / akt za ycielski / statut stanowi inaczej. Je li 

umowa / akt za ycielski / statut przewiduje, e cz onkowie zarz du powo ywani s  

na okres wspólnej kadencji, mandat cz onka zarz du powo anego przed up ywem 

danej kadencji wygasa równocze nie z wyga ni ciem mandatów pozosta ych 

cz onków zarz du, chyba e umowa spó ki / akt za ycielski / statut przewiduje 

inaczej. Mandat wygasa te  wskutek mierci, rezygnacji i odwo ania z zarz du (art. 

202 i art. 369 k.s.h.).Przy czym w spó ce akcyjnej kadencja czyli okres sprawowania 

funkcji przez cz onka zarz du nie mo e by  d sza ni  pi  lat (art. 369 § 1 k.s.h.). 

Cz onek zarz du mo e by  odwo any w ka dym czasie uchwa  wspólników, co nie 

pozbawia go roszcze  ze stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego 

dotycz cego pe nienia funkcji, o czym b dzie mowa ni ej. Przy czym kodeks stanowi 

w odniesieniu do spó ki akcyjnej, e rada nadzorcza okre la wynagrodzenie 

cz onków zarz du zatrudnionych na podstawie umowy o prac  lub innej umowy, 
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chyba e statut stanowi inaczej. Umowa / akt za ycielski / statut mo e w inny 

sposób postanawia  co do mo liwo ci odwo ania cz onka zarz du (art. 203 i art. 370 

k.s.h.). 

W umowach i sporach pomi dzy spó  i cz onkiem zarz du, spó  reprezentuje 

rada nadzorcza lub pe nomocnik powo any uchwa  zgromadzenia wspólników / 

walnego zgromadzenia (art. 201 i art. 379 k.s.h.), o czym szerzej b dzie mowa ni ej. 

Cz onków zarz du obowi zuje zakaz prowadzenia dzia alno ci konkurencyjnej bez 

zgody spó ki (art. 211 i art. 380 k.s.h.). 

W przypadku sprzeczno ci interesów spó ki i cz onka zarz du, ten ostatni 

obowi zany jest wstrzyma  si  od rozstrzygania w sprawie (art. 209 i art. 377 k.s.h.). 

W spó ce z ograniczon  odpowiedzialno ci  prowadzenie spraw spó ki obejmuje 

wszystkie czynno ci s dowe i pozas dowe. Je li zarz d jest wieloosobowy sposób 

prowadzenia spraw spó ki reguluje umowa / akt za ycielski. Je li umowa nie 

reguluje wskazanej materii wówczas, ka dy cz onek zarz du ma prawo i obowi zek 

prowadzenia spraw spó ki i bez uprzedniej uchwa y wspólników mo e podejmowa  

czynno ci zwyk ego zarz du. Je li przed podj ciem czynno ci którykolwiek z 

cz onków zarz du sprzeciwi si  dokonaniu czynno ci albo czynno  przekracza 

zwyk y zarz d wymagana jest uchwa a zarz du podj ta bezwzgl dn  wi kszo ci  

osów, o ile wszyscy cz onkowie zarz du zostali prawid owo zawiadomieni o 

posiedzeniu zarz du (art. 204 i 208 k.s.h.). Z uwagi na brak ustawowej definicji 

czynno ci zwyk ego zarz du / przekraczaj ce zwyk y zarz d wskazane jest 

regulowanie zasad prowadzenia spraw spó ki w umowie / akcie za ycielskim spó ki, 

wzgl dnie regulaminie pracy zarz du. 

W spó ce akcyjnej ustawodawca zrezygnowa  z zapisu, i  prowadzenie spraw spó ki 

dotyczy wszystkich czynno ci s dowych i pozas dowych spó ki. Zasady 

prowadzenia spraw spó ki reguluje statut wzgl dnie regulamin zarz du. Kodeks 

formu uje jedynie ogóln  zasad  w odniesieniu do spó ek, w których zarz d jest 

wieloosobowy, i  do prowadzenia spraw uprawnieni i obowi zani s  cz onkowie 

zarz du wspólnie (art. 371 k.s.h.). 
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Cz onkowie zarz du ponosz  za swoje dzia ania odpowiedzialno  cywiln  wobec 

spó ki oraz wobec osób trzecich (art. 291-300 oraz art. 479-490 k.s.h.) i 

odpowiedzialno  karn  (art. 585-595 k.s.h.). 

3. Zasady reprezentacji 

3.1. Ogólnie 

Prawo do reprezentowania spó ki przys uguje zarz dowi, zgodnie ze sposobem 

reprezentacji ustalonym umow  / statutem spó ki i zg oszonym do rejestru 

przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego. Odró ni  bowiem nale y zakres 
reprezentacji od sposobu reprezentacji. 

Bierne prawo reprezentacji (przyjmowanie o wiadcze  woli i pism) przys uguje, wg 

zapisów art. 205 § 2 i art. 373 § 2 k.s.h., ka demu z cz onków zarz du samodzielnie i 

ka demu prokurentowi i nie podlega umownej modyfikacji4. 

Je li umowa / statut nie reguluje sposobu reprezentacji, w przypadku zarz du 

wieloosobowego, do sk adania o wiadcze  woli w imieniu spó ki wymagane jest 

wspó dzia anie dwóch cz onków zarz du lub cz onka zarz du cznie z prokurentem 

(tzw. reprezentacja czna mieszana). W praktyce ukszta towa y si  rozmaite 

sposoby reprezentacji czynnej, np.: 

- czna reprezentacja dwóch cz onków zarz du albo cz onka zarz du z 

prokurentem5, 

- jednoosobowa reprezentacja ka dego z cz onków zarz du, 

- jednoosobowa reprezentacja prezesa zarz du (wiceprezesa zarz du) i czna 

reprezentacja dwóch pozosta ych cz onków zarz du. 

                                            

4 Tak: Z. Kuniewicz, Dzia anie zarz du in corpore w spó ce kapita owej, Przegl d S dowy 1999 nr 10, 
str. 79. Odmiennie: M. Prutis, Mieszana reprezentacja czna w spó ce z ograniczon  
odpowiedzialno ci , PPH 2003, nr 7, str. 32. 
5 Szerzej na ten temat ni ej. 
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Kodeks spó ek handlowych nie zawiera postanowie  stanowi cych o sposobie 

reprezentacji w spó ce, w której zarz d jest jednoosobowy. Jest oczywistym, e 

prawo reprezentowania spó ki przys uguje wówczas ka demu cz onkowi zarz du 

jednoosobowo zgodnie z art. 204 § 1 k.s.h. stanowi cemu o prawie cz onka zarz du 

do reprezentowania spó ki. Mo liwe jest jednak wprowadzenie cznej reprezentacji 

mieszanej cz onka zarz du z prokurentem. Aczkolwiek jest to rozwi zanie 

pozbawione praktycznego uzasadnienia z tego punktu widzenia, e o osobie 

prokurenta b dzie decydowa  ten e jednoosobowy zarz d6. 

Wyj tkowo ustawodawca wymaga, aby spó  reprezentowali wszyscy cz onkowie 

zarz du. Zgodnie z art. 19 k.s.h. z enie podpisów przez wszystkich cz onków 

zarz du pod dokumentem wystawionym przez spó  jest wymagane tylko w 

przypadku, gdy ustawa tak stanowi. I tak np. zg oszenie spó ki do KRS wymaga 

podpisania wniosku przez ca y sk ad zarz du (art. 164 § 1 zd. 2 k.s.h.), wszyscy 

cz onkowie zarz du podpisuj  si  pod o wiadczeniem, e wk ady na pokrycie 

kapita u zak adowego / podwy szonego kapita u zak adowego zosta y w ca ci 

wniesione (art. 167 § 1 pkt 2 i art. 262 § 2 pkt 3 k.s.h.), ka dy wspólnik obowi zany 

jest podpisa  list  wspólników sk adan  do s du rejestrowego (art. 167 § 2 k.s.h.) itp. 

3.2. Reprezentacja z udzia em pe nomocnika 

Powstaje pytanie o mo liwo  ukszta towania cznego sposobu reprezentacji 

czynnej w ten sposób, e z cz onkiem zarz du b dzie dzia  pe nomocnik. Za 

dopuszczalno ci  takiego rozwi zania opowiedzia  si  A. Kidyba7 i  R.  Pabis8. W 

moim przekonaniu takie ukszta towanie sposobu reprezentacji umow  / statutem 

spó ki i wpisanie go w takim kszta cie do rejestru jest pozbawione podstaw prawnych. 

Wpisanie w rejestrze sposobu reprezentacji przez cz onka zarz du z 

pe nomocnikiem, zawsze nasunie pytanie o mo liwy zakres reprezentacji takich 

                                            

6 Por. R. Pabis, Spó ka z o.o. Komentarz, Warszawa 2004, str. 259 i 260. 
7 A. Kidyba, Kodeks spó ek handlowych. Obja nienia, Kraków 2004, str. 361 i 362. 
8 R. Pabis, Spó ka z o.o. Komentarz, Warszawa 2004, str. 259. 
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reprezentantów. Nie ulega w tpliwo ci, i  zakres ten zdeterminowany b dzie 

zakresem okre lonym w tre ci udzielonego pe nomocnictwa. Osoby pe nomocników 

nie s  przecie  wpisywane imiennie do rejestru, dlatego te  przy dokonywaniu 

czynno ci prawnej pe nomocnik musi legitymowa  si  pe nomocnictwem. 

Jednocze nie takie o wiadczenie woli cz onka zarz du i pe nomocnika z one w 

ramach reprezentacji cznej nale oby uznawa  za dzia anie samej spó ki; cz onek 

zarz du dzia aj c z pe nomocnikiem w ramach reprezentacji cznej wynikaj cej z 

umowy, statutu spó ki i wpisanej do rejestru, nie dzia a jako pe nomocnik, ale jako 

organ spó ki uprawniony do reprezentacji9. Tymczasem z przepisów kodeksu spó ek 

handlowych wynika, e uprawnionym do reprezentacji jest jego organ zarz dzaj cy - 

zarz d. Kodeks wyra nie dopuszcza jedynie reprezentacj  mieszan  z udzia em 

prokurenta. (Osoba prokurenta podlega wpisowi do rejestru Krajowego Rejestru 

dowego.) Natomiast aden przepis Kodeksu nie przewiduje reprezentacji 

mieszanej z udzia em „zwyk ego” pe nomocnika. Wobec powy szego, jestem zdania, 

e nieuzasadnione jest kszta towanie sposobu reprezentacji z udzia em 

pe nomocnika, natomiast zarz d, zgodnie z reprezentacj  mo e powo  

pe nomocnika do dokonania czynno ci prawnej. Wynika to z ogólnych przepisów 

kodeksu cywilnego, którego normy stosuje si  do spó ek handlowych w sprawach 

nieuregulowanych w kodeksie spó ek handlowych (art. 2 k.s.h.). Pe nomocnik dzia a 

zgodnie ze sposobem i zakresem wynikaj cym z tre ci udzielonego mu 

pe nomocnictwa. Z uwagi na dobro spó ki i bezpiecze stwo obrotu powinno to by  

pe nomocnictwo rodzajowe lub szczególne. Pe nomocnictwo ogólne uprawnia 

bowiem do dokonywania czynno ci zwyk ego zarz du, a brak jest ustawowej definicji 

czynno ci zwyk ego zarz du. Istot  spó ki jest reprezentowanie jej przez uprawniony 

do tego organ. Na tym tle instytucja pe nomocnictwa, jakkolwiek znajduj ca szerokie 

zastosowanie w praktyce obrotu gospodarczego, ma charakter pomocniczy 

stosowany ad hoc. O instytucji pe nomocnika b dzie jeszcze mowa w dalszej cz ci 

opracowania. 

                                            

9 Por. uchwa a SN z dnia 3.10.2003 r., III CZP 63/03, OSNC 2004, nr 12, poz. 188. 
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3.3. Skutki dzia ania rzekomego zarz du spó ki  

W przypadku gdy osoby podaj ce si  za cz onków zarz du spó ki kapita owej 

dokonaj  czynno ci prawnej nie b c faktycznie powo anymi do pe nienia tej funkcji 

w danej spó ce, wówczas czynno  taka nie dochodzi w ogóle do skutku. W 

judykaturze stanowisko podobne zaprezentowa  S d Najwy szy w uzasadnieniu 

wyroku z dnia 12.12.1996 r., I CKN 22/96, OSNC 1997, nr 6-7, poz. 75, na tle stanu 

faktycznego dotycz cego mo liwo ci stosowania art. 103 k.c. per analogiam w razie 

dzia ania „fa szywego organu” - art. 39 k.c. S d wykluczy  stosowanie analogii w tym 

wypadku i stwierdzi , e analogi  wy cza wzgl d na ró nice, jakie wyst puj  mi dzy 

dzia aniem przez pe nomocnika i dzia aniem przez organ (...). Je eli zatem za t  

osob  (prawn ) dzia  kto , kto nie by  jej organem, z punktu widzenia prawa do 

adnego dzia ania osoby prawnej w ogóle nie dosz o (...). 

Zgodnie z art. 39 k.c. kto jako organ osoby prawnej zawar  umow  w jej imieniu nie 

c organem albo zawar  umow  w imieniu fikcyjnej osoby prawnej obowi zany 

jest do zwrotu tego, co otrzyma  od drugiej strony w wykonaniu umowy oraz do 

naprawienia szkody, któr  druga strona ponios a przez to, e zawar a umow  nie 

wiedz c o braku umocowania. Odszkodowanie przewidziane w cyt. przepisie 

ograniczone jest do tzw. ujemnego interesu umowy tj. szkody, któr  druga strona 

ponios a przez zawarcie niewa nej umowy. Natomiast do obowi zku zwrotu 

otrzymanego wiadczenia nie maj  zastosowania przepisy o wiadczeniu 

nienale nym (art. 410 § 2 k.c.), a w konsekwencji nie maja zastosowania przepisy o 

bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 405 i nast. k.c.). Przepis art. 39 k.c. stanowi 

samodzieln  podstaw  odpowiedzialno ci rzekomego organu10. 

Z uwagi na obowi zek wpisu spó ki i jej reprezentantów do rejestru przedsi biorców 

Krajowego Rejestru S dowego i wynikaj ce z tego  wpisu skutki prawne, ryzyko 

spe nienia si  przes anek hipotezy normy art. 39 k.c. ograniczone jest do przypadku 

nieskorzystania przez drug  stron  umowy z mo liwo ci „sprawdzenia” spó ki w 

Krajowym Rejestrze S dowym. 

                                            

10 Inaczej: S. Dmowski w: S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Ksi ga 
pierwsza. Cz  ogólna, Warszawa 2001, str. 119. 
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3.4. Umowy i spory pomi dzy spó  i cz onkiem zarz du  

Prawo reprezentowania spó ki przez cz onków zarz du, ustawowo zostaje 

wy czone w przypadku rozstrzygania sporu b  zawierania umowy pomi dzy 

cz onkiem zarz du a spó . Wówczas spó  reprezentuje rada nadzorcza albo 

pe nomocnik powo any uchwa  wspólników (art. 210 § 1 i art. 379 § 1 k.s.h.). W 

przeciwie stwie do przes anek zastosowania art. 209 i 277 k.s.h. nie jest istotne w 

odniesieniu do przedmiotowych umów, czy istnieje konflikt interesów pomi dzy 

spó  a cz onkiem jej zarz du11. Przepis art. 210 i 379 k.s.h. stanowi odpowiednik 

art. 108 k.c. dotycz cego czynno ci prawnych pe nomocnika / przedstawiciela 

ustawowego z „samym sob ”, tyle e te pierwsze dotycz  wy cznie umów i sporów 

cz onka zarz du osoby prawnej - spó ki kapita owej z „samym sob ” jako 

reprezentantem spó ki. Norma art. 108 k.c. obejmuje hipotez  przedstawicieli 

(dzia aj cych w imieniu mocodawcy) za  norma art. 210 i 279 k.s.h. - cz onków 

organu zarz dzaj cego osoby prawnej b cej spó  kapita ow  (dzia aj cych za 

spó ). Wskazane przepisy maj  wi c odmiennych adresatów i nieco odmienne 

zakresy zastosowania. 

Wydaje si , e cz onek zarz du b cy jednocze nie wspólnikiem, nie zostaje 

wy czony od prawa g osowania przy podejmowaniu uchwa y przez wspólników o 

powo aniu pe nomocnika - a contrario art. 244 i art. 413 k.s.h., stanowi cy, e 

wspólnik / akcjonariusz nie mo e ani osobi cie ani przez pe nomocnika ani jako 

pe nomocnik innej osoby g osowa  przy powzi ciu uchwa  dotycz cych jego 

odpowiedzialno ci wobec spó ki z jakiegokolwiek tytu u, w tym udzielenia 

absolutorium, zwolnienia z zobowi zania wobec spó ki oraz sporu mi dzy nim a 

spó . Por. te  wyrok SN z dnia 13.07.2000 r., II UKN 636/99, OSNP 2002, nr 2, 

poz. 53 wydany na gruncie kodeksu handlowego. 

