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Celem niniejszej publikacji jest przegląd orzecznictwa

Sądu Najwyższego z 2018 r., które ma znaczenie dla obro-

tu gospodarczego. W prawie polskim co prawda nie obo-

wiązuje reguła precedensu, niemniej dobra znajomość

uprzedniego stanowiska Sądu Najwyższego może być po-

mocna przy analizie konkretnego stanu faktycznego. Pre-

zentacja orzecznictwa zostanie dokonana przez przytocze-

nie tezy wraz z fragmentami uzasadnienia oraz krótkim

komentarzem. Dostęp do całej treści przedstawionych

orzeczeń jest możliwy poprzez stronę internetową Sądu

Najwyższego. 

WWsszzcczzęęcciiee  ppoossttęęppoowwaanniiaa  
pprrzzyymmuusszzaajjąącceeggoo

W uchwale Sądu Najwyższego z 11.01.2018 r., III CZP

90/17, uznano, że następcze stwierdzenie przez sąd reje-

strowy niezgodności z przepisami prawa treści statutu spół-

dzielni, stanowiącego podstawę jej wcześniejszego zareje-

strowania, nie uzasadnia wszczęcia postępowania przymu-

szającego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z 20.08.1997 r.

o Krajowym Rejestrze Sądowym (ustawa o KRS). 

PPrrzzeegglląądd  oorrzzeecczznniiccttwwaa  SSąądduu  NNaajjwwyyżżsszzeeggoo  
zz  zzaakkrreessuu  kkooddeekkssuu  ssppóółłeekk  hhaannddlloowwyycchh  ww  22001188  rr..
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SSttrreesszzcczzeenniiee    
Przedmiotem artykułu jest analiza najważniejszych wydanych w 2018 r. orzeczeń Sądu Najwyższego. Zaprezentowane

orzeczenia przede wszystkim dotyczą tematyki objętej kodeksem spółek handlowych. Odnoszą się one do tak istotnych

zagadnień, jak: postępowanie przymuszające, sukcesja po spółce osobowej rozwiązanej bez likwidacji, ugoda mediacyj-

na, zaskarżanie uchwał zgromadzeń wspólników, czas właściwy do ustalenia niedozwolonego postanowienia umownego,

odpowiedzialność za zobowiązania w kontekście podziału spółki przez wydzielenie. Autor najpierw cytuje fragmenty

orzeczeń, a następnie opatruje je krótkim komentarzem.
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The article presents the most important judgements rulled by The Supreme Court in 2018. The judgements treats topics

which are real important for business activity. Most of the judgements are based on The Commercial Companies Code.

They headlights problems with compulsory proceedings, succesion after partnerships when partner agreed on another

manner of closing the partnership's business than liquidation, mediation agreements, appealed against resolution of the

shareholders, time to determine unfair contractual terms, liability for obligation under division by separation. The author

quotes the judgments and comments them.
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W uzasadnieniu zaś wskazano, że do oceny statutu spół-

dzielni — dołączanego zarówno do wniosku o zarejestro-

wanie spółdzielni, jak i do wniosku dotyczącego zmiany

statutu — mają zastosowanie przepisy regulujące postępo-

wanie rejestrowe. Zakres kognicji sądu wyznacza zatem

art. 23 ustawy o KRS, stanowiący, że badanie wniosku

o wpis do Rejestru obejmuje zgodność pod względem for-

my i treści z przepisami prawa dołączonych do niego doku-

mentów (ust. 1), prawdziwość wskazanych danych w zakre-

sie określonym w art. 35 pkt 1 i 2 oraz art. 38 pkt 1 lit. h

(ust. 2), a w pozostałym zakresie jedynie w wypadku po-

wzięcia uzasadnionych wątpliwości — zgodność zgłoszo-

nych danych ze stanem rzeczywistym (ust. 2). Obejmuje

ona zatem, obok kontroli formalnej i merytorycznej doku-

mentów, także dalsze kwestie, niemniej wynikająca z po-

wołanego przepisu kompetencja sądu dotyczy wyłącznie

postępowania wszczętego na skutek wniosku o zarejestro-

wanie spółdzielni albo o wpisanie następczych zmian jej

statutu. Sąd Najwyższy zaznaczył jednak, że wątpliwość

dotyczy tego, czy dopuszczalne jest dokonanie z urzędu

ponownej kontroli treści statutu ujawnionego w rejestrze

oraz wszczęcie w jej następstwie postępowania przymusza-

jącego przewidzianego w art. 24 ust. 1 ustawy o KRS.