Zgodnie z art. 15 k.s.h. zawarcie przez spó  kapita ow  umowy kredytu, po yczki, 

por czenia lub podobnej umowy z cz onkiem zarz du albo na jego rzecz wymaga 

zgody zgromadzenia wspólników / walnego zgromadzenia, chyba e ustawa stanowi 

                                            

11 Tak te : T. Gregorczuk, T. Mróz, Glosa do wyroku SN z dnia 23.03.1999 r., II CKN 24/98, opubl. 
Monitor Prawniczy 2000, nr 4, str. 231. 
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inaczej. Zgody rady nadzorczej spó ki zale nej wymaga zawarcie jednej z ww. umów 

z cz onkiem zarz du spó ki dominuj cej przez spó  zale . Równie  w tym 

wypadku, cz onek zarz du b cy wspólnikiem nie jest wy czony od prawa 

osowania przy podejmowaniu uchwa y o wyra eniu zgody na zawarcie ww. umowy 

- a contrario art. 244 i art. 413 k.s.h. 

Powstaje pytanie, czy cz onek zarz du mo e by  pe nomocnikiem powo anym 

uchwa  wspólników do zawarcia umowy ze sob , innymi s owy czy mo e mie  tutaj 

odpowiednie zastosowanie art. 108 k.c., stanowi cy, e pe nomocnik mo e by  

drug  stron  czynno ci prawnej, której dokonywa w imieniu mocodawcy, je li to 

wynika z tre ci pe nomocnictwa. Wydaje si , e jest to formalnie mo liwe, aczkolwiek 

z uwagi na brzmienie art. 209 k.s.h., cz onek zarz du powinien si  wy czy  od 

rozstrzygania w sprawach, w których istnieje sprzeczno  jego interesów z 

interesami spó ki. Z pewno ci  takim pe nomocnikiem powo anym uchwa  

wspólników mo e by  inny cz onek zarz du. Podobnie rzecz dotyczy spó ki akcyjnej, 

z tym zastrze eniem e zgodnie z art. 378 k.s.h. o wynagrodzeniu cz onków zarz du 

w odniesieniu do umów o prac  i innych umów, na podstawie których cz onkowie 

zarz du zostali zatrudnieni decyduje rada nadzorcza, chyba e statut stanowi 

inaczej. 

Jedynie w przypadku, gdy wspólnik jednoosobowej spó ki kapita owej jest zarazem 

jedynym cz onkiem zarz du tej spó ki, wówczas nie stosuje si  art. 210 § 1 i art. 379 

§ 1 k.s.h., jednak e czynno  prawna wymaga zachowania formy aktu notarialnego, 

a o ka dorazowym dokonaniu takiej czynno ci prawnej notariusz zawiadamia s d 

rejestrowy, przesy aj c wypis aktu notarialnego. W zwi zku z powy sz  regulacj , 

straci o na aktualno ci bogate orzecznictwo S du Najwy szego traktuj ce o 

niewa no ci umów o prac  cz onków zarz du, którzy jako jedyni wspólnicy udzielali 

pe nomocnictwa innej osobie do zawarcia z nimi umowy o prac . Warto jedynie 

zasygnalizowa , gdy  pozostaje to poza tematem niniejszego opracowania, i  

aktualne pozostaj  rozwa ania S du Najwy szego oraz Naczelnego S du 

Administracyjnego w cz ci dotycz cej mo liwo ci istnienia stosunku pracy 

pomi dzy spó  kapita ow  a jej cz onkiem jednoosobowego zarz du b cym 

jednocze nie jedynym wspólnikiem spó ki. Istotny jest to zw aszcza problem 

wykazania charakterystycznej dla stosunku pracy cechy podporz dkowania 
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pracowniczego. Por. na ten temat: wyrok NSA z dnia 27.10.2000 r., SA/Bk 5/99 oraz 

wyrok SN z dnia 23.09.1997 r., I PKN 276/97, OSNP 1998, nr 13, poz. 397; wyrok 

SN z dnia 17.12.1996 r., II UKN 37/96, OSNAP 1997, nr 17, poz. 320. 

3.4.1. Skutki naruszenia zasady reprezentacji przez rad  nadzorcz  lub 

pe nomocnika 

Przepisy art. 210 i 379 k.s.h. maj  charakter iuris cogentis i ich postanowienia nie 

mog  zosta  umownie wy czone lub modyfikowane. Dlatego te  skutkiem 

niezachowania odpowiedniej reprezentacji w wy ej okre lonych sytuacjach jest 

niewa no  czynno ci prawnej - art. 58 § 1 k.c. Potwierdzi  powy sze S d Najwy szy 

na gruncie kodeksu handlowego w odniesieniu do umowy o prac  cz onka zarz du w 

wyroku z dnia 11.01.2002 r., III RN 169/00, a tak e w wyroku z dnia 23.01.1998 r., I 

PKN 489/97. 

d Najwy szy rygorystycznie podchodzi do wymogu okre lonego w art. 210 § 1 i 

art. 379 § 1 k.s.h. W wyroku z dnia 2.02.2000 r., II UKN 360/99 S d Najwy szy 

wypowiedzia  si , e rozszerzenie uprawnie  komisji rewizyjnej nie mo e dotyczy  

uprawnienia do reprezentacji spó ki przy zawieraniu umów o prac  z cz onkami 

zarz du. Z kolei w wyroku z dnia 8.05.2003 r. III RN 66/03 orzek , e umowa o prac  

cz onka zarz du spó ki zawarta z naruszeniem art. 203 k.h. przez innego cz onka 

zarz du, nie mo e zosta  nast pnie potwierdzona w trybie art. 103 k.c. poprzez 

ustanowienie cz onka zarz du pe nomocnikiem przez zgromadzenie wspólników w 

pewien czas po zawarciu niewa nej umowy. Przepis ten, zdaniem S du 

Najwy szego, nie ma bowiem zastosowania w przypadku, o którym mowa w art. 39 

k.c. Jestem zdania, i  co do zasady cz onkowie zarz du mog  wyst powa  jako 

pe nomocnicy spó ki, o ile z okoliczno ci dokonywania czynno ci prawnej, a w 

szczególno ci z tre ci zawartej umowy, wyra nie wynika e imiennie wskazana 

osoba dzia a jako pe nomocnik spó ki, a nie jako cz onek jej zarz du. W sytuacji 

dzia ania osoby jako pe nomocnika, a nie jako cz onka zarz du, powinny do niego 

mie  zastosowanie wszystkie przepisy dotycz ce pe nomocników, równie  przepis 

art. 103 k.c. Je li natomiast umow  podpisuje osoba pos uguj c si  np. piecz tk  

cz onka zarz du, to trudno by oby dowie , e dzia a ona jako pe nomocnik spó ki a 
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nie jej cz onek zarz du i e umowa jest wa na, a jedynie bezskuteczna do czasu 

potwierdzenia jej przez np. zgromadzenie wspólników. Porównaj: wyrok NSA z dnia 

8.04.1999 r., SA/Bk 94/98. 

Warto te  doda , i  zgodnie z utrwalonym orzecznictwem S du Najwy szego, z 

chwil  odwo ania cz onka zarz du z funkcji, pomimo e pozostaje on w stosunku 

zatrudnienia, nie stosuje si  przepisu art. 210 § 1 i art. 379 § 1 k.s.h. Tak na gruncie 

kodeksu handlowego: wyrok SN z dnia 21.03.2001 r., I PKN 322/00 oraz wyrok SN z 

dnia 24.01.2002 r., I PKN 838/00. Podobnie: wyrok SN z dnia 18.12.2002 r., I PK 

296/02, w którym S d Najwy szy stwierdzi , i  rada nadzorcza uprawniona jest do 

rozwi zania umowy o prac  tylko w razie jednoczesnego odwo ania z funkcji cz onka 

zarz du i rozwi zania umowy o prac . 

Wymóg  z  art.  210  §  1  i  art.  379  §  1  k.s.h.  odnosi  si  do  wszystkich  umów  

zawieranych przez cz onka zarz du ze spó , a nie tylko umów zwi zanych z 

wykonywan  funkcj . Za takim stanowiskiem opowiedzia  si  NSA w wyroku z dnia 

13.03.2001 r., III SA 68/00. Przeciwne, nietrafne jak si  wydaje stanowisko, 

zaprezentowa  S d Najwy szy w wyroku z dnia 28.02.2001 r., II UKN 244/00 oraz w 

wyroku z dnia 23.03.1999 r., II CKN 24/98, OSNC 1999, nr 11, poz. 187. Zreszt  to 

ostatnie spotka o si  z kilkoma krytycznymi glosami m.in. M. Litwi skiej12, J.P. 

Naworskiego13 i Z. Kuniewicza14. 

Natomiast brak zgody zgromadzenia wspólników / walnego zgromadzenia w 

przypadku umów, o których mowa w art. 15 k.s.h. skutkuje, zgodnie z art. 17 § 1 i 2 

k.s.h., niewa no ci  ex tunc umowy, o ile zgoda taka nie zostanie wyra ona w ci gu 

najpó niej dwóch miesi cy od dnia dokonania czynno ci prawnej przez spó . 

                                            

12 M. Litwi skia, Glosa do wyroku SN z dnia 23.03.1999 r., II CKN 24/98, opubl. PPH 2000, nr 6, str. 
40. 
13 J.P. Naworski, Glosa do wyroku SN z dnia 23.03.1999 r., II CKN 24/98, opubl. Przegl d S dowy 
2000, nr 7-8, str. 150. 
14 Z. Kuniewicz, Glosa do wyroku SN z dnia 23.03.1999 r., II CKN 24/98, opubl. Przegl d S dowy 
2000, nr 9, str. 128. 
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3.5. Konflikt interesów - art. 209 i art. 377 k.s.h. 

Zgodnie z art. 209 k.s.h. w przypadku sprzeczno ci interesów spó ki z interesami 

cz onka zarz du, jego wspó ma onka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia 

oraz osób, z którymi jest powi zany osobi cie, cz onek zarz du powinien wstrzyma  

si  od udzia u w rozstrzyganiu takich spraw i mo e da  zaznaczenia tego w 

protokole. Identyczn  norm  zawiera art. 377 k.s.h. dotycz cym spó ki akcyjnej. 

Podobnie zredagowane przepisy znajdowa y si  w kodeksie handlowym, cho  w 

kodeksie spó ek handlowych kr g osób w przepisie wymienionych zosta  rozszerzony 

i dodano prawo cz onka zarz du do dania zaprotoko owania czynno ci wy czenia 

si  od rozstrzygni cia w sprawie z powodu konfliktu interesów. 

Przepis ten ma charakter bezwzgl dnie obowi zuj cy i nie mo na umownie wy czy  

jego stosowania ani zwolni  cz onka zarz du z obowi zku jego stosowania15. 

W literaturze zdania s  podzielone co do kwestii, czy obowi zek wy czenia si , o 

którym nowa w cyt. artyku ach dotyczy tylko prowadzenia spraw czy równie  

reprezentacji. Pierwsze stanowisko prezentuje m.in. A. Opalski twierdz c, e poj cie 

„rozstrzygania w sprawach” bli sze jest bowiem prowadzeniu spraw spó ki, ani eli jej 

reprezentacji16 oraz A. Kidyba wskazuj c, e literalnie przepis dotyczy prowadzenia 

spraw, cho  praktycznie problem ma znaczenie równie  na p aszczy nie 

reprezentacji. Powinno  wy czenia si  cz onka zarz du przy reprezentowaniu 

spó ki w przypadku konfliktu interesów spó ki z interesami jego lub jego bliskich mo e 

wynika  jedynie z umowy spó ki17. Odmienny pogl d przedstawia M. Allerhand, który 

twierdzi, e w przypadku sprzeczno ci interesów cz onek zarz du nie powinien 

rozstrzyga  sprawy ani nie powinien spó ki reprezentowa 18. Z kolei S. Stanis awska-

Kloc i J. Szwaja pisz , i  ustawodawca celowo u  okre lenia „powstrzyma  od 

                                            

15 Tak: A. Kidyba, Kodeks spó ek handlowych. Obja nienia, Kraków 2004 r., str. 368; S. Stanis awska-
Kloc, J. Szwaja, Obowi zek wstrzymania si  cz onka zarz du od rozstrzygania spraw (art. 202 i 373 
kodeksu handlowego), Prawo Spó ek 2000, nr 3, str. 4. 
16 A. Opalski, Wa no  umowy zawartej przez cz onka zarz du spó ki z o.o., PPH 2003, nr 6, str. 36. 
17 A. Kidyba, Spó ka z ograniczon  odpowiedzialno ci . Komentarz, Warszawa 1999, str. 334. 
18 M. Allerhand, Kodeks handlowy z komentarzem, Warszawa 1996, str. 184. 
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rozstrzygania” (a nie prowadzenia spraw czy reprezentacji), aby nie przes dza  

jednoznacznie, i  chodzi wy cznie o czynno ci konkretnego rodzaju19. 

W moim przekonaniu przepis art. 209 (377) k.s.h. nak ada na adresatów obowi zek 

powstrzymania si  od udzia u w prowadzeniu spraw jak i reprezentacji, o ile zachodzi 

konflikt interesów. Jednak e sankcje za naruszenie tego przepisu maj  wy cznie 

charakter wewn trzny. Niezastosowanie si  do postanowie  przepisu art. 209 i 377 

k.s.h. mo e prowadzi  wi c do odpowiedzialno ci odszkodowawczej cz onka 

zarz du wobec spó ki na podstawie art. 293 albo art. 483 k.s.h. Mo e te  skutkowa  

konsekwencjami dyscyplinarnymi tj. odwo aniem z funkcji20. Natomiast dokonane 

czynno ci prawne pozostaj  w mocy wobec osób trzecich. Powy sze potwierdzi  SN 

w wyroku z dnia 11.01.2002 r., IV CKN 1903/00, OSNC 2002, nr 11, poz. 137 

stwierdzaj c, e umowa zawarta przez cz onka zarz du z naruszeniem nakazu 

okre lonego w art. 202 k.h. nie jest niewa na21. „Mieszany” charakter omawianych 

przepisów uzasadnia ich usytuowanie pomi dzy przepisami dotycz cymi sfery 

stosunków wewn trznych a przepisami ze sfery stosunków zewn trznych (wyk adnia 

systemowa). Równie  niecharakerystyczne sformu owanie „powstrzymania si  od 

rozstrzygania w sprawach” mo e przemawia  za niejednolitym charakterem normy 

maj cym z jednej strony odniesienie zarówno do stosunków wewn trznych jak i 

zewn trznych, je li chodzi o hipotez  i dyspozycj  normy, a z drugiej strony - sankcje 

wyst puj  wy cznie w sferze wewn trznej spó ki. 

                                            

19 S. Stanis awska-Kloc, J. Szwaja, Obowi zek wstrzymania si  cz onka zarz du od rozstrzygania 
spraw (art. 202 i 373 kodeksu handlowego), Prawo Spó ek 2000, nr 3, str. 4. 
20 Porównaj: K. Kruczalak w: Kodeks spó ek handlowych. Komentarz pod red. K. Kruczalaka, 
Warszawa 2001, str. 37; J. Fr ckowiak w: Kodeks spó ek handlowych. Komentarz pod red. K. 
Kruczalaka, Warszawa 2001, str. 614; M. Allerhand, Kodeks handlowy z komentarzem, Warszawa 
1996, str. 184; A. Kidyba, Spó ka z ograniczon  odpowiedzialno ci , Warszawa 1999, str. 334. 
21 Tak równie : S. Stanis awska-Kloc, J. Szwaja, Obowi zek wstrzymania si  cz onka zarz du od 
rozstrzygania spraw (art. 202 i 373 kodeksu handlowego), Prawo Spó ek 2000, nr 3, str. 4; przeciwne 
stanowisko prezentuje: S. So tysi ski w glosie do wyroku SN z dnia 11.01.2002 r., IV CKN 1903/00, 
opubl. PPH 2002, nr 10, str. 53. 



In
sty

tu
t W

ym
iar

u 
Sp

ra
wi

ed
liw

o
ci

 16 

3.6. Art. 253 i 426 k.s.h. 

W sprawach s dowych wytoczonych o uchylenie lub stwierdzenie niewa no ci 

uchwa y zgromadzenia wspólników / walnego zgromadzenia spó  kapita ow  

reprezentuje zarz d tylko wówczas, gdy wspólnicy nie powo ali w tym celu 

pe nomocnika. W wymienionych powy ej sprawach s dowych przepisy art. 253 i art. 

426 k.s.h. przewiduj  wi c co do zasady wy czenie reprezentacji zarz du. Jest to 

jednak wy czenie fakultatywne zale ne od woli wspólników. 