Wskazano, że wykładnia gramatyczna art. 24 ust. 1 ustawy

o KRS, stwierdzającego, że postępowanie przymuszające

wszczyna się, jeżeli „wniosek o wpis do Rejestru lub doku-

menty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały zło-

żone pomimo upływu terminu” przemawia za przyjęciem,

że reguluje on sytuację, w której obowiązani — mimo ist-

nienia podstawy wniosku (dokumentu) i wynikającej stąd

powinności jego złożenia — zaniechali podjęcia właści-

wych czynności w postępowaniu rejestrowym. Powołanie

art. 24 ust. 1 ustawy o KRS jako normatywnej podstawy

rozszerzenia zakresu kontroli sądu o ponowne badanie do-

konanych wpisów (przyjętych dokumentów) i, odpowied-

nio do jej wyniku, podejmowania działań wymuszających

czynności zmierzające do wytworzenia podstawy złożenia

kolejnego wniosku o wpis (dokumentu) budzi wątpliwości

z tego względu, że prowadziłyby one do wzruszenia skut-

ków czynności orzeczniczych i prawomocnych wpisów.

Wpis w rejestrze jest jedynie czynnością zarejestrowania

danych zawartych w postanowieniu sądu rejestrowego,

a postanowienie w przedmiocie zarządzenia wpisu wydane

w postępowaniu nieprocesowym — postanowieniem orze-

kającym co do istoty sprawy, które z chwilą uzyskania for-

malnej i materialnej prawomocności nie może być zmie-

nione ani uchylone, chyba że przepis szczególny stanowi

inaczej (art. 523 ustawy z 17.11.1964 r. — Kodeks postępo-

wania cywilnego, Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.; dalej

k.p.c.). Konsekwentnie należy uznać, że nie jest dopusz-

czalne ponowne orzekanie w przedmiocie dokonanego

wpisu w oparciu o te same okoliczności faktyczne i praw-

ne, gdyż oznaczałoby to swoistą następczą autokontrolę

czynności orzeczniczych podjętych w postępowaniu reje-

strowym poza systemem środków zaskarżenia. W ocenie

Sądu Najwyższego za odmienną wykładnią nie przemawia-

ją także argumenty celowościowe i systemowe. Ustawo-

dawca, dostrzegając znaczenie Krajowego Rejestru Sądo-

wego jako rejestru publicznego mającego zapewniać pew-

ność i bezpieczeństwo obrotu prawnego oraz niebezpie-

czeństwo związane z istnieniem w nim wpisów niezgod-

nych z prawem, wprowadził samodzielną regulację umożli-

wiającą następczą kontrolę orzeczeń sądów rejestrowych,

jednak ograniczył ją do spółek kapitałowych. Sąd Najwyż-

szy zaznaczył, że dostrzegając niebezpieczeństwo wynika-

jące z domniemania prawnego prawdziwości wpisów (art. 17

ust. 1 ustawy o KRS), obejmującego także wpisy nieprawi-

dłowe, oparte na błędnej podstawie, nie można pominąć

zagrożenia stabilności stosunków prawnych w wypadku do-

puszczenia zmian orzeczenia sądu rejestrowego w oparciu

o tę samą podstawę faktyczną i prawną, przy braku ograni-

czenia terminem. Jakkolwiek zatem zgodność statutu

z przepisami prawa stanowi niezbędną przesłankę wpisa-

nia spółdzielni do rejestru i ujawnienia w nim dalszych

zmian statutu, to Sąd Najwyższy opowiada się przeciwko

rozszerzającej wykładni art. 24 ust. 1 ustawy o KRS i do-

puszczeniu ponownej — następczej kontroli statutu, jeżeli

wpis już nastąpił, a jego podstawa we właściwym postępo-

waniu rejestrowym nie została zakwestionowana. Wyjątek

dotyczy czynności dokonywanych z urzędu w przypadkach

uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu (art. 24 ust. 6 usta-

wy o KRS). 

Powyższe orzeczenie ma bardzo istotne znaczenie dla ob-

rotu gospodarczego. Zostało ono co prawda wydane na

gruncie ustawy z 16.09.1982 r. — Prawo spółdzielcze

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1285 ze zm.), niemniej w mojej ocenie

należy poszukiwać głębszego jego sensu, a wyrażającego się

w odpowiedzi na pytanie, czy dopuszczalna jest ponowna

kontrola przez sąd rejestrowych podstaw już dokonanych

wpisów do rejestru, z punktu widzenia ich zgodności z prze-

pisami prawa tak materialnego, jak i procesowego. W kon-

sekwencji zaś, czy dopuszczalne jest wszczęcie postępowa-

nia przymuszającego w razie stwierdzenia niezgodności.

Sąd Najwyższy zasadnie w tym kontekście opowiedział się

przeciwko prawu sądu rejestrowego do ponownego bada-

nia podstaw dokonanych wpisów. Stanowisko to zasługuje

na pełne podzielenie, albowiem z jednej strony czyni za-

dość wynikającej z art. 365 § 1 k.p.c. skuteczności wydane-

go orzeczenia, a z drugiej strony — powinno sprzyjać bez-

pieczeństwu obrotu, a ponadto przyczyniać się do budowa-

nia zaufania do samego KRS i danych w nim zawartych.

W przeciwnym bowiem wypadku trzeba byłoby uznać, że

już dokonana przez sąd rejestrowy ocena prawna ma cha-

rakter tymczasowy, gdyż zawsze może być zmieniona. Ob-

rót gospodarczy odbywałby się w sferze powszechnej nie-

pewności, której nie byłaby w stanie zmazać nawet zasada

zupełności danych zawartych w KRS. Sąd Najwyższy zwra-

cał zresztą uwagę na ten problem w kontekście orzeczeń

dotyczących tzw. danych niedopuszczanych (art. 12 ust. 3 usta-

wy o KRS). Takie stanowisko potwierdza szczególną pozy-

cję sądu rejestrowego, a także powinno skłaniać do szcze-

gólnie wnikliwej analizy wniosków o wpis, z uwzględnie-

niem właściwego balansu pomiędzy szybkością postępowa-

nia a prawdziwością danych zawartych w KRS. 
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Sąd Najwyższy zasadnie jednak podkreślił, że powyższe

nie oznacza przypisania wpisowi skutku sanującego. Poza

tym dopuszczalne jest kwestionowanie merytorycznej pod-

stawy wpisu w toku postępowania, choćby prowadzonego

na podstawie art. 189 k.p.c., i dopiero wydanie orzeczenia

w tym przedmiocie może być podstawą do określonych

działań sądu rejestrowego, niemniej przedsięwziętych nie

tyle w wyniku ponownej oceny, co w związku z orzeczeniem

innego sądu. 

SSuukkcceessjjaa  ppoo  ssppóółłccee  oossoobboowweejj

W wyroku z 9.02.2018 r., I CSK 241/17, Sąd Najwyższy

rozważał istotne zagadnienie sukcesji po spółce jawnej

w sytuacji, w której wspólnicy, zgodnie z art. 67 § 1 ustawy

z 15.09.2000 r. — Kodeks spółek handlowych (k.s.h.) usta-

lili inny sposób zakończenia jej działalności niż poprzez li-

kwidację. W uzasadnieniu wyroku wskazano na rozbieżno-

ści w doktrynie i w orzecznictwie dotyczące dopuszczalno-

ści postanowienia zastrzegającego, że zobowiązania spółki

zostaną przejęte przez niektórych wspólników (tzw. sukce-

sorów). Sąd Najwyższy wskazał, że w razie podjęcia przez

wspólników spółki jawnej uchwały o zakończeniu jej dzia-

łalności bez przeprowadzenia likwidacji, z mocy art. 67 

§ 1 k.s.h. wspólnicy są uprawnieni do wskazania, jakie zo-

staną podjęte czynności zastępujące procedurę likwidacji

spółki. Ustalenia co do sposobu przeprowadzenia likwida-

cji nie mogą jednak godzić w interesy wierzycieli spółki. Te-

go rodzaju porozumienie ma charakter wewnętrzny (po-

między wspólnikami) i nie jest wiążące dla wierzycieli spół-

ki. Gdy wskazano jednego ze wspólników lub osobę trzecią

jako sukcesora spółki, to do wywołania skutków zewnętrz-

nych wobec osób trzecich konieczne jest dokonanie odpo-

wiednich czynności prawnych, w następstwie których wska-

zany podmiot nabędzie aktywa tej spółki i przejmie jej zo-

bowiązania np. przez przejęcie długów (art. 519 ustawy

z 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny, k.c. ). W przeciwnym wy-