3.7. Reprezentacja spó ki jako pracodawcy (wg kodeksu pracy) 

Zasadniczo reprezentacja w sprawach z zakresu prawa pracy np. przy podpisywaniu 

umów o prac , wypowiadaniu umów o prac  i innych, powinna by  zgodna z 

reprezentacj  spó ki wynikaj  z zapisów umowy / statutu spó ki i wpisu do rejestru 

przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego. Potwierdza to art. 3¹ k.p. który 

jednak e przewiduje, e za pracodawc  b cego jednostk  organizacyjn  

czynno ci w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ 

zarz dzaj cy t  jednostk  albo inna wyznaczona do tego osoba. Przepis ten nie 

okre la jednak, w jakiej formie powinno nast pi  „wyznaczenie”. Oznacza to, e w 

sprawach z zakresu prawa pracy spó  kapita ow  mo e reprezentowa  zarz d lub 

wyznaczona do tego osoba np. jeden cz onek zarz du zajmuj cy stanowisko 

dyrektora ds. personalnych, ds. kadr itp., co mo e wynika  np. z regulaminu zarz du 

albo regulaminu organizacyjnego spó ki wzgl dnie regulaminu pracy. Mo e te  

sprawami z zakresu prawa pracy zajmowa  si  inna osoba spoza zarz du, jednak e 

powinna posiada  do tego odpowiednie „upowa nienie” zarz du, które nie musi mie  

charakteru pe nomocnictwa. Por. wyrok SN z dnia 20.05.1998 r., I PKN 131/98, 

OSNP 1999, nr 12, poz. 385, wyrok SN z dnia 10.09.1998 r., I PKN 286/98, OSNP 

1999, nr 18, poz. 585, postanowienie SN z dnia 12.10.2000 r., I PKN 536/00, OSNP 

2002, nr 10, poz. 241. W literaturze wypowiedziany zosta  pogl d, i  z uwagi na fakt, 

 dzia anie osoby wyznaczonej na podstawie art. 3¹ k.p. stanowi posta  

pe nomocnictwa ogólnego w rozumieniu art. 98 k.c. powinno by  ono - zgodnie z 
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dyspozycj  art. 99 § 2 k.c. w zwi zku z art. 300 k.p. - pod rygorem niewa no ci 

udzielone na pi mie22. W mojej opinii, uprawnienie do dzia ania osoby wyznaczonej 

do dokonywania czynno ci z zakresu prawa pracy, oparte jest bardziej na 

pe nomocnictwie rodzajowym ani eli ogólnym, dotyczy bowiem wybranego rodzaju 

spraw z zakresu zarz dzania, tzw. zarz dzania zasobami ludzkimi, je li w ogóle 

mo e by  tu mowa o konieczno ci udzielenia pe nomocnictwa. Przepis art. 3¹ k.p. 

bowiem w sposób bardzo ogólny stanowi o „wyznaczeniu” osoby nadaj c owemu 

„wyznaczeniu” charakter niesformalizowany. Dlatego prezentuj  pogl d, i  

„wyznaczenie” w rozumieniu art. 3¹ k.p. nie jest jednoznaczne z obowi zkiem 

udzielenia pe nomocnictwa w rozumieniu art. 96 in fine k.c., cho  dla pewno ci 

obrotu i w celach dowodowych po dane by oby zachowanie formy pisemnej. 

Równie  w sporach s dowych spó  kapita ow  reprezentuje w sprawach z zakresu 

prawa pracy osoba uprawniona zgodnie z art. 3¹ k.p. Potwierdzi  powy sze S d 

Najwy szy w postanowieniu z dnia 14.05.2001 r., I PZ 9/01, OSNCP 2003, nr 7, poz. 

180, stwierdzaj c, e kr g osób uprawnionych do udzielania pe nomocnictwa 

procesowego w sprawach z zakresu prawa pracy wyznaczony jest przez art. 3¹ k.p., 

a nie przez art. 38 k.c. 

W post powaniu upad ciowym syndyk jest uprawniony do dokonywania czynno ci 

w sprawach pracowniczych, mimo dzia ania organów upad ego pracodawcy - wyrok 

SN z dnia 18.06.2002 r., I PKN 171/01, OSNP 2004, nr 7, poz. 121. Przeciwne 

stanowisko zaj  J. Jamio kowski, stwierdzaj , e syndykowi masy upad ci nie 

mo na przypisa  przymiotu pracodawcy w zakresie stosunków prawa pracy 

kreowanych na podstawie maj tku upad ego przedsi biorcy. Syndyk jest bowiem 

jedynie osob  zarz dzaj  mas  upad ci w celu zrealizowania funkcji zwi zanych 

z post powaniem upad ciowym i nie jest nast pc  prawnym upad ego. Upad y 

przedsi biorca zatrudniaj cy pracowników i maj cy do chwili upad ci status 

pracodawcy, nadal nim pozostaje po og oszeniu upad ci, pomimo utraty mo liwo ci 

zarz dzania swoim maj tkiem23. Jednak e nale y zauwa , i  w przypadku 

og oszenia upad ci obejmuj cej likwidacj  maj tku upad ego, pozbawiony zarz du 

                                            

22 A. Jasi ska, Odpowiedzi na pytania dotycz ce niektórych zmian kodeksu pracy, S ba 
Pracownicza 1997, nr 3, str. 7. 
23 J. Jamio kowski, Status publicznoprawny syndyka masy upad ci, PPE 2003, nr 2-3, str. 5. 
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upad y nie mo e dokonywa  wyp at wynagrodzenia za prac  i innych wiadcze  

pracowniczych. Gdy tymczasem, zadania wyznaczone prawem upad ciowym 

syndykowi polegaj  w g ównej mierze na doprowadzeniu do likwidacji maj tku 

upad ego i równomiernym zaspokojeniu jego wierzycieli. Wobec powy szego, z istoty 

rzeczy niezb dne jest podejmowanie przez syndyka pewnych czynno ci z zakresu 

prawa pracy i w takim zakresie b dzie on uprawniony do dokonywania czynno ci z 

zakresu stosunków pracowniczych, np. dokonywania wyp at wiadcze  

pracowniczych, rozwi zywania stosunków pracy. W pewnym zakresie podobne 

uprawnienia posiada zarz dca masy upad ci w przypadku og oszenia upad ci z 

mo liwo ci  zawarcia uk adu, np. b dzie on uprawniony do dokonywania wyp at 

wynagrodze  pracowniczych. Pomimo bowiem braku wyra nych przepisów syndyk / 

zarz dca s  uprawnieni do reprezentowania upad ego jako pracodawcy w 

stosunkach pracowniczych, co wynika z faktu, i  zarz dzaj  mas  upad ci, w sk ad 

której wchodzi prawnie ca y maj tek upad ego, z pomini ciem tylko niektórych jego 

sk adników na podstawie szczególnych przepisów prawa upad ciowego i 

naprawczego np. art. 63-67. Przy czym nale y mie  na uwadze szczególne przepisy 

prawa upad ciowego i naprawczego, np. art. 64, stanowi cy, i  mienie 

przeznaczone na pomoc dla pracowników upad ego i ich rodzin stanowi ce 

zgromadzone na odr bnym rachunku bankowym rodki pieni ne zak adowego 

funduszu wiadcze  socjalnych i inne, które oznacza s dzia komisarz, nie wchodz  

w sk ad masy upad ci i zarz dza nimi - co do zasady - upad y. Kolejny przepis to 

art. 177 Prawa upad ciowego i naprawczego, stanowi cy, i  syndyk niezw ocznie 

wykonuje obowi zki przewidziane przepisami o ochronie roszcze  pracowniczych w 

razie niewyp acalno ci pracodawcy, przy czym rodki przekazane z Funduszu 

Gwarantowanych wiadcze  Pracowniczych nie wchodz  do masy upad ci. Dalej, 

zgodnie z art. 179 Prawa upad ciowego i naprawczego, syndyk mo e, w zasadzie 

za zezwoleniem s dziego komisarza, zatrudnia  inne osoby, je li jest to niezb dne 

dla zabezpieczenia i likwidacji maj tku upad ego. 

3.7.1. Umowy o prac  cz onków zarz du 

Je li natomiast chodzi o umowy o prac  zawarte pomi dzy spó  a cz onkami 

zarz du, to zgodnie z art. 210 i art. 379 k.s.h., spó  reprezentuje wówczas rada 
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nadzorcza albo pe nomocnik powo any uchwa  wspólników. Umowa podpisana 

przez inn  osob  jest niewa na. Potwierdzi  powy sze S d Najwy szy w wyroku z 

dnia 23.01.1998 r., I PKN 489/97, OSNP 1999, nr 1, poz. 8, a tak e w nowszym 

wyroku z dnia 11.01.2002 r., III RN 169/00, OSNP-wk . 2002, nr 5, poz. 2. Zgodnie z 

wyrokiem SN z dnia 23.01.1998 r., I PKN 498/97, OSNAP 1999, nr 1, poz. 13, 

uprawnienie rady nadzorczej spó ki z ograniczon  odpowiedzialno ci  do zawarcia 

umowy o prace z cz onkiem zarz du nie jest uzale nione od uprzedniej uchwa y 

wspólników. Natomiast w spó ce akcyjnej, na podstawie art. 378 k.s.h. rada 

nadzorcza ustala wynagrodzenie cz onków zarz du zatrudnionych na podstawie 

umowy o prac  lub innej umowy, chyba e statut stanowi inaczej. 

Powstaje pytanie, jaka jest sytuacja prawna cz onka zarz du, którego niewa no  

umowy o prac  z przyczyn formalnych stwierdzi  w post powaniu s dowym s d. 

Skutek niewa no ci dzia a ex tunc. Wydaje si , i  wówczas nale y przyj  istnienie 

pomi dzy cz onkiem zarz du a spó  umowy mieszanej zlecenia z elementami 

umowy o wiadczenie us ug. 

Inne kontrowersyjne zagadnienia powstaj ce przy stosowaniu szczególnej regulacji z 

powo anych wy ej przepisów omówione zosta y wy ej. 

4. Reprezentacje szczególne 

4.1. Spó ka kapita owa w organizacji 

Spó ki kapita owe w organizacji powstaj ce z chwil  zawarcia umowy spó ki z 

ograniczon  odpowiedzialno ci  / zawi zania spó ki akcyjnej (obj cia wszystkich 

akcji) pod firm  z dodatkiem: „w organizacji” maj  zdolno  prawn  i s dow , cho  

ustawa nie nadaje im charakteru osób prawnych (art. 11 k.s.h. oraz art. 161 § 1 i art. 

323 § 1 i 310 § 1 k.s.h.). S  równie  podatnikami - art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 

15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. 

Nr 54, poz. 654 ze zm.). Od chwili wpisu do rejestru staj  si  osobami prawnymi: 

spó  z ograniczon  odpowiedzialno ci  / spó  akcyjn  (wpis ma charakter 

konstytutywny). 
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W okresie mi dzy powstaniem spó ki a jej zarejestrowaniem mo e by  konieczne 

dokonywanie ró nych czynno ci prawnych np. kupnie lub wynajmie lokali, 

przeprowadzeniu prac remontowych, nabywaniu maszyn i urz dze , surowców i 

materia ów dla produkcji lub us ug prowadzonych przez przysz  spó 24. 

Spó  z ograniczon  odpowiedzialno ci  w organizacji reprezentuje zarz d albo 

pe nomocnik powo any jednomy ln  uchwa  wspólników (art. 161 § 2 k.s.h.), z 

zastrze eniem, i  jednoosobowej spó ki w organizacji nie mo e reprezentowa  (poza 

zg oszeniem spó ki do s du rejestrowego), jedyny wspólnik (art. 162 k.s.h.), równie  

wówczas, gdy jest cz onkiem zarz du25. Ze wzgl dów praktycznych, je li wybrany 

zosta  zarz d, to on powinien reprezentowa  spó  w organizacji26. 

Spó  akcyjn  w organizacji reprezentuj  do czasu ustanowienia zarz du - wszyscy 

za yciele dzia aj cy cznie albo pe nomocnik powo any jednomy ln  uchwa  

wspólników (art. 323 § 2 k.s.h.). Powy sze oznacza, i  spó  akcyjn  w organizacji 

od chwili powo ania wszystkich cz onków zarz du reprezentuje zarz d. 

Sformu owania powy szych przepisów pos uguj ce si  alternatyw  roz czn  „albo” 

wskazuj , e za spó  w organizacji nie mo e dzia  równocze nie zarówno 

zarz d, jak i pe nomocnik b  pe nomocnik i za yciele, ale wspólnicy / za yciele 

dokonuj  wyboru, kto ma spó  w organizacji reprezentowa . W braku uchwa y 

powo uj cej pe nomocnika do reprezentowania spó ki w organizacji, nale y przyj , 

e spó  z ograniczon  odpowiedzialno ci  reprezentuje zarz d, za  spó  akcyjn  

reprezentuj  za yciele do czasu ustanowienia zarz du. 

Do spó ki w organizacji w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje si  

odpowiednio przepisy dotycz ce danego typu spó ki (art. 11 § 2 k.s.h.).  

W zwi zku z powy szym zarz d reprezentuje spó  w organizacji w granicach 

okre lonych dla spó ki w ciwej. Wydaje si , e równie  do pe nomocnika i do 

za ycieli nale y stosowa  odpowiednio normy dotycz ce zakresu reprezentowania 

spó ki przez zarz d, skoro przepisy kodeksu nie zawieraj  w tym wzgl dzie 

                                            

24 W. Pyzio , A. Szuma ski, I. Weiss, Prawo spó ek, Bydgoszcz - Kraków 2004, str. 302. 
25 Tak: A. Kidyba, Kodeks spó ek handlowych. Obja nienia, Kraków 2001, komentarz do art. 162. 
26 Tak: A. Kidyba, Kodeks spó ek handlowych. Obja nienia, Kraków 2001, komentarz do art. 162. 
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odmiennych postanowie . W szczególno ci zastosowanie znajd  przepisy o braku 

skuteczno ci wobec osób trzecich wewn trznych ogranicze  w reprezentacji oraz o 

odpowiedzialno ci wewn trznej za skutki naruszenia przepisów wewn trznych przez 

reprezentantów spó ki. Jednak e z zakresu reprezentacji za ycieli / pe nomocnika 

wy czone jest zg oszenie spó ki do rejestru przedsi biorców, która to czynno  

zastrze ona zasta a dla zarz du (art. 164 § 1 i art. 316 § 1 k.s.h.). Ponadto, 

pe nomocnictwo mo e by  w ka dym czasie odwo ane jednomy ln  uchwa  

wspólników / za ycieli27. 

Wobec osób trzecich pe nomocnik b dzie legitymowa  si  uchwa  wspólników, 

zarz d i za yciele - umow  / statutem spó ki28. 

Powy sze rozwa ania w odniesieniu do reprezentowania spó ki akcyjnej w 

organizacji przez za ycieli / pe nomocnika maj  charakter czysto teoretyczny. Je li 

spó ka akcyjna w organizacji powstaje z chwil  zawi zania spó ki tj. obj cia 

wszystkich akcji, to wówczas jest ju  wybrany zarz d. Bowiem akt notarialny, w 

którym za yciele b  za yciele z osobami trzecimi wyra aj  zgod  na 

zawi zanie spó ki, brzmienie statutu i obj cie akcji musi zawiera  stwierdzenie, i  

dokonano wyboru pierwszych organów. Nie ma wi c takiej mo liwo ci, aby 

za yciele / pe nomocnik reprezentowali spó  w organizacji, gdy  spó ka akcyjna 

w organizacji od momentu powstania posiada ju  zarz d. Tymczasem istotne mo e 

by , kto reprezentuje spó  akcyjn  przed powstaniem spó ki w organizacji tj. w 

okresie mi dzy podpisaniem statutu przez za ycieli a obj ciem akcji. Artyku  323 § 

4 k.s.h. stanowi, e do praw i obowi zków za ycieli w okresie przed powstaniem 

spó ki w organizacji stosuje si  odpowiednio przepisy o spó ce akcyjnej w organizacji. 

Nie ulega wi c w tpliwo ci, e spó  w okresie do powstania spó ki w organizacji 

reprezentuj  za yciele. Wobec mno enia konstrukcji: spó ka przed spó  w 

organizacji; spó ka w organizacji, spó ka akcyjna, wydaj  si  uzasadnione postulaty 

                                            

27 Por. R. Czerniawski, Kodeks spó ek handlowych. Przepisy o spó ce akcyjnej. Komentarz, Warszawa 
2001, komentarz do art. 323. 
28 Zobacz te : K. Kruczalak w: Kodeks spó ek handlowych pod redakcj  K. Kruczalaka, Warszawa 
2001, str. 310-311. 



In
sty

tu
t W

ym
iar

u 
Sp

ra
wi

ed
liw

o
ci

 22 

doktryny, i  spó ka akcyjna w organizacji powinna powstawa  w momencie 

podpisania statutu przez za ycieli29. 

4.2. Spó ka kapita owa w likwidacji 

Od dnia otwarcia likwidacji tj. dnia uprawomocnienia si  orzeczenia o rozwi zaniu 

spó ki przez s d lub dnia powzi cia przez wspólników uchwa y o rozwi zaniu spó ki 

lub dnia zaistnienia innej przyczyny powoduj cej rozwi zanie spó ki, spó  

reprezentuj  likwidatorzy w granicach swoich kompetencji okre lonych w art. 282 § 1 

oraz art. 461 § 1 k.s.h. Likwidatorami s  cz onkowie zarz du, chyba e umowa / 

statut spó ki lub uchwa a wspólników stanowi inaczej. Likwidatorów mo e te  

powo  s d, który orzek  o rozwi zaniu spó ki. Je li umowa spó ki nie stanowi 

inaczej, likwidatorzy mog  by  odwo ani moc  uchwa y wspólników lub 

postanowieniem s du; likwidatorów ustanowionych przez s d, mo e odwo  tylko 

d. W spó ce akcyjnej, s d mo e na wniosek akcjonariuszy reprezentuj cych co 

najmniej jedn  dziesi  kapita u zak adowego, uzupe ni  liczb  likwidatorów 

ustanawiaj c jednego lub dwóch likwidatorów. Zarówno w spó ce z ograniczon  

odpowiedzialno ci , jak i spó ce akcyjnej, s d mo e z wa nych powodów na wniosek 

osób maj cych w tym interes prawny odwo  likwidatorów i ustanowi  innych (art. 