padku porozumienie w części obejmującej pasywa spółki

może wywołać tylko skutki określone w art. 392 k.c.  Z tych

względów wspólnika, który tylko mocą porozumienia za-

wartego z pozostałymi wspólnikami spółki jawnej miał

przejąć jej aktywa i pasywa, nie można uznać za sukcesora

generalnego tej spółki. Cechą sukcesji uniwersalnej jest bo-

wiem to, że sukcesor generalny wstępuje w ogół praw i obo-

wiązków swojego poprzednika prawnego, chyba że przepi-

sy wyłączają określone aktywa bądź pasywa z sukcesji, ze

skutkami wobec osób trzecich, w tym wierzycieli. Ponieważ

w rozważanej sytuacji nie dochodzi do pełnej sukcesji, to

do tak wskazanego sukcesora spółki jawnej nie ma zastoso-

wania reguła, według której sukcesor generalny wstępuje

także w miejsce swojego poprzednika prawnego w postępo-

waniach sądowych. Zatem tego rodzaju sukcesję — nie-

obejmującą ogółu praw i obowiązków majątkowych ze skut-

kami wobec osób trzecich — w następstwie której dochodzi

jedynie do przejścia określonych aktywów na rzecz wskaza-

nego w porozumieniu wspólników sukcesora, nie można

uznać za sukcesję o charakterze uniwersalnym, lecz o cha-

rakterze singularnym. Z drugiej zaś strony wskazano, że ar-

gumenty natury celowościowej i funkcjonalnej wynikające

z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa obrotu praw-

nego i jego pewności uzasadniają przyjęcie, że w razie roz-

wiązania spółki jawnej, gdy wspólnicy uzgodnili inny spo-

sób zakończenia działalności spółki niż przez przeprowa-

dzenie likwidacji (art. 67 § 1 k.s.h.), dochodzi do sukcesji

generalnej na rzecz wszystkich wspólników spółki. Utrzy-

muje się bowiem ich odpowiedzialność za zobowiązania

spółki jawnej, pomimo jej wykreślenia z rejestru sądowego.

Do czasu rozliczenia się spółki z innymi uczestnikami obro-

tu wspólnicy ci powinni być uznani za następców prawnych

spółki w zakresie praw i obowiązków tej spółki. 

Stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w powyższym

orzeczeniu zasługuje na akceptację. W rzeczywistości bo-

wiem brak jest podstaw do wnioskowania, że art. 67 

§ 1 k.s.h. stanowi podstawę do zmiany relacji pomiędzy

spółką osobową a jej wierzycielami, a zwłaszcza do wyłą-

czenia odpowiedzialności wspólników za zobowiązania

spółki już tylko na podstawie ich porozumienia. Zaakcep-

towanie bowiem takiego wniosku byłoby jawnym działa-

niem na niekorzyść wierzycieli i bez wyraźniej podstawy

prawnej brak jest przesłanek do takiego wniosku. Jedno-

cześnie art. 67 § 1 k.s.h. daje podstawę do odmiennego ure-

gulowania przez wspólników sposobu zakończenia działal-

ności spółki, ale już nie ingerowania w relację z wierzycie-

lami. Przepis ten należy odczytywać w kontekście we-

wnątrzspółkowym i nie należy wyprowadzać z niego wnio-

sków co do relacji zewnętrznych. W konsekwencji wspólni-

cy bez zgody wierzycieli nie mogą wskazać jako sukcesorów

tylko niektórych z nich, a w każdym razie postanowienie ta-

kie nie będzie skuteczne wobec osób trzecich. 

ZZwwrroott  ooppłłaattyy  ssąąddoowweejj  
ww zzwwiiąązzkkuu  zz zzaawwaarrcciiee  uuggooddyy

Istotne znaczenie dla obrotu gospodarczego trzeba przypi-

sać również uchwale Sądu Najwyższego z 23.02.2018 r., III

CZP 88/17, w której przyjęto, że przepis art. 79 ust. 1

pkt 1 lit. h ustawy z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych

w sprawach cywilnych (u. k. s. c.) dotyczy wyłącznie ugody są-

dowej oraz ugody zawartej przed mediatorem. W uzasadnie-

niu wskazano, że bez wątpienia użyty w art. 79 ust. 1 pkt 1

lit. h u.k.s.c. termin „ugoda” nie dotyczy ugód zawieranych

poza sądem, pozostających zasadniczo poza zainteresowa-

niem prawa procesowego (publicznego), tj. tzw. ugód poza-

sądowych, zwanych również niekiedy nieprecyzyjnie ugoda-

mi prawa materialnego. Termin „ugoda pozasądowa” nie ma

zresztą w języku prawniczym jednoznacznej konotacji, obej-

muje bowiem nie tylko umowę ugody unormowaną w art. 917

i 918 k.c. , ale także inne umowy prawa prywatnego o charak-

terze nowacyjnym, nie wyłączając ugód pozaprawnych, np.