276 oraz art. 463 k.s.h.). W czasie likwidacji spó ka dzia a pod firm  z dodatkiem: „w 

likwidacji” (art. 274 § 2 oraz art. 461 § 2 k.s.h.). Z chwil  otwarcia likwidacji wygasa 

prokura i nie mo e ona by  ustanowiona w trakcie likwidacji (art. 284 oraz art. 470 

k.s.h.). 

Jak wy ej wspomniano, od dnia otwarcia likwidacji w zakresie czynno ci 

likwidacyjnych likwidatorzy s  reprezentantami spó ki. Zgodnie z art. 282 § 1 oraz art. 

468 § 1 k.s.h. likwidatorzy powinni zako czy  interesy bie ce spó ki, ci gn  

wierzytelno ci, wype ni  zobowi zania i up ynni  maj tek spó ki. Nowe interesy mog  

wszczyna  tylko wówczas, gdy jest to potrzebne do zako czenia spraw w toku. 

Nieruchomo ci mog  zbywa  w drodze publicznej licytacji, a z wolnej r ki - jedynie 

                                            

29 Por. J. Fr ckowiak w: Kodeks spó ek handlowych. Komentarz pod redakcj  K. Kruczalaka, 
Warszawa 2001, str. 519-520. 
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na mocy uchwa y wspólników i po cenie nie ni szej od uchwalonej przez wspólników. 

Ka dy z likwidatorów ma prawo i obowi zek zg osi  do rejestru otwarcie likwidacji, 

imiona i nazwiska likwidatorów, ich adresy, sposób reprezentowania spó ki, 

notarialnie po wiadczone wzory podpisów likwidatorów; wpis likwidatorów 

ustanowionych przez s d nast puje z urz du (art. 277 oraz art. 464 k.s.h.). Wobec 

osób trzecich ograniczenie kompetencji likwidatorów nie maj  skutku prawnego. 

Ponadto, ustawodawca wprowadzi  domniemanie prawne, i  wobec osób trzecich 

dzia aj cych w dobrej wierze czynno ci podj te przez likwidatorów uwa a si  za 

czynno ci likwidacyjne - art. 283 oraz art. 469 k.s.h. 

Natomiast w stosunkach wewn trznych likwidatorzy s  obowi zani stosowa  si  do 

uchwa  wspólników. Zasady tej nie stosuje si  w spó ce akcyjnej do likwidatorów 

ustanowionych przez s d. Natomiast likwidatorzy ustanowieni przez s d w spó ce z 

ograniczona odpowiedzialno ci  s  obowi zani stosowa  si  do jednomy lnych 

uchwa  powzi tych przez wspólników i osoby, na których wniosek, s d z wa nych 

powodów ustanowi  tych e likwidatorów (art. 282 § 2 oraz art. 468 § 2 k.s.h.). 

W sprawach nieuregulowanych w rozdziale kodeksu po wi conym likwidacji, do 

likwidatorów stosuje si  przepisy dotycz ce cz onków zarz du (art. 280 oraz art. 466 

k.s.h.). Skoro wi c w b cej w likwidacji spó ce z ograniczon  odpowiedzialno ci  

ustanowiono dwóch likwidatorów, to dla skutecznego uznania powództwa o zap at  

wytoczonego tej e spó ce konieczne jest wspó dzia anie obu likwidatorów (art. 199 § 

1 w zwi zku z art. 269 k.h. (...)), chocia by w akcie powo ania likwidatorów tego 

wspó dzia ania nie zastrze ono (...). - wyrok S du Apelacyjnego w Bia ymstoku, I 

ACa 309/97, OSAB 1997 r., nr 4, poz. 37. 

Ponadto, w zwi zku z norm  art. 280 oraz art. 466 k.s.h., uwagi poczynione w 

niniejszym opracowaniu dotycz ce skutków naruszenia iuris cogentis reguluj cych 

zasady reprezentacji oraz skutków naruszenia przepisów wewn trznych spó ki w 

odniesieniu do reprezentacji wykonywanej przez zarz d spó ki kapita owe, aktualne 

 równie  w odniesieniu do reprezentacji wykonywanej przez likwidatorów. 
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4.3. Spó ka kapita owa w upad ci oraz w toku post powania naprawczego 

Szczególna sytuacja ma miejsce w przypadku og oszenia upad ci spó ki 

kapita owej. Z chwil  og oszenia upad ci tj. dat  wydania postanowienia o 

og oszeniu upad ci maj tek upad ego staje si  co do zasady mas  upad ci, która 

y zaspokojeniu wierzycieli upad ego (art. 61 w zwi zku z art. 52 ustawy z dnia 

28.02.2003 r. - Prawo upad ciowe i naprawcze - Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.). 

Je li og oszono upad  obejmuj  likwidacj  maj tku upad ego, upad y traci 

prawo zarz du oraz mo liwo  korzystania i rozporz dzania mieniem wchodz cym 

do masy upad ci (art. 75 ust. 1 Prawa upad ciowego i naprawczego). W 

przypadku og oszenia upad ci z mo liwo ci  zawarcia uk adu, s d upad ciowy w 

postanowieniu o og oszeniu upad ci okre la czy i w jakim zakresie upad y b dzie 

sprawowa  zarz d swoim maj tkiem (art. 51 ust. 1 pkt 3 Prawa upad ciowego i 

naprawczego). Czynno ci prawne upad ego dotycz ce mienia wchodz cego do 

masy upad ci, wobec którego upad y utraci  prawo zarz du, s  niewa ne (art. 77 

ust. 1 Prawa upad ciowego i naprawczego). 

d upad ciowy powo uje: 

- syndyka w razie og oszenia upad ci obejmuj cego likwidacj  maj tku 

upad ego, 

- nadzorc  s dowego w razie og oszenia upad ci z mo liwo ci  zawarcia 

uk adu, 

- zarz dc  w razie og oszenia upad ci z mo liwo ci  zawarcia uk adu, gdy 

odebrano upad emu zarz d maj tkiem (art. 156 Prawa upad ciowego i 

naprawczego). 

W sprawach dotycz cych masy upad ci syndyk, zarz dca oraz nadzorcza s dowy 

dokonuj  czynno ci na rachunek upad ego, lecz w imieniu w asnym (art. 160 ust. 1 

Prawa upad ciowego i naprawczego). Równie  post powania s dowe i 

administracyjne dotycz ce masy upad ci a tocz ce si  po og oszeniu upad ci 

obejmuj cej likwidacj  maj tku upad ego, prowadzi syndyk na rachunek upad ego, 

lecz w imieniu w asnym (art. 144 Prawa upad ciowego i naprawczego). Syndyk, 

nadzorca s dowy i zarz dca sprawuj  wi c funkcj  reprezentantów spó ki w 

upad ci w sprawach dotycz cych masy upad ci i nie s  pe nomocnikami spó ki. 
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Mog  jednak takich pe nomocników ustanawia  (art. 161 ust. 1 Prawa 

upad ciowego i naprawczego). Ich zakres reprezentacji jest ograniczany szeregiem 

norm prawa upad ciowego i ci le poddany nadzorowi s dziego komisarza (art. 

152 ust. 1 Prawa upad ciowego i naprawczego). 

W przypadku og oszenia upad ci z mo liwo ci  zawarcia uk adu, je li upad y nie 

zosta  pozbawiony prawa zarz du swoim maj tkiem, upad y samodzielnie sprawuje 

zarz d maj tkiem pod nadzorem nadzorcy s dowego i wówczas upad y uprawniony 

jest do dokonywania czynno ci zwyk ego zarz du, za  do dokonywania czynno ci 

przekraczaj cych zwyk y zarz d potrzebuje zgody nadzorcy s dowego (art. 76 

Prawa upad ciowego i naprawczego). W tym wypadku jest wi c upad y uprawniony 

do wykonywania prawa reprezentacji, czyli w spó ce kapita owej reprezentacj  

dzie wykonywa  jej zarz d, przy czym czynno ci zarz du przekraczaj ce zwyk y 

zarz d b  wymaga y zgody nadzorcy s dowego. Ponadto, b dzie on ograniczony 

innymi przepisami prawa upad ciowego zwi zanymi ze specyfik  post powania 

upad ciowego. 

Identycznie, jak przy og oszeniu upad ci z mo liwo ci  zawarcia uk adu, sytuacja 

wygl da w post powaniu naprawczym, gdy  na czas trwania post powania 

naprawczego s d ustanawia dla przedsi biorcy nadzorc  s dowego, do którego 

odpowiednie zastosowanie maj  przepisy o nadzorcy s dowym w post powaniu 

upad ciowym (art. 497 Prawa upad ciowego i naprawczego). 

Czynno  prawna dokonana przez upad ego bez wymaganej zgody nadzorcy 

dowego, w wyniku której dochodzi do zmiany lub wyga ni cia stosunku prawnego, 

jako dokonana z naruszeniem ustawy jest bezskuteczna wobec masy upad ci - art. 

84 Prawa upad ciowego i naprawczego. W post powaniach s dowych i 

administracyjnych, uznanie roszczenia, zrzeczenie si  roszczenia, zawarcie ugody 

lub przyznanie okoliczno ci istotnych dla sprawy, dokonane przez upad ego bez 

zgody nadzorcy s dowego nie wywiera skutków prawnych (art. 138 ust. 3 Prawa 

upad ciowego i naprawczego). 
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4.4. Kurator 

Zgodnie z art. 42 k.c. s d ustanowi kuratora dla osoby prawnej, która z powodu 

braku organów nie mo e prowadzi  swoich spraw. Kurator powinien niezw ocznie 

postara  si  o powo anie organów, a w razie potrzeby o jej likwidacj . Zgodnie z art. 

69 k.p.c. równie  w post powaniu s dowym s d mo e powo  kuratora dla osoby 

prawnej nie maj cej organu powo anego do jej reprezentowania, je li strona 

przeciwna podejmuje wobec tej osoby prawnej czynno ci procesowe nie cierpi ce 

zw oki. Kuratora osoby prawnej ustanawia s d opieku czy, w którego okr gu osoba 

ta mia a lub ma ostatni  siedzib  - art. 603 k.p.c. W za wiadczeniu dla kuratora s d 

okre la zakres jego uprawnie  - art. 604 k.p.c. Równie  w post powaniu 

upad ciowym, je li w sk adzie organów upad ego zachodz  braki 

uniemo liwiaj cego dzia anie upad ego, s dzia komisarz ustanawia dla niego 

kuratora, który dzia a w post powaniu upad ciowym (art. 187 Prawa 

upad ciowego i naprawczego). Podobnie, kurator dla spó ki kapita owej mo e 

zosta  ustanowiony przez s d rejestrowy na mocy art. 26 ustawy o Krajowym 

Rejestrze S dowym, w sytuacji gdy zarz d spó ki nie wype nia swoich obowi zków 

wynikaj cych z powo anej ustawy. 

Instytucja kuratora ma wi c charakter pomocniczy, kurator ustanawiany jest 

tymczasowo, a jego podstawowe zadanie polega na doprowadzeniu do pojawienia 

si  w ciwych reprezentantów b  ich czasowym zast pieniu przy dokonywaniu 

okre lonych czynno ci. Zakres jego uprawnie  ustalany jest orzeczeniem s dowym. 

4.5. Oddzia  / przedstawicielstwo zagranicznej spó ki kapita owej 

Szczególna reprezentacja przewidziana zosta a w ustawie z dnia 2.07.2004 r. o 

swobodzie dzia alno ci gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807). Osoby zagraniczne 

w tym zagraniczne spó ki kapita owe (tj. maj ce siedzib  za granic ) mog  tworzy  

na terytorium RP oddzia y (prowadz ce dzia alno  w zakresie przedmiotu 

przedsi biorstwa spó ki zagranicznej) i przedstawicielstwa (prowadz ce dzia alno  

w zakresie promocji i reklamy spó ki zagranicznej). Zarówno w przypadku oddzia u 

jak i przedstawicielstwa, spó ka zagraniczna ma obowi zek wskaza  osob  
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upowa nion  w Polsce do reprezentowania spó ki w oddziale / przedstawicielstwie. 

Osoba ta jest wpisywana do rejestru przedsi biorców (w przypadku oddzia u) albo do 

rejestru przedstawicielstw (w przypadku przedstawicielstwa) i wyst puje w obrocie 

jako reprezentant spó ki zagranicznej. Zarejestrowaniu ulega jej imi  i nazwisko, 

adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a tak e sk ada ona w 

Krajowym Rejestrze S dowym wzór podpisu w przypadku rejestrowania oddzia u 

spó ki zagranicznej. 
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II. Ograniczenia reprezentacji 

1. Zakaz ogranicze  prawa do reprezentacji wobec osób trzecich  

Zgodnie z iuris cogentis art. 204 § 2 oraz art. 372 § 2 k.s.h. prawa cz onków zarz du 

do reprezentowania spó ki nie mo na ograniczy  ze skutkiem prawnym wobec osób 

trzecich. Wg pogl du M. Litwi skiej wypowiedzianego na gruncie kodeksu 

handlowego, aktualnego - m.zd. - równie  na gruncie kodeksu spó ek handlowych, 

zakaz ogranicze  w reprezentacji dotyczy wy cznie ogranicze  umownych i nie 

odnosi si  do ogranicze  ustawowych30. Powy szy zakaz obejmuje wy cznie 

stosunki zewn trzne spó ki i nie narusza prawa do wprowadzenia ogranicze  w 

reprezentacji w stosunkach wewn trznych w spó ce. Warto równie  przypomnie , e 

zakaz ogranicze  nie dotyczy prawa do prowadzenia spraw spó ki. Wobec tego, 

zgodnie z art. 207 i art. 375 k.s.h. cz onkowie zarz du, wobec spó ki, podlegaj  

ograniczeniom ustanowionym w ustawie, umowie / statucie spó ki i uchwa ach 

organów spó ki. 

2. Zakres reprezentacji a sposób reprezentacji 

Kontrowersje budzi wzajemny stosunek art. 204 § 2 i 323 § 2 k.s.h. do zapisu art. 

208 § 1 i 373 § 1 k.s.h. wskazuj cego, i  sposób reprezentacji reguluje umowa / 

statut spó ki. Z jednej strony przepisy stanowi , i  nie mo na ograniczy  prawa do 

reprezentowania spó ki przez cz onków zarz du ze skutkami prawnymi wobec osób 

trzecich, z drugiej za  strony przepisy zezwalaj  na swobodne ukszta towanie 

sposobu reprezentacji. 

Bior c pod uwag  brzmienie ww. norm nale y stwierdzi , i  zakaz ograniczania 

prawa do reprezentacji dotyczy wy cznie zakresu reprezentacji, nie dotyczy za  

sposobu reprezentacji ukszta towanego umow  / statutem spó ki i ujawnionego w 

rejestrze przedsi biorców KRS. Z pewno ci  pod poj ciem „sposobu reprezentacji” 

                                            

30 M. Litwi ska, Umowa spó ki z ograniczona odpowiedzialno ci , Warszawa 1999, str. 218. 
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rozumie  nale y, w my l zapisów kodeksowych - art. 205 § 1 i art. 373 § 1 k.s.h. - 

uprawnienie do samodzielnego b cznego dzia ania cz onków zarz du wzgl dnie 

cz onków zarz du i prokurentów (tzw. reprezentacja mieszana).31 Trafny wydaje si  

pogl d wyra ony przez J. Kuropatwi skiego, i  przyj cie kilku sposobów 

reprezentacji jest dopuszczalne, je li kryterium decyduj cym o zastosowaniu danego 

sposobu s  okoliczno ci wynikaj ce wprost z rejestru handlowego (nie wymagaj ce 

dodatkowych ustale  materialnych)32. I tak np. ukszta towanie reprezentacji w ten 

sposób, e uprawnionym do reprezentacji s  prezes i wiceprezes zarz du 

samodzielnie oraz dwóch cz onków zarz du cznie, jest dopuszczaln  kombinacj  

sposobów reprezentacji. Podobnie dopuszczalna jest czasami spotykana 

reprezentacja: prezes zarz du samodzielnie i cz onek zarz du z prezesem cznie, 

aczkolwiek jest to reprezentacja „niepraktyczna” wymagaj ca sta ej aktywno ci 

prezesa i mog ca doprowadzi  do czasowego parali u reprezentacji w przypadku 

faktycznej niemo no ci sprawowania funkcji przez prezesa np. urlop, choroba, 

wypadek, mier . Z tego punktu widzenia korzystniej jest ukszta towa  reprezentacj : 

prezes samodzielnie i cz onek zarz du z prezesem lub wiceprezesem cznie. 

Inn  kwesti  jest wprowadzanie umow  / statutem i zg aszanie do rejestru jako 

sposobu reprezentacji ogranicze  kwotowych uzale niaj cych sposób reprezentacji 

od warto ci przedmiotu czynno ci prawnej (np. jednoosobowa reprezentacja przy 

czynno ciach prawnych, których warto  przedmiotu nie przekracza 500.000,00 z  i 

czna dwuosobowa reprezentacja przy czynno ciach powy ej 500.000,00 z  albo 

jednoosobowa reprezentacja przy zaci ganiu zobowi za  nie przewy szaj cych 

czterokrotno ci kapita u zak adowego i dwuosobowa reprezentacja przy zaci ganiu 

zobowi za  przekraczaj cych czterokrotno  kapita u zak adowego). W uchwale z 

dnia 24.10.1996 r., III CZP 112/96, OSNC 1997, nr 2, poz. 20, S d Najwy szy 

opowiedzia  si  za dopuszczalno ci  takiego rozwi zania. Takie stanowisko 

zaaprobowa a te  cz  doktryny33. Jestem zdania, i  ograniczenie opisane powy ej 

                                            

31 Por. te : R.L. Kwa nicki, „Specjalne” zasady reprezentacji spó ek handlowych posiadaj cych 
zarz d, Prawo Spó ek 2004, nr 3, str. 26. 
32 J. Kuropatwi ski, Dopuszczalno  ró nicowania sposobu reprezentacji spó ki z o.o., Prawo Spó ek 
1998, nr 10, str. 7. 
33 A. Kidyba, Kodeks spó ek handlowych. Obja nienia, Kraków 2004, str. 362; R. Pabis, Spó ka z o.o. 
Komentarz, Warszawa 2004, str. 259. 
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mo e by  skuteczne jedynie w stosunkach wewn trznych i nie powinno zosta  

wpisane do rejestru, w praktyce bowiem przedmiotem sporu pomi dzy stronami 

czynno ci prawnej mo e by  warto  tej czynno ci. Tytu em przyk adu, trudno ci 

takie mog  wyst pi  przy zawieraniu umowy najmu czy dzier awy, u yczenia, 

wieloletnich umowach wspó pracy. Podobne stanowisko zaj a M. Litwi ska, na 

gruncie kodeksu handlowego34. 

Natomiast dopuszczalne jest wy czenie prawa do reprezentacji niektórych cz onków 

zarz du skuteczne w stosunkach wobec osób trzecich, o ile na podstawie danych 

ujawnionych w rejestrze mo liwe jest wyra ne ustalenie, który z cz onków zarz du 

zosta  wy czony od prawa reprezentacji. Podobne stanowisko w doktrynie przyjmuje 

J.P. Naworski w glosie do uchwa y SN z dnia 24.10.1996 r., III CZP 112/9635. 

2.1. Skutki naruszenia sposobu reprezentacji 

Czynno  prawna dokonana np. przez jednego cz onka zarz du przy cznej 

reprezentacji dwuosobowej (naruszenie sposobu reprezentacji zgodnego z Krajowym 

Rejestrem S dowym) w ogóle nie zostaje dokonana. W doktrynie wyra ony zosta  

trafny pogl d, przez A. Gierata, e nie mo na (...) twierdzi , e z enie 

wiadczenia woli przez np. jednego cz onka zarz du, w sytuacji, gdy za spó  

dzia  mog  jedynie dwaj cz onkowie tego organu, pozwala przyj , e 

wiadczenie woli z a spó ka. Tak si  nie dzieje, a w przedstawionej sytuacji 

uzna  nale y, e czynno  prawna w ogóle nie zosta a dokonana, a zatem nie mo e 

by  ona niewa na czy te  dotkni ta bezskuteczno ci  zawieszon  ani 

potwierdzona36. Zbli ony pogl d wyrazi  Z. Kuniewicz twierdz c, e w przypadku 

reprezentacji cznej dopiero z enie o wiadczenia woli przez wszystkie uprawnione 

osoby pozwala przyj , i  zosta o z one o wiadczenie w imieniu spó ki. Tym 

                                            

34 M. Litwi ska, Umowa spó ki z ograniczon  odpowiedzialno ci , Warszawa 1999, str. 218-219. 
35 J.P. Naworski, Glosa do uchwa y SN z dnia 24.10.1996 r., III CZP 112/96, opubl. OSP 1997 nr 4, 
poz. 87 oraz Reprezentacja spó ek kapita owych, PPH 1997, nr 3, str. 1. 
36 A. Gierat, Konsekwencje prawne nieprzestrzegania zasad reprezentacji spó ek kapita owych, Prawo 
Spó ek 2001, nr 1, str. 13. 
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samym z enie takiego o wiadczenia przez jedn  z nich pozbawione jest 

donios ci prawnej37. 

Je li wi c umow  podpisa  jeden cz onek zarz du przy obowi zuj cej cznej 

reprezentacji, umowa taka nie zostaje zawarta. Je li we wskazanym przypadku z 

podpisu osoby dzia aj cej w imieniu spó ki wyra nie wynika, e dzia a ona jako 

cz onek zarz du, to do zawarcia umowy w ogóle nie dosz o. Jestem zdania, e 

nale y przyj  domniemanie, e osoba wpisana do rejestru przedsi biorców jako 

cz onek zarz du co do zasady dzia a w tym charakterze. Wyj tkowo z uwagi na 

bezpiecze stwo obrotu, o ile to wyra nie wynika z tre ci udzielonego 

pe nomocnictwa i tre ci dokonanej czynno ci prawnej, cz onek zarz du mo e dzia  

jako pe nomocnik. O tym b dzie mowa dalej. 

2.2.1. Jednoczesno  o wiadczenia woli przy reprezentacji cznej 

W zwi zku z daleko id cymi konsekwencjami naruszenia ustalonego sposobu 

reprezentacji powstaje pytanie, czy o wiadczenia z one przez dwóch cz onków 

zarz du spó ki, w której obowi zuje czna dwuosobowa reprezentacja, musz  

zosta  z one jednocze nie38. Je li o wiadczenie wymaga formy aktu notarialnego, 

to o wiadczenie woli za spó  musi zosta  z one jednocze nie przez wszystkie 

reprezentuj ce j  osoby, co wynika z art. 85 - 90 i 92 ustawy - Prawo o notariacie 

(tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369 ze zm.). Poza tym przypadkiem, przepisy 

nie wymagaj  jednoczesno ci. Z ogólnej normy art. 60 k.c. wynika jedynie, i  z 

zastrze eniem wyj tków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonuj cej 

czynno ci prawnej mo e by  wyra ona przez ka de zachowanie si  tej osoby, które 

ujawnia jej wol  w sposób dostateczny (...). Mo na tu powo  si  za R. Pabisem39 

na wyrok SN z 4.11.1975 r., II CR 555/75, OSN 1976, nr 10, poz. 214, w którym S d 

                                            

37 Z. Kuniewicz, Wspó dzia anie prokurenta z cz onkiem zarz du spó ki kapita owej, Przegl d S dowy 
1998, nr 6, str. 24. W doktrynie wyra ono te  pogl d, i  czynno  prawna dokonana niezgodnie ze 
sposobem reprezentacji np. przez jednego cz onka zarz du przy obowi zuj cej dwuosobowej 
reprezentacji cznej jest niewa na - tak: R. Pabis, Spó ka z o.o. Komentarz, Warszawa 2004, str. 361 
albo dotkni ta bezskuteczno ci  zawieszon  - tak: W. Pyzio , A. Szuma ski, I. Weiss, Prawo spó ek, 
Bydgoszcz - Kraków 2004, str. 414. 
38 Zobacz te : K. Kruczalak w: Kodeks spó ek handlowych. Komentarz, Warszawa 2001, str. 368. 
39 R. Pabis, Spó ka z o.o. Komentarz, Warszawa 2004, str. 262. 
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Najwy szy przyj , i  wspó dzia anie dwóch upowa nionych osób, potrzebne do 

sk adania w imieniu przedsi biorstwa pa stwowego o wiadcze  w zakresie jego 

praw i obowi zków maj tkowych, mo e nast pi  w ka dy sposób, z którego wynika, 

e wspó dzia anie takie mia o miejsce; aden przepis prawny nie przewiduje dla 

wspó dzia ania okre lonej formy, np. jednoczesnego sk adania o wiadcze  woli. 

Jednak e nie mo e tu by  miejsca na potwierdzanie czynno ci obj tej sankcj  

bezskuteczno ci zawieszonej przez drugiego cz onka zarz du w zwi zku z 

odpowiednim zastosowaniem art. 103 k.c., za czym nietrafnie opowiada si  cz  

doktryny40. Wobec braku obowi zku jednoczesnego z enia wszystkich o wiadcze  

sk adaj cych si  na o wiadczenie woli spó ki, nale y przyj  rozs dn  w praktyce 

obrotu gospodarczego granic  pomi dzy oczekiwaniem na z enie o wiadczenia 

przez drugiego z uprawnionych do cznej reprezentacji cz onka zarz du a 

stwierdzeniem, i  nie dosz o w ogóle do z enia o wiadczenia woli przez spó . 

Jestem zdania, i  granic  t  jest doj cie o wiadczenia woli do osoby, (której mia o 

ono by  z one), w taki sposób, e mog a zapozna  si  z jego tre ci  - 

wnioskowanie z art. 61 k.c. 

3. Ustawowe ograniczenia reprezentacji 

Zarówno Kodeks spó ek handlowych, jak i przepisy szczególne ograniczaj  w 

rozmaity sposób prawo cz onków zarz du do reprezentowania spó ki. 

Zgodnie z art. 15 k.s.h. zawarcie przez spó  kapita ow  umowy kredytu, po yczki, 

por czenia lub podobnej umowy z cz onkiem zarz du albo na jego rzecz wymaga 

zgody zgromadzenia wspólników / walnego zgromadzenia, chyba e ustawa stanowi 

inaczej. Zgody rady nadzorczej spó ki zale nej wymaga zawarcie jednej w ww. umów 

z cz onkiem zarz du spó ki dominuj cej przez spó  zale . 

Kodeks wymaga, aby w niektórych sprawach na dokonanie czynno ci prawnych 

zgod  wyrazi o zgromadzenie wspólników / walne zgromadzenie. I tak, zgodnie z art. 

228 i art. 393 k.s.h. uchwa y wspólników wymaga np.: 

                                            

40 Tak: W. Pyzio , A. Szuma ski, I. Weiss, Prawo spó ek, Bydgoszcz - Kraków 2004, str. 414. 
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- nabycie i zbycie nieruchomo ci, u ytkowania wieczystego lub udzia u w 

nieruchomo ci, o ile umowa spó ki nie stanowi inaczej, 

- zawarcie umowy pomi dzy spó  dominuj  a spó  zale  o zarz dzanie 

spó  zale  lub przekazywanie zysku przez spó  zale , 

- zbycie i wydzier awienie przedsi biorstwa lub jego zorganizowanej cz ci 

oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego. 

Uchwa y wspólników w spó ce z ograniczon  odpowiedzialno ci  wymaga równie  

umowa nabycia nieruchomo ci albo udzia u w nieruchomo ci lub rodków trwa ych 

za cen  przewy szaj  jedn  czwart  kapita u zak adowego, nie ni sz  jednak ni  

50.000 z , je li umowa taka mia aby by  zawarta przed up ywem dwóch lat od dnia 

zarejestrowania spó ki, chyba e umowa taka zosta a przewidziana w umowie spó ki 

- art. 229 k.s.h. 

W spó ce akcyjnej uchwa y walnego zgromadzenia powzi tej wi kszo ci  dwóch 

trzecich g osów, wymaga umowa nabycia dla spó ki jakiegokolwiek mienia, za cen  

przewy szaj  jedna dziesi  wp aconego kapita u zak adowego, od za yciela 

lub akcjonariusza spó ki albo spó ki dominuj cej lub spó ki / spó dzielni zale nej, je li 

umowa mia aby by  zawarta przed up ywem dwóch lat od dnia zarejestrowania 

spó ki, chyba e nabycie mienia nast puje na podstawie przepisów o zamówieniach 

publicznych, w post powaniu likwidacyjnym, upad ciowym i egzekucyjnym albo 

jest to nabycie papierów warto ciowych i towarów na rynku regulowanym - art. 394 

k.s.h. 

Ponadto, zgodnie z art. 230 k.s.h., rozporz dzenie prawem lub zaci gni cie 

zobowi zania do wiadczenia o warto ci dwukrotnie przewy szaj cej warto  

kapita u zak adowego spó ki z ograniczon  odpowiedzialno ci  wymaga uchwa y 

wspólników, chyba e umowa spó ki stanowi inaczej. 

Równie  ustawy szczególne wprowadzaj  pewne ograniczenia swobody 

reprezentacji przez cz onków zarz du w niektórych spó kach poprzez stworzenie 

obowi zku uzyskania zgody rady nadzorczej lub zgromadzenia wspólników / 

walnego zgromadzenia, a nawet zgody osoby trzeciej np. Ministra Skarbu Pa stwa, 

Ministra Infrastruktury, Komisji Nadzoru Bankowego. 
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Tytu em przyk adu art. 33 ustawy z dnia 18.01.1996 r. o kulturze fizycznej (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zm.), art. 12 i 18 ustawy z dnia 8.09.2000 r. 

o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi biorstwa pa stwowego 

Polskie Koleje Pa stwowe (Dz.U. Nr 84, poz. 948 ze zm.), art. 124 i 124 a ustawy z 

29.08.1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.), 

art. 18 ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn.: Dz.U. 

z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.), art. 5 a ustawy z dnia 8.08.1996 r. o zasadach 

wykonywania uprawnie  przys uguj cych Skarbowi Pa stwa (Dz.U. Nr 106, poz. 493 

ze zm.). 

3.1. Skutki naruszenia ustawowych przepisów 

Naruszenie wymaga  kodeksu spó ek handlowych co do obowi zku uzyskania zgody 

w postaci uchwa y zgromadzenia wspólników / walnego zgromadzenia lub rady 

nadzorcze na dokonanie czynno ci prawnej skutkuje w przypadku braku zgody - 

niewa no ci  czynno ci prawnej (art. 17 § 1 k.s.h.). Przedmiotowa uchwa a mo e 

zosta  podj ta przed dokonaniem czynno ci prawnej lub w ci gu dwóch miesi cy od 

dokonania czynno ci prawnej i wówczas ma moc wsteczn  ex tunc (art.  17  §  2  

k.s.h.). Jest to niewa no  bezwzgl dna, która jest skuteczna równie  wobec osób 

trzecich, nie tylko wobec spó ki. 

Jedynie do naruszenia wymogu z art. 230 k.s.h. ustawodawca wy czy  

zastosowanie omawianej sankcji, a mianowicie brak zgody zgromadzenia 

wspólników na rozporz dzenie prawem lub zaci gni cie zobowi zania do 

wiadczenia o warto ci dwukrotnie przewy szaj cej wysoko  kapita u zak adowego 

spó ki z ograniczon  odpowiedzialno ci , je li z umowy spó ki nie wynika, i  taka 

zgoda nie jest wymagana, nie skutkuje niewa no ci  czynno ci prawnej, o której 

mowa w art. 17 § 1 k.s.h. Przyj  wi c nale y, e naruszenie art. 230 k.s.h. mo e 

skutkowa  wobec tego jedynie sankcjami wewn trznymi i wobec osób trzecich 

czynno  jest wa na i skuteczna - a contrario art. 230 zd. 2 k.s.h. 

Natomiast sankcje naruszenia wymogów innych ustaw co do warunku uzyskania 

zgody osoby trzeciej co do zasady uregulowane zosta y w tych e ustawach. Tytu em 

przyk adu, zgodnie z art. 5 a ust. 2 ustawy z dnia 8.08.1996 r. o zasadach 
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wykonywania uprawnie  przys uguj cych Skarbowi Pa stwa (Dz.U. Nr 106, poz. 493 

ze zm.) czynno  dokonana bez wymaganej akceptacji Ministra Skarbu Pa stwa jest 

niewa na. Skutek w postaci niewa no ci czynno ci prawnej, na dokonanie której 

ustawa z dnia 8.09.2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji 

przedsi biorstwa pa stwowego Polskie Koleje Pa stwowe (Dz.U. Nr 84, poz. 948 ze 

zm.) przewiduje uzyskanie zgody ministra w ciwego ds. transportu, przewiduje art. 

18 ust. 7 powo anej ustawy. 

Inaczej jest natomiast do skutków naruszenia przepisów szczególnych 

wymagaj cych zgody innego organu spó ki na dokonanie czynno ci prawnej przez 

zarz d. I tak np., zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i 

prywatyzacji (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.), niektóre 

czynno ci w spó ce powsta ej w wyniku komercjalizacji, w której ponad po owa akcji 

nale y do Skarbu Pa stwa, wymaga zgody walnego zgromadzenia. Poniewa  

ustawa nie okre la skutku naruszenia wskazanego przepisu, to poprzez odes anie w 

art. 5 ust. 1 do stosowania k.s.h. w sprawach nieuregulowanych, zastosowanie 

znajdzie art. 17 k.s.h. 

Natomiast wobec spó ki skutki naruszenia przez zarz d ustawowych przepisów 

dotycz cych obowi zku uzyskania zgody innego organu spó ki na dokonywanie 

okre lonych czynno ci prawnych s  identyczne jak skutki naruszenia przez zarz d 

wewn trznych przepisów spó ki (umowy / statutu, regulaminów, uchwa  wspólników i 

in.). B dzie o nich mowa ni ej. 

4. Umowne ograniczenia prawa reprezentacji 

Zgodnie z art. 207 i art. 375 k.s.h. cz onkowie zarz du podlegaj  ograniczeniom 

zawartym nie tylko w ustawach, ale równie  w umowie / statucie spó ki i uchwa ach 

organów spó ki. W szczególno ci ograniczenia te zawarte mog  zosta  w 

regulaminie zarz du, regulaminie organizacyjnym spó ki i innych regulaminach. 

Ograniczenia te mog  dotyczy  poza prawem reprezentacji równie  prawa do 

prowadzenia spraw spó ki. Odno nie do ogranicze  w prawie reprezentowania spó ki 

mog  one polega  na obowi zku uzyskiwania zgody zgromadzenia wspólników / 

walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej na dokonywanie niektórych czynno ci 
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prawnych okre lonych przedmiotowo lub w oparciu o warto  przedmiotu czynno ci 

prawnej. Mog  te  odnosi  si  do sposobu reprezentacji i, co jest cz sto spotykane, 

wymaga  uchwa y ca ego zarz du w okre lonych sprawach. Nierzadkim wymogiem 

jest, aby czynno ci prawne, które poci gaj  za sob  skutki finansowe dla spó ki, 

opatrzone by y kontrasygnat  cz onka zarz du ds. finansowych b  innej osoby 

odpowiedzialnej za stan finansów spó ki. 

4.1. Skutki naruszenia przepisów wewn trznych spó ki 

Naruszenie przepisów wewn trznych spó ki przez cz onków zarz du nie skutkuje na 

zewn trz. Zgodnie z art. 17 § 3 k.s.h. czynno  prawna dokonana bez zgody 

ciwego organu spó ki wymaganej wy cznie przez umow  spó ki albo statut jest 

wa na, jednak e nie wyklucza to odpowiedzialno ci cz onków zarz du wobec spó ki 

z tytu u naruszenia umowy lub statutu. W stosunkach wewn trznych wi c mo e 

prowadzi  do odpowiedzialno ci dyscyplinarnej cznie z odwo aniem z funkcji. 

Podstaw  odpowiedzialno ci cywilnej cz onka zarz du mog  stanowi  art. 293 i art. 

483 k.s.h. przewiduj ce odpowiedzialno  odszkodowawcz  cz onka zarz du z tytu u 

zawinionego wyrz dzenia spó ce szkody w wyniku naruszenia dzia ania lub 

zaniechania sprzecznego z prawem lub postanowieniami umowy / statutu spó ki, 

przy czym ustawodawca przyj  domniemanie winy cz onka zarz du. Przy czym 

przepisy ustalaj , i  cz onek zarz du powinien przy wykonywaniu swoich 

obowi zków do  staranno ci wynikaj cej z zawodowego charakteru swojej 

dzia alno ci. Cyt. przepisy dotycz  równie  likwidatorów. Dodatkowo, w razie 

wyrz dzenia szkody spó ce w zwi zku z naruszeniem innych, poza umow  / 

statutem spó ki, przepisów wewn trznych spó ki np. regulaminu zarz du, cz onkowie 

zarz du ponosz  odpowiedzialno  na zasadach ogólnych tj. art. 415 k.c., a w 

przypadku istnienia umów cywilnoprawnych lub umów o prac  cz onków zarz du ze 

spó  - równie  na podstawie art. 471 i nast. k.c, b  kodeksu pracy41. 

 

                                            

41 R.L. Kwa nicki, Zasady odpowiedzialno ci korporacyjnej „rzekomego reprezentanta” wobec spó ki, 
Prawo Spó ek 2002, nr 11, str. 20. 
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III. Prokura a reprezentacja 

1. Ogólnie - porównawczo z pe nomocnictwem 

Prokura jest rodzajem pe nomocnictwa handlowego, co wyra nie wynika z art. 109¹ 

k.c. Podlega obowi zkowemu wpisowi do rejestru przedsi biorców KRS i obejmuje 

umocowanie do czynno ci s dowych i pozas dowych, jakie s  zwi zane z 

prowadzeniem przedsi biorstwa. Jednak e do zbycia przedsi biorstwa, do 

dokonania czynno ci prawnej, na podstawie której nast puje oddanie do czasowego 

korzystania oraz do zbywania i obci ania nieruchomo ci jest wymagane 

pe nomocnictwo do poszczególnych czynno ci (art. 109³ k.c.). Jej zakres 

umocowania wynika z wyra nego przepisu ustawy i nie mo na go ograniczy  ze 

skutkiem prawnym wobec osób trzecich. Ograniczenie takie b dzie skutkowa o 

wy cznie w sferze wewn trznych stosunków w spó ce, nie b dzie natomiast 

skutkowa o na zewn trz wobec osób trzecich42. 

Prokura powinna by  udzielona na pi mie pod rygorem niewa no ci (art. 109² § 1 

k.c.). 

Prokurentem, w przeciwie stwie do zwyk ego pe nomocnictwa, mo e by  wy cznie 

osoba fizyczna maj ca pe na zdolno  do czynno ci prawnej (art. 109² § 2 k.c.). 

Pe nomocnikiem natomiast mo e by  osoba prawna, a tak e osoba fizyczna o 

ograniczonej zdolno ci do czynno ci prawnych (art. 100 k.c.). 

Pe nomocnik mo e ustanowi  dla mocodawcy innych pe nomocników tylko wtedy, 

gdy umocowanie takie wynika z tre ci pe nomocnictwa, z ustawy lub ze stosunku 

prawnego b cego podstaw  pe nomocnictwa (art. 106 k.c.). I tak, ustawa 

przewiduje w art. 1096 k.c., e co prawda prokura nie mo e zosta  przeniesiona, 

jednak e prokurent mo e ustanowi  pe nomocnika do poszczególnych czynno ci lub 

pewnego rodzaju czynno ci. 

                                            

42 Por. te : M. Pazdan, O rolach w jakich mo e wyst powa  prokurent przy dokonywaniu czynno ci 
prawnych, Rejent 2003, nr 12, str. 9. 
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Prokura mo e by  w ka dym czasie odwo ana (art. 1097 k.c.). Pe nomocnictwo 

równie  mo e by  odwo ane w ka dym czasie, chyba e mocodawca zrzek  si  

odwo ania z przyczyn uzasadnionych tre ci  stosunku prawnego b cego 

podstawa pe nomocnictwa (art. 101 § 1 k.c.). 

Prokurent przy dokonywaniu czynno ci prawnej obowi zany jest z  

asnor czny podpis zgodny ze wzorem podpisu znajduj cym si  w aktach 

rejestrowych KRS, wraz z dopiskiem wskazuj cym na prokur , chyba e z tre ci 

dokumentu wynika, e dzia a jako prokurent (art. 1099 k.c.). 

Prokura wygasa wskutek wykre lenia spó ki z rejestru KRS, og oszenia jego 

upad ci, otwarcia likwidacji, przekszta cenia przedsi biorcy oraz wraz ze mierci  

prokurenta (art. 109 7 § 2-3 k.c.). Pe nomocnictwo wygasa natomiast wraz ze 

mierci  pe nomocnika lub mocodawcy, chyba e w pe nomocnictwie zastrze ono 

inaczej z przyczyn uzasadnionych tre ci  stosunku prawnego b cego podstaw  

pe nomocnictwa (art. 101 § 2 k.c.). 

2. Ustanowienie a udzielenie prokury 

Z uwagi na fakt, i  powo anie prokurenta wymaga zgody wszystkich cz onków 

zarz du (art. 208 § 6 oraz art. 371 § 4 k.s.h.), mo na odró ni  czynno  z zakresu 

stosunków wewn trznych tj. podj cie jednomy lnej uchwa y przez zarz d o 

powo aniu danej osoby na prokurenta, od czynno ci zewn trznej tj. udzielenia 

prokury przez zarz d zgodnie ze sposobem reprezentacji. W doktrynie 

zaproponowano okre lenie czynno ci w postaci uchwa y zarz du okre laj cej osob  

maj ca uzyska  status prokurenta jako ustanowienie prokury, w odró nieniu od 

udzielenia prokury tj. czynno ci prawnej osoby lub osób maj cych prawo 

reprezentacji spó ki w zale no ci od tego czy maj  oni prawo reprezentacji 

jednoosobowej czy te cznej43. 

                                            

43 A. Szajkowski, A. Szuma ski w: S. So tysi ski, A. Szajkowski, A. Szuma ski, J. Szwaja, Kodeks 
spó ek handlowych. Komentarz. Tom II, Warszawa 2003, str. 398. 
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3. Skutki powo ania prokurenta bez zgody ca ego zarz du 

Wymóg uzyskania zgody wszystkich cz onków zarz du na udzielenie prokury ma 

charakter bezwzgl dnie obowi zuj cy i nie mo e by  zmieniony wewn trznymi 

przepisami spó ki. 

Wadliwa uchwa a b  brak uchwa y o powo aniu prokurenta ma skutki jedynie 

wewn trzne, je li prokura zosta a udzielona zgodnie z zasadami i sposobem 

reprezentacji w spó ce44. Zastosowania nie znajdzie tu bowiem przepis art. 17 § 1 

k.s.h., gdy  zakresem swego zastosowania obejmuje on wy cznie czynno ci 

prawne, do dokonania których ustawa wymaga zgody zgromadzenia wspólników / 

walnego zgromadzenia lub uchwa y rady nadzorczej. Aby czynno  prawna 

udzielenia prokury by a równie  wewn trznie poprawna w przypadku wadliwej 

uchwa y o powo aniu prokurenta b  braku takiej uchwa y, konieczne i 

dopuszczalne jest - m.zd. - dokonanie czynno ci prawnej udzielenia pe nomocnictwa 

z udzia em wszystkich cz onków zarz du. 

W sytuacji nieprawid owo dokonanej czynno ci prawnej udzielenia prokury z powodu 

niezgodnego z obowi zuj cym w spó ce sposobu reprezentacji zachodz  skutki 

prawne wobec osób trzecich w postaci niedokonana w ogóle czynno ci45. 

Jestem ponadto zdania, e z tre ci uchwa y zarz du wyra aj cej zgod  na 

ustanowienie prokurenta, mo e wynika  ju  udzielenie tej e prokury bez 

konieczno ci dokonywania odr bnej czynno ci prawnej. Skoro bowiem zarz d 

udziela prokury zgodnie z zasadami reprezentacji obowi zuj cymi w spó ce, to tym 

bardziej mo e to zrobi  zarz d w pe nym sk adzie w uchwale, w której wyra  zgod  

na udzielenie prokury (wnioskowanie a fortiori). 

                                            

44 Por. rozdzia  „Ograniczenia reprezentacji” - „Umowne ograniczenia reprezentacji” - „Skutki 
naruszenia przepisów wewn trznych”. Patrz: J. Minkus, Udzielenie i odwo anie prokury w spó ce z 
ograniczon  odpowiedzialno ci , Prawo Spó ek 1998, nr 9, str. 11. 
45 Por. rozdzia : „Ograniczenia reprezentacji” - „Zakres reprezentacji a sposób reprezentacji” - „Skutki 
naruszenia sposobu reprezentacji”. 
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4. Cz onek zarz du prokurentem 

Sporna w doktrynie jest odpowied  na pytanie: czy cz onek zarz du mo e by  

prokurentem. Niektórzy opowiadaj  si  za dopuszczalno ci  takiego rozwi zania 

twierdz c, e nie ma przeszkód, aby prokurentem spó ki ustanowi  osob  pe ni  

funkcj  cz onka jej zarz du (piastuna), gdy  jest to odr bny od spó ki podmiot prawa. 

Taki pogl d wyrazi  Z. Kuniewicz, który uzasadnia sensowno  ustanawiania cz onka 

zarz du prokurentem argumentem, i  w przypadku reprezentacji cznej w spó ce i 

prokury samoistnej, cz onek zarz du b cy prokurentem móg by dzia  

samodzielnie. Twierdzi on, e udzielenie prokury jako czynno  jednostronna nie 

stanowi czynno ci „z samym sob ” oraz e zakaz czenia tych dwóch funkcji nie 

wynika z adnego przepisu46. Przeciwny pogl d wypowiedzia a D. Bugajna-Sporczyk 

pisz c si , e nie mo e by  prokurentem ten, komu z mocy prawa przys uguje 

umocowanie do dokonywania czynno ci prawnych za spó  oraz e powo anie 

prokurenta na cz onka zarz du powoduje wyga ni cie prokury47. 

Wydaje si  mimo wszystko, e cz onek zarz du, nie powinien pe ni  wskazanej 

wy ej podwójnej roli. Argumentacja zostanie przedstawiona poni ej przy omawianiu 

dopuszczalno ci udzielenia cz onkowi zarz du pe nomocnictwa. 

5. Rodzaje prokury 

Kodeks cywilny przewiduje prokur  samoistn , czn  i oddzia ow . Prokura mo e 

by  udzielona kilku osobom cznie - prokura czna, lub oddzielnie - prokura 

samoistna; z tym e w przypadku udzielenia prokury cznej, o wiadczenia 

kierowane do spó ki lub dor czenia pism mog  by  dokonane wobec jednego 

prokurenta (art. 1094 k.c.). Przepisu o jednoosobowej reprezentacji biernej przez 

prokurenta nie mo na zmieni  wol  wspólników48. Prokur  mo na ograniczy  do 

                                            

46 Z Kuniewicz, Cz onek zarz du prokurentem w spó ce kapita owej, PPH 2000, nr 5, str. 44. 
47 D. Bugajna-Sporczak, Prokura czna i samoistna w spó ce kapita owej, Prawo Spó ek 1997, nr 7-8, 
str. 12. 
48 Por. jednak M. Prutis, Mieszana reprezentacja czna w spó ce z ograniczon  odpowiedzialno ci , 
PPH 2003, nr 7, str. 32. 
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zakresu spraw wpisanych do rejestru oddzia u spó ki - prokura oddzia owa (art. 1095 

k.c.). 

5.1. Reprezentacja mieszana 

Zgodnie z przepisem art. 205 oraz art. 373 k.s.h., reprezentacja czna w spó ce 

kapita owej przez zarz d mo e polega  na umocowaniu do dzia ania cz onka 

zarz du wraz z prokurentem i powy sze nie narusza uprawnie  do ustanowienia i 

udzielenia prokury samoistnej. Reprezentacja przez zarz d z udzia em prokurenta 

jest tzw. reprezentacj  mieszan . Zgadzam si  z pogl dem wyra onym przez Z. 

Kuniewicza, e przy wspó dzia aniu cz onka zarz du z prokurentem w ramach 

reprezentacji mieszanej o zakresie umocowania b dzie decydowa  zakres 

umocowania prokurenta49. Uwa am, e dzia anie prokurenta cznie z cz onkiem 

zarz du nie zmienia zakresu jego umocowania, skoro przepis wyra nie tego nie 

przewiduje i osobno reguluje zakres dzia ania cz onka zarz du w art. 204 i art. 372 

k.s.h. a osobno zakres umocowania prokurenta w art. 109¹ k.c. Do dokonania 

czynno ci prawnej, przekraczaj cej zakres jego ustawowego umocowania potrzebuje 

on pe nomocnictwa szczególnego. Nie mniej, prokurent wyst puj c w ramach 

reprezentacji mieszanej, nie b c cz onkiem organu dzia a jak organ. Do skutków 

wadliwej reprezentacji z udzia em prokurenta b  mia y zastosowanie ogólne skutki 

naruszenia zasad i sposobu reprezentacji czyli brak czynno ci prawnej w przypadku 

dzia ania rzekomego organu, skutki przewidziane w art. 17 k.s.h. Jedynie 

odpowiedzialno  wewn trzna wobec spó ki cz onków zarz du i prokurentów jest 

zró nicowana i zale na równie  od regulacji wewn trznych w spó ce. 

W literaturze pojawi  si  pogl d, e w przypadku gdyby w spó ce udzielono prokury 

cznej i ustanowione by y regu y cznej reprezentacji okre lone w art. 205 § 1 

k.s.h., to w czynno ci z udzia em cz onka zarz du musi bra  udzia  dwóch 

                                            

49 Z. Kuniewicz, Wspó dzia anie prokurenta z cz onkiem zarz du spó ki kapita owej, Przegl d S dowy 
1998, nr 6, str. 24; podobnie: A. Buchenfeld, „Prokura czna nieprawid owa”. Wybrane zagadnienia, 
Palestra 2003, nr 5-6, str. 31; odmienny pogl d wyrazi  M. Pazdan w: O rolach w jakich mo e 
wyst powa  prokurent przy dokonywaniu czynno ci prawnych, Rejent 2003, nr 12, str. 9. 
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prokurentów50. Stanowisko to s usznie skrytykowa  R. Pabis51, pozostaje ono bowiem 

w sprzeczno ci z norm  § 3 art. 205 i 373 k.s.h. Równie  S d Najwy szy 

wypowiedzia  si , e (...) je li regulacja (...) stawia ogólny wymóg, aby cz onek 

zarz du dzia cznie z prokurentem, bez wzgl du na rodzaj udzielonej mu prokury, 

to nale y przyj , e wystarcza wspó dzia anie z ka dym jednym prokurentem, bez 

wzgl du na rodzaj udzielonej mu prokury - uchwa a SN z dnia 27.04.2001 r., III CZP 

6/01, OSNC 2001, nr 10, poz. 148. 

5.2. Prokura czna niew ciwa 

W praktyce prokura czna niew ciwa wygl da identycznie jak reprezentacja 

mieszana, gdy  polega na wspó dzia aniu prokurenta z cz onkiem zarz du. 

Teoretyczna ró nica sprowadza si  do tego, e prokurent z cz onkiem zarz du w 

jednym przypadku dzia aj  w ramach instytucji reprezentacji przez organ, w drugim 

przypadku - w ramach instytucji prokury. Kodeks wyra nie dopuszcza jedynie 

reprezentacj  mieszan  w art. 205 § 1 i art. 373 § 1 k.s.h. Natomiast przepisy o 

prokurze dopuszczaj  mo liwo  jej udzielenia jednej osobie lub kilku cznie, nie 

wspominaj c, e mo e ona by  udzielona cznie z cz onkiem zarz du. Jak wy ej 

zosta o powiedziane o zakresie umocowania decyduje w obu przypadkach zakres 

umocowania prokurenta, skoro jest on ustawowo w szy ni  zakres umocowania 

cz onka zarz du. Jednak e ró ne s  skutki naruszenia sposobu i zasad reprezentacji 

przez organ (m.in. art. 39 k.c. i art. 17 k.s.h.) od skutków naruszenia zasad i sposobu 

dzia ania prokurenta, który w istocie jest pe nomocnikiem handlowym (m.in. art. 103 

k.c.)52. St d w moim przekonaniu reprezentacja mieszana nie jest to sama z 

niew ciw  prokur . Ponadto, zgodnie z przepisami o Krajowym Rejestrze 

dowym, o czym b dzie mowa ni ej w rozdziale: „Wpis do rejestru przedsi biorców 

KRS (cz onków zarz du i prokury)”, w rubryce pierwszej dzia u drugiego rejestru 

                                            

50 A. Kidyba, Kodeks spó ek handlowych. Obja nienia, Kraków 2004, str. 362-363 oraz A. Szajkowski 
w: S. So tysi ski, A. Szajkowski, A. Szuma ski, J. Szwaja, Kodeks spó ek handlowych. Komentarz. 
Tom II, Warszawa 2003, str. 398. 
51 R. Pabis, Spó ka z o.o. Komentarz, Warszawa 2004, str. 260-262; podobnie: M. Pazdan, O rolach w 
jakich mo e wyst powa  prokurent przy dokonywaniu czynno ci prawnych, Rejent 2003, nr 12, str. 9. 
52 Por. te : A. Buchenfeld, „Prokura czna nieprawid owa”. Wybrane zagadnienia, Palestra 2003, nr 5-
6, str. 31. 
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przedsi biorców wpisuje si  sposób dzia ania organu uprawnionego do reprezentacji 

spó ki co obejmuje sposób reprezentacji przez zarz d i przez prokurentów. Tutaj jest 

wi c miejsce na wpisanie reprezentacji mieszanej. Natomiast w rubryce trzeciej 

wskazanego dzia u wpisuje si  rodzaj prokury i w przypadku wpisania prokury 

cznej nale y wpisa  sposób jej wykonywania. Tutaj wi c jest miejsce na wpisanie 

prokury niew ciwej. Jestem zdania, e wyst powanie tych dwóch - w praktyce 

identycznie przejawiaj cych si  - instytucji, mo e prowadzi  do nadu  w 

przypadku, gdy pojawi si  problem skutków wadliwej reprezentacji mieszanej / 

prokury niew ciwej, zw aszcza gdy z odpisu z Krajowego Rejestru S dowego danej 

spó ki wynika, e mo e ona by  reprezentowana w ramach reprezentacji mieszanej a 

jednocze nie dopuszczona jest prokura niew ciwa. Dlatego opowiadam si  za 

niedopuszczalno ci  ustanawiania prokury niew ciwej z powodu braku wyra nego 

dopuszczenia jej przepisem ustawy, przy pe nej aprobacie dla instytucji reprezentacji 

mieszanej53. 

5.3. Prokura czna i powo anie jednego prokurenta 

Pojawi  si  spór, czy w przypadku, gdy w spó ce wprowadzano zasad  prokury 

cznej, dopuszczalne jest udzielenie prokury tylko jednej osobie. Pozytywnie 

wypowiedzia  si  w tym zakresie S d Najwy szy w uchwale z dnia 27.04.2001 r., III 

CZP 6/01, OSNC 2001, nr 10, poz. 148. W glosie do ww. uchwa y SN pogl d ten 

zosta  zaaprobowany przez P. Bielskiego, który uzasadni , e ustanowienie jednego 

prokurenta cznego mo e by  uzasadnione (...) ch ci  unikni cia parali u 

funkcjonalnego spó ki z ograniczon  odpowiedzialno ci  w przypadku nieobecno ci 

jednego z dwóch uprawnionych cznie do jej reprezentowania cz onków zarz du, co 

umo liwia w konsekwencji sprawne wyst powanie w obrocie gospodarczym i le y tak 

w interesie samej spó ki, jak i innych uczestników obrotu54. I odwrotnie, jak wskaza  

M. Jasiakiewicz, mier  lub odwo anie jednego z dwóch prokurentów cznych, nie 

                                            

53 Por. te : M. Jasiakiewicz, Glosa do uchwa y SN z dnia 27.04.2001 r., III CZP 6/01, opubl. PPH 
2002, nr 3, str. 44 oraz J.P. Naworski, Glosa do uchwa y SN z dnia 27.04.2001 r., III CZP 6/01, opubl. 
Monitor Prawniczy 2001, nr 22, str. 1134; por. te  W. ukowski, Glosa do uchwa y SN z dnia 
27.04.2001 r., III CZP 6/01, opubl. Monitor Prawniczy 2002, nr 15, str. 707. 
54 P. Bielski, Glosa do uchwa y SN z dnia 27.04.2001 r., III CZP 6/01, opubl. PPH 2001, nr 12, str. 43. 
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pozbawia drugiego prokurenta prawa reprezentowania spó ki w ramach reprezentacji 

mieszanej55. Nietrafne a przeciwne stanowisko zaprezentowa  Z. Kuniewicz, 

stwierdzaj c, e o prokurze cznej mo e by  mowa tylko wówczas, gdy jest ona 

udzielona kilku osobom56. 

6. Odwo anie prokury 

Odwo  prokurenta mo e ka dy cz onek zarz du (art. 208 § 7 oraz art. 371 § 5 

k.s.h.). Przepis ten ma charakter bezwzgl dnie obowi zuj cy i w umowie / statucie 

spó ki wspólnicy nie mog  go inaczej ukszta towa . 

Podzielam pogl d wyra ony przez B. Draniewicza, e je li odwo ania prokury 

dokonuje cz onek zarz du, który nie jest uprawniony do jednoosobowej reprezentacji, 

musi on uzyska  kontrasygnat  drugiego cz onka zarz du lub prokurenta dla tej e 

czynno ci57. Podobny pogl d wyrazi  J. Minkus, który odwo uje si  do wyk adni 

systemowej, i  przepis ten dotyczy stosunków wewn trznych w spó ce58. Istotnie, 

odwo anie prokurenta w takim wypadku ma skutek jedynie wewn trzny. Aby 

odwo anie by o skuteczne wobec osób trzecich musi zosta  dokonane zgodnie z 

zasadami reprezentacji obowi zuj cymi w spó ce. 

7. Skutki dzia ania bez umocowania lub po jego wyga ni ciu 

Skutki dzia ania prokurenta bez umocowania lub po jego wyga ni ciu s  identyczne 

jak skutki dzia ania bez umocowania przez pe nomocnika, z uwagi na fakt, e 

prokura jest rodzajem pe nomocnictwa a przepisy o prokurze nie zawieraj  w tym 

                                            

55 M. Jasiakiewicz, Glosa do uchwa y SN z dnia 27.04.2001 r., III CZP 6/01, opubl. PPH 2002, nr 3, 
str. 44. Podobnie: W. ukowski, Glosa do uchwa y SN z dnia 27.04.2001 r., III CZP 6/01, opubl. 
Monitor Prawniczy 2002, nr 15, str. 707. 
56 Z. Kuniewicz, Glosa do uchwa y SN z dnia 27.04.2001 r., III CZP 6/01, opubl. OSP 2002, nr 4, poz. 
54. 
57 B. Draniewicz, Odwo anie prokury w spó kach prawa handlowego, Monitor Prawniczy 2002, nr 22, 
str. 1053. 
58 J. Minkus, Udzielenie i odwo anie prokury w spó ce z ograniczona odpowiedzialno ci , Prawo 
Spó ek 1998, nr 9, str. 11. 
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wzgl dzie odmiennych uregulowa . Opisano je w rozdziale: „Pe nomocnictwo” - 

„Skutki dzia ania bez umocowania”. Odmienny pogl d reprezentuje R.L. Kwa nicki, 

który uwa a, e uzasadniona jest rozszerzaj ca wyk adnia hipotezy art. 39 k.c. 

obejmuj ca swym zakresem osoby uprawnione do reprezentacji spó ki, cho  

niewchodz ce w sk ad jej organów (likwidatorzy, prokurenci)59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

59 R.L. Kwa nicki, Zasady odpowiedzialno ci korporacyjnej „rzekomego reprezentanta” wobec spó ki, 
Prawo Spó ek 2002, nr 11, str. 20. 
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IV. Pe nomocnictwo 

1. Ogólnie 

Spó ka kapita owa mo e dokonywa  czynno ci prawnych przez pe nomocnika60. 

Powy sze wynika z ogólnych przepisów kodeksu cywilnego traktuj cych o 

przedstawicielstwie. Dopu ci  tak  mo liwo  S d Najwy szy w wyroku z dnia 

16.05.2002 r., V CKN 1279/00. Jak ju  wy ej wspomniano, pe nomocnictwo to z 

uwagi na bezpiecze stwo obrotu, powinno mie  charakter pe nomocnictwa 

rodzajowego b  szczególnego. Z uwagi na brak ustawowej definicji czynno ci 

zwyk ego zarz du, pe nomocnictwo ogólne w wielu przypadkach nie b dzie dawa o 

drugiej stronie czynno ci prawnej pewno ci czy w zakresie udzielonego 

pe nomocnictwa ogólnego pe nomocnik uprawniony jest do dokonania tej e 

czynno ci prawnej. Co do zasady spó  reprezentuje jej organ zarz dzaj cy, 

instytucja pe nomocnictwa powinna wi c mie  charakter uzupe niaj cy reprezentacj  

przez zarz d. Szerokie zastosowanie mo e znale  instytucja pe nomocnictwa 

rodzajowego sformu owanego w ten sposób, e upowa nia si  do dzia ania w imieniu 

i na rzecz spó ki przy czynno ciach prawnych, których warto  nie przekracza 

okre lonej kwoty. Takim pe nomocnictwem mog  legitymowa  si  np. dyrektorzy 

oddzia ów spó ki w odniesieniu do czynno ci zwi zanych z dzia alno ci  oddzia u. 

Pe nomocnictwo powinno by  udzielone w formie przewidzianej dla czynno ci 

prawnej maj cej by  dokonan  przez pe nomocnika (art. 99 § 1 k.c.). 

Pe nomocnictwo powinno by  udzielone zgodnie z zasadami reprezentacji 

obowi zuj cymi w spó ce. Pe nomocnik b dzie bowiem dzia  w imieniu i na rzecz 

spó ki. 

Przepisy wewn trzne w spó ce mog  przewidywa  szczegó owe zasady udzielania 

pe nomocnictwa np. w odniesieniu do okre lonych czynno ci prawnych o du ej 

warto ci. Mog  wymaga  wówczas uchwa y zarz du wyra aj cej zgod  na 

                                            

60 Porównaj jednak: A. Szajkowski, A. Szuma ski w: S. So tysi ski, A. Szajkowski, A. Szuma ski, J. 
Szwaja, Kodeks spó ek handlowych. Komentarz. Tom II, Warszawa 2003, str. 396. 
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udzielenie pe nomocnictwa (tzw. ustanowienie pe nomocnika), w której konkretni 

cz onkowie zarz du (zgodnie z reprezentacj  spó ki) zostan  upowa nieni przez 

zarz d do udzielenia pe nomocnikowi pe nomocnictwa. 

Mo liwe jest te  udzielenie pe nomocnictwa przez ca y zarz d uchwa  zarz du, 

pomimo obowi zywania w spó ce reprezentacji cznej dwuosobowej, w przypadku 

gdy np. taki obowi zek wynika z przepisów wewn trznych spó ki. Nale y bowiem 

przyj , e je li w spó ce obowi zuje reprezentacja czna dwuosobowa a ca y 

zarz d udziela pe nomocnictwa to wnioskuj c a fortiori pe nomocnictwo zosta o 

udzielone prawid owo. 

Jak wspomniano wy ej, pe nomocnictwo musi zosta  udzielone zgodnie ze 

sposobem reprezentacji. Przy obowi zuj cej cznej reprezentacji dwóch cz onków 

zarz du, nie jest mo liwe udzielenie pe nomocnictwa przez jednego cz onka zarz du 

do dzia ania w jego imieniu z innym cz onkiem zarz du. Bowiem jeden cz onek 

zarz du przy cznej reprezentacji jest jedynie cz onkiem organu spó ki, nie ma wi c 

charakteru podmiotu prawa - nie posiada zdolno ci prawnej ani zdolno ci do 

czynno ci prawnych jako jeden cz onek zarz du; nie mo na wi c w jego imieniu 

dokona  czynno ci prawnej. Pe nomocnik mo e dokona  czynno ci prawnej albo w 

imieniu spó ki albo w imieniu osoby fizycznej, która w spó ce pe ni funkcj  cz onka 

zarz du. Powy sze oznacza, e cz onek zarz du nie mo e powierzy  innej osobie 

wykonywania w jego imieniu funkcji cz onka zarz du spó ki61. 

Problem dopuszczalno ci ukszta towania sposobu reprezentacji spó ki z udzia em 

pe nomocnika zosta  omówiony w rozdziale „Reprezentacja z udzia em 

pe nomocnika”. 

2. Cz onek zarz du pe nomocnikiem 

Powstaje problem dopuszczalno ci udzielenia pe nomocnictwa cz onkowi zarz du 

przez zarz d. Wydaje si , e nie ma przeszkód prawnych, aby zgodnie ze sposobem 

reprezentacji zosta o udzielone cz onkowi zarz du pe nomocnictwo. 

                                            

61 Por. R. Pabis, Spó ka z o.o. Komentarz, Warszawa 2004, str. 260. 
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Takie dzia anie powinno nale  jednak do incydentalnych, jednak e mo e by  

przydatne np. przy dokonywaniu czynno ci prawnych za granic , gdy w podró  

bow  mo e wyjecha  tylko jeden cz onek zarz du. Z tre ci czynno ci prawnej 

wyra nie powinno wynika , w jakim charakterze dzia a dana osoba. W braku takiego 

zastrze enia dzia anie cz onka zarz du, który nie powo  si  na udzielone mu 

pe nomocnictwo, powinno by  uwa ane za dzia anie w ramach reprezentacji przez 

organ. Za tym przemawia wpis cz onka zarz du do Krajowego Rejestru S dowego. 

W doktrynie wypowiedziany zosta  pogl d przeciwny przez B. Jochemczyka i P. 

Pinczora, uzasadniony tym, e udzielenie pe nomocnictwa (prokury) cz onkowi 

zarz du stanowi zmian  zasad reprezentacji poprzez zast pienie organu osoby 

prawnej pe nomocnikiem, co w konsekwencji niesie za sob  zmian  zasad 

okre lonych przez za ycieli spó ki w umowie spó ki albo w statucie62. Inni podnosz  

argument, i  istnieje zakaz udzielania pe nomocnictwa samemu sobie wobec faktu, 

e cz onek zarz du dzia a we w asnym imieniu jako organ spó ki63. 

Pogl d ten nie zas uguje na aprobat . Cz onek zarz du wyst puje bowiem nie jako 

osoba fizyczna, ale jako organ osoby prawnej dzia aj c zgodnie ze sposobem 

reprezentacji przewidzianym dla spó ki, któr  reprezentuje. Wprost nie ma tu wi c 

zastosowania art. 108 k.c. w zwi zku z art. 109 k.c. (udzielenie pe nomocnictwa jest 

jednostronn  czynno ci  prawn , która jednak dla swej skuteczno ci powinna by  

wiadczona pe nomocnikowi). Nie mniej jestem zdania, e z uwagi na 

bezpiecze stwo obrotu, udzielanie pe nomocnictwa cz onkowi zarz du powinno si  

odbywa  z du  ostro no ci , w wyj tkowych sytuacjach i nie pozostawiaj c 

tpliwo ci, w jakim charakterze dzia a dana osoba. Konsekwencj  powy szego jest 

równie  pogl d, i  pe nomocnictwo dla cz onka zarz du powinno by  

pe nomocnictwem szczególnym. Nie mo na w moim przekonaniu wyeliminowa  

zupe nie mo liwo ci udzielenia pe nomocnictwa cz onkowi zarz du, gdy  z adnego 

przepisu takiego zakazu wprost nie mo na wyprowadzi . Dodatkowo, nale y 

zauwa , i  skoro zarz d dzia aj c za spó  mo e udziela  pe nomocnictw osobom 

                                            

62 B. Jochemczyk, P. Piczor, Z problematyki prawnej udzielenia pe nomocnictwa cz onkowi zarz du 
spó ki kapita owej, Prawo Spó ek 2004, nr 6, str. 22. 
63 A. Gburzy ska, Cz onkostwo w zarz dzie spó ek kapita owych, PPH 1997, nr 2, str. 15; por. te : A. 
Kidyba, Kodeks spó ek handlowych. Obja nienia, Kraków 2004, str. 363. 
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trzecim, to tym bardziej mo e ich udziela  jednemu z „w asnych” cz onków. Je li 

dwóch cz onków zarz du spó ki, w której obowi zuje dwuosobowa reprezentacja 

czna postanawia, e tylko jeden z nich wynegocjuje i podpisze okre lony kontrakt a 

legitymuje si  ów cz onek zarz du pe nomocnictwem szczególnym udzielonym przez 

zarz d zgodnie z reprezentacj , to nie znajduj  przeszkód prawnych, aby dokona  

wa nie i skutecznie czynno ci prawnej w imieniu spó ki. Nie ma te  zagro enia dla 

bezpiecze stwa obrotu, je li taki cz onek zarz du podpisuj c umow  legitymuje si  

pe nomocnictwem. Obie strony czynno ci maj  wówczas wiedz , e przy 

podpisywaniu tego konkretnego kontraktu cz onek zarz du dzia a jako pe nomocnik 

w imieniu spó ki, a nie jako zarz d za spó . Równie  w sytuacji, gdy nie jest 

mo liwe porozumienie z drugim cz onkiem zarz du (np. mia  on wypadek i jest 

nieprzytomny), jeden cz onek zarz du mo e dzia aj c jako rzekomy pe nomocnik, 

podpisa  istotn  dla spó ki umow , która to czynno  prawna mo e zosta  nast pnie 

potwierdzona przez drugiego cz onka zarz du w trybie art. 103 k.c. Dopiero je li nie 

zostanie potwierdzona wówczas umow  uwa a si  za niezawart . Podpisanie 

umowy w tej sytuacji przez jednego cz onka zarz du jako zarz du obarczone by oby 

skutkiem w postaci nie doj cia czynno ci prawnej w ogóle do skutku. 

Natomiast wyra am pogl d, e nie mo na udzieli  prokury cz onkowi zarz du. O ile 

bowiem instytucja pe nomocnictwa zwyk ego w spó kach kapita owych spe nia rol  

pomocnicz , uzupe niaj  reprezentacj  przez organ, o tyle prokura jest rodzajem 

pe nomocnictwa sta ego. Prokurent ma poparcie jednog ne ca ego zarz du a jego 

osoba jest wpisywana do rejestru Krajowego Rejestru S dowego, sk ada w rejestrze 

wzór podpisu, legitymuje si  odpisem z Krajowego Rejestru S dowego, jego zakres 

reprezentacji wynika z ustawy i nie mo e by  ograniczony wobec osób trzecich przez 

spó , prokura nie jest ograniczona czasowo. W obrocie gospodarczym mo e by  

myl ce, je li ta sama osoba wyst puje niekiedy jako cz onek organu danej spó ki a 

niekiedy jako jej prokurent, skoro prokurent ma tylko nieco w szy zakres 

reprezentacji ni  cz onek zarz du, zw aszcza w sytuacji gdy w spó ce dopuszczona 

jest reprezentacja mieszana. 
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3. Skutki dzia ania bez umocowania 

Wadliwie udzielone pe nomocnictwo (np. niezgodnie z reprezentacj ) b dzie 

skutkowa o brakiem pe nomocnictwa, a w konsekwencji dzia aniem bez umocowania. 

Zarówno dzia anie bez umocowania, jak i przekroczenie zakresu pe nomocnictwa 

powoduje skutki okre lone art. 103 k.c. Wa no  umowy zale y wówczas od 

potwierdzenia przez spó , w imieniu której umowa zosta a zawarta (negotium 

claudicans). Druga strona mo e wyznaczy  spó ce termin odpowiedni do 

potwierdzenia umowy, a po bezskutecznym jego up ywie staje si  wolna. Umowa jest 

wówczas niewa na ze skutkiem wstecznym. Potwierdzenie mo e by  dokonane w 

dowolny sposób, nawet w sposób konkludentny. Je li jednak do wa no ci czynno ci 

prawnej potrzebna by a forma szczególna, potwierdzenie musi nast pi  w tej samej 

formie. Milczenie nie mo e by  uznane za potwierdzenie64. Potwierdzona czynno  

jest konwalidowana. Wówczas rzekomy pe nomocnik (falsus procurator) obowi zany 

jest do zwrotu tego co otrzyma  w wykonaniu umowy oraz naprawienia szkody, która 

druga strona ponios a przez to, e zawar a umow  nie wiedz c o braku umocowania 

(ujemny interes umowy). Obowi zek fa szywego pe nomocnika zwrotu tego co 

otrzyma  i naprawienia szkody jest niezale ny od winy. Istnieje nawet wtedy, gdy nie 

wiedzia  on o niewa no ci b  braku pe nomocnictwa czy przekroczeniu jego 

zakresu. Przes ank  powstania obowi zku naprawienia szkody jest samo zawarcie 

umowy bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu o czym druga strona nie 

wiedzia a. Takie rozwi zanie konfliktu interesów rzekomego pe nomocnika i jego 

kontrahenta jest wynikiem ich wywa enia. Z jednej strony rzekomy pe nomocnik 

odpowiada niezale nie od winy, chodzi bowiem o bezpiecze stwo obrotu, z drugiej 

strony jego odpowiedzialno  jest ograniczona do ujemnego interesu umowy65. Do 

zwrotu wiadczenia otrzymanego w wyniku zawarcia niewa nej umowy nie maja 

                                            

64 S. Rudnicki w: S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Ksi ga pierwsza. Cz  
ogólna, Warszawa 2002, str. 357. 
65 S. Rudnicki w: S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Ksi ga pierwsza. Cz  
ogólna, Warszawa 2002, str. 358. 
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zastosowania przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu, przepis art. 103 reguluje 

zasady zwrotu w sposób samodzielny i pe ny66. 

Jednostronna czynno  prawna dokonana przez rzekomego pe nomocnika jest 

niewa na ex tunc (art. 104 k.c.). 

Odpowiedzialno  rzekomego pe nomocnika wobec spó ki kszta tuje si  na 

podstawie art. 752 i nast. k.c. o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia, w 

zale no ci od okoliczno ci nie jest wykluczona odpowiedzialno  na zasadach 

odpowiedzialno ci za czyn niedozwolony (art. 415 i nast. k.c.)67. Je li rzekomym 

pe nomocnikiem by by pracownik spó ki mo liwa jest te  odpowiedzialno  

pracownicza na zasadach okre lonych w kodeksie pracy, a je li by by to cz onek 

zarz du - odpowiedzialno  cywilna przewidziana w kodeksie spó ek handlowych. 

Je li pe nomocnik dokona czynno ci prawnej po wyga ni ciu umocowania w 

granicach pierwotnego pe nomocnictwa, czynno  prawna jest wa na, chyba e 

druga strona o wyga ni ciu umocowania wiedzia a lub z atwo ci  mog a si  

dowiedzie  (art. 105 k.c.). Wówczas czynno  prawna jest niewa na. Uzasadnieniem 

powy szego przepisu jest wzgl d na bezpiecze stwo obrotu i za enie, i  

pe nomocnictwo udzielane jest w oparciu o zaufanie do pe nomocnika. 

 

 

 

 

 

 

                                            

66 S. Rudnicki w: S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Ksi ga pierwsza. Cz  
ogólna, Warszawa 2002, str. 358. 
67 S. Rudnicki w: S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Ksi ga pierwsza. Cz  
ogólna, Warszawa 2002, str. 358. 
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V. Wpis do rejestru przedsi biorców KRS (cz onków zarz du i 

prokury) 

1. Charakter wpisu 

 

Osoby cz onków zarz du oraz osoby prokurentów, a tak e sposób reprezentacji oraz 

rodzaj prokury (np. oddzia owa) podlegaj  obowi zkowi wpisu do dzia u drugiego 

rejestru przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego nast puj co: 

- w rubryce pierwszej w polu pierwszym - organ uprawniony do 

reprezentowania spó ki „zarz d”, 

- w rubryce pierwszej w polu drugim - sposób reprezentacji co obejmuje sposób 

reprezentowania spó ki przez zarz d i przez prokurentów, 

- w podrubryce pierwszej - dane osób wchodz cych w sk ad organu 

uprawnionego do reprezentowania spó ki: imi , nazwisko, PESEL, funkcja w 

organie, informacj  o zawieszeniu w czynno ciach, ew. dat  zawieszenia, 

- w rubryce trzeciej - dane prokurentów: imi , nazwisko, PESEL i rodzaj prokury 

(§ 52 rozporz dzenia Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 21.12.2000 r. w sprawie 

szczegó owego sposobu prowadzenia rejestrów wchodz cych w sk ad 

Krajowego Rejestru S dowego oraz szczegó owej tre ci wpisów w tych 

rejestrach (Dz.U. Nr 117, poz. 1237 ze zm.), 

- dodatkowo § 15² powo anego wy ej rozporz dzenia stanowi, e w przypadku 

wpisania prokury cznej, w polu rodzaj prokury nale y ujawni  tak e sposób 

jej wykonywania68. 

Wpis powy szych danych jest obowi zkowy (art. 39 pkt 1 i 3 ustawy o KRS) i 

podlega publikacji w Monitorze S dowym i Gospodarczym (art. 13 ustawy o KRS), 

                                            

68 Zobacz te  stanowisko wypowiedziane przez P. Bielskiego w glosie do uchwa y SN z dnia 
27.04.2001 r., III CZP 6/01, opubl. W PPH 2001, nr 12, str. 43. 
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ale ma charakter wy cznie deklaratoryjny69. Powy sze oznacza, i  cz onkowie 

zarz du sprawuj  swoje funkcje od momentu oznaczonego w akcie powo ania, a nie 

od momentu wpisu do rejestru Krajowego Rejestru S dowego b  publikacji wpisu 

w Monitorze S dowym i Gospodarczym. Ko cz  za  sprawowa  swoje funkcje z 

dat  wyga ni cia mandatu. Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 5.12.2002 r., I PKN 

619/01, OSNP 2004, nr 11, poz. 191, odwo anie oraz wybór cz onka zarz du spó ki z 

ograniczona odpowiedzialno ci  nast puje na mocy uchwa y zgromadzenia 

wspólników, której skuteczno  nie zale y od dokonania odpowiedniego wpisu w 

rejestrze handlowym. Powy sze dotyczy równie  prokurentów, którzy posiadaj  

umocowanie do dzia ania od momentu udzielenia prokury. Jednak e zgodnie z art. 

14 ustawy o KRS podmiot obowi zany do z enia wniosku o wpis do rejestru nie 

mo e powo ywa  si  wobec osób trzecich dzia aj cych w dobrej wierze na dane, 

które nie zosta y wpisane do rejestru lub uleg y wykre leniu z rejestru (art. 14 ustawy 

o KRS). W praktyce oznacza to, i  cz onkowie zarz du obowi zani do z enia 

wniosku o wpis do rejestru (art. 164 i 168 oraz art. 316 i 321 k.s.h.), a tak e 

prokurenci, czynno ci zwi zane z reprezentacj  spó ki mog  wykonywa  od 

momentu wpisu do rejestru. Jednak e ustawa o Krajowym Rejestrze S dowym nie 

przewiduje sankcji za naruszenie przepisu art. 14. Wobec powy szego, 

niezastosowanie si  do normy ww. przepisu, w moim przekonaniu, pozostaje bez 

wp ywu na wa no  i skuteczno  dokonanej czynno ci prawnej, aczkolwiek ani 

podmiot naruszaj cy przepis art. 14 ani druga strona tej e czynno ci, nie mo e 

powo ywa  si  na domniemania wynikaj ce z wpisu do rejestru przedsi biorców, o 

których b dzie mowa poni ej. Czynno  taka jest wi c obci ona wi kszym ryzykiem 

zwi zanym z mo liwo ci  wyst pienia wadliwej reprezentacji stron jej dokonuj cych. 

Z wpisem do rejestru Krajowego Rejestru S dowego zwi zane s  tak e 

domniemania prawne, co w praktyce sprowadza si  do legitymowania si  przez 

cz onków zarz du i prokurentów przy dokonywaniu czynno ci prawnych aktualnymi 

odpisami z rejestru przedsi biorców. 

                                            

69 Tak: A. Szajkowski, A. Szuma ski w: S. So tysi ski, A. Szajkowski, A. Szuma ski, J. Szwaja, 
Kodeks spó ek handlowych. Komentarz. Tom II, Warszawa 2003, str. 366; R. Pabis, Spó ka z o.o. 
Komentarz, Warszawa 2004, str. 249; zob. wyrok SA w Katowicach z dnia 15.06.1999 r., I ACa 
818/98, OSA 2001, nr 1, poz. 2. 
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Rejestr Krajowego Rejestru S dowego jest jawny. Ka dy mo e przegl da  akta 

rejestrowe (art. 10 ustawy o KRS) i da  dor czenia mu odpisu z rejestru (art. 8 

ustawy o KRS), a tak e zapozna  si  ze wzorami podpisów (art. 11 ustawy o KRS). 

Od dnia og oszenia w Monitorze S dowym i Gospodarczym nikt nie mo e zas ania  

si  nieznajomo ci  og oszonych wpisów. Jednak e w odniesieniu do czynno ci 

dokonanych przed up ywem szesnastego dnia od dnia og oszenia podmiot wpisany 

do rejestru nie mo e powo ywa  si  na wpis wobec osoby trzeciej, je li ta udowodni, 

e nie mog a wiedzie  o tre ci wpisu. W razie rozbie no ci mi dzy wpisem do 

rejestru a og oszeniem w Monitorze S dowym i Gospodarczym obowi zuje wpis w 

rejestrze. Jednak osoba trzecia mo e powo ywa  si  na tre  og oszenia, chyba e 

podmiot wpisany do rejestru udowodni, e osoba trzecia wiedzia a o tre ci wpisu. 

Osoba trzecia mo e powo ywa  si  na dokumenty i dane, w odniesieniu do których 

nie dope niono jeszcze obowi zku og oszenia, je li niezamieszczenie og oszenia nie 

pozbawia jej skutków prawnych (art. 15 ustawy o KRS). 

Domniemywa si , e dane wpisane do rejestru s  prawdziwe. Je li dane wpisane do 

rejestru niezgodne ze zg oszeniem podmiotu lub bez tego zg oszenia, podmiot ten 

nie mo e zas ania  si  wobec osoby trzeciej dzia aj cej w dobrej wierze zarzutem, 

e dane te nie s  prawdziwe, je li zaniedba  wyst pi  niezw ocznie z wnioskiem o 

sprostowanie, uzupe nienie lub wykre lenie wpisu (art. 17 ustawy o KRS). 

Warto doda , i  zaniedbanie obowi zku zg oszenia danych podlegaj cych 

obowi zkowemu wpisowi do rejestru mo e prowadzi  do wielokrotnego karania 

spó ki grzywn  przez s d rejestrowy (art. 24 ustawy o KRS), a nawet do 

ustanowienia kuratora dla spó ki (art. 26 i nast. ustawy o KRS). 

2. Reprezentacja spó ki w okresie pomi dzy powo aniem nowego sk adu 
zarz du a wpisem do rejestru KRS tego  zarz du 

Pojawia si  pytanie, kto ma reprezentowa  spó  w okresie pomi dzy powo aniem 

nowego zarz du a wpisem tego  sk adu zarz du do rejestru, aby czynno  prawna 

nie by a obarczona ryzykiem zwi zanym z niezastosowaniem si  do normy art.. 14 

ustawy o KRS. Warto przy tym przypomnie , e wpis do rejestru polega na 
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wprowadzeniu do systemu informatycznego danych zawartych w postanowieniu 

du rejestrowego niezw ocznie po jego wydaniu. Wpis jest dokonany z chwil  

zamieszczenia danych w rejestrze (art. 20 ust. 1 ustawy o KRS) i nast puje na 

podstawie postanowienia s du rejestrowego. Postanowienia co do istoty sprawy s  

skuteczne i wykonalne z chwil  ich wydania, z wyj tkiem postanowie  dotycz cych 

wykre lenia podmiotu z rejestru (art. 6945 § 1 i 2 k.p.c.). 

W wietle zapisów art. 14 - 15 ustawy o KRS, wobec osób trzecich nowy zarz d 

dzie móg  wyst powa  od momentu wpisu do rejestru. Do tego czasu, mog  za 

spó  dzia  nieodwo ani prokurenci lub cz onkowie zarz du, którzy zostali 

ponownie wybrani na kolejn  kadencj  i s  ju  wobec tego wpisani do rejestru. 
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V. Podsumowanie 

Problematyka z zakresu reprezentacji spó ek kapita owych jest bogata i odgrywa 

jedn  z wa niejszych ról w praktyce obrotu gospodarczego. Prawid owa 

reprezentacja przy dokonywaniu czynno ci prawnych, zw aszcza zawieraniu umów, 

ma bowiem podstawowe znaczenie dla powodzenia wszelkiego rodzaju 

przedsi wzi  gospodarczych. W niniejszym opracowaniu podj ta zosta a próba 

kompleksowego omówienia zagadnie  maj cych zwi zek z reprezentacj  spó ek z 

ograniczon  odpowiedzialno ci  i spó ek akcyjnych. W szczególno ci poruszone 

zosta y kwestie budz ce w praktyce obrotu gospodarczego du e w tpliwo ci co do 

interpretacji oraz mo liwo ci i sposobu zastosowania. Zaproponowane rozwi zania 

mia y na celu najdogodniejsze z punktu widzenia praktyki podej cie do pojawiaj cych 

si  problemów. 

 

 