pojednań, porozumień honorowych, kompromisów grzecz-

nościowych lub sojuszy. W związku z tym w kodeksie postę-



powania cywilnego trafnie posłużono się szeroką i daleką od

jednoznacznego określenia formułą „pozasądowy sposób roz-

wiązania sporu” (art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c.). Nie bez znaczenia

jest, zdaniem Sądu Najwyższego, także bezpośredni kontekst

normatywny, w którym w art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. h u.k.s.c. uży-

to terminu „ugoda”. Został on połączony z „zakończeniem

postępowania” jako skutkiem zawarcia ugody, a jest oczywi-

ste, że ugoda pozasądowa — jakkolwiek rozumiana, a w każ-

dym razie dokonująca się poza sądem — postępowania są-

dowego nie kończy i kończyć nie może. Konkludując, Sąd

Najwyższy zaznaczył, że przyjęte wnioski znajdują mocną

podstawę w uzasadnieniu projektu ustawy z 10.09.2015 r.

(Sejm VII kadencji, druk nr 3432), która miała na celu m.in.

popularyzację i upowszechnienie polubownych sposobów

rozwiązywania sporów, także przez zastosowanie bodźców

ekonomicznych. 

Powyższe orzeczenie dotyczy interpretacji dość ważnego

przepisu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,

według którego sąd z urzędu zwraca stronie całą uiszczoną

opłatę od pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej in-

stancji oraz zarzutów od nakazu zapłaty, jeżeli postępowanie

zakończyło się zawarciem ugody przed rozpoczęciem rozpra-

wy przed sądem pierwszej instancji. W rzeczywistości w prak-

tyce sądów powszechnych istniała rozbieżność co do rozumie-

nia ujętego w tym przepisie pojęcia ugody. Sąd Najwyższy

w komentowanym orzeczeniu uznaje, że znaczenie tego poję-

cia należy ograniczyć wyłącznie do ugody mediacyjnej. Cho-

ciaż argumentacja Sądu Najwyższego jest dość przekonująca,

to jednak zdaje się ona nie uwzględniać praktycznego wymia-

ru sprawy, bowiem nie zachęca do zawierania ugód przed roz-

poczęciem rozprawy, skoro i tak nie ma w perspektywie szan-

sy na zwrot całej opłaty od pozwu. Sytuacja strony stanie się

natomiast zgoła odmienna, jeżeli nie będzie się sprzeciwiać

skierowaniu sprawy do mediacji i zawrze przed mediatorem

ugodę o tej samej treści jak już uzgodniona. Zgoda na skiero-

wanie sprawy do mediacji może więc mieć w rozważanej sytu-

acji po części pozorny charakter. Poza tym Sąd Najwyższy po-

minął, iż art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. h u.k.s.c. nie precyzuje pojęcia

ugody, co z kolei na zasadzie rozumowania lege non distingu-
ente może przemawiać za przyjęciem, że przepis ten swoją hi-

potezą obejmuje sytuację, w której postępowanie przed roz-

poczęciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji zakoń-

czyło się ugodą, niezależnie czy była to ugoda sądowa, czy po-

zasądowa. Taka wykładnia powyższej normy nie wydaje się

również sprzeczna z celem powyższej regulacji. Skoro bowiem

strony zawarły ugodę i w związku z tym doszło do zakończe-

nia postępowania sądowego przed rozpoczęciem rozprawy

przed sądem pierwszej instancji, to zasadne było przyznanie

powodowi prawa do zwrotu całej opłaty sądowej od pozwu.

W świetle jednak komentowanej uchwały Sądu Najwyższego

kwestia ta musi pozostać postulatem de lege ferenda. 

DDzziiaałłaanniiee  ww cchhaarraakktteerrzzee  ddwwóócchh  oorrggaannóóww

Z kolei w wyroku Sądu Najwyższego z 24.04.2018 r., 

V CSK 425/17, pojawia się interesujące zagadnienie działa-

nia tej samej osoby fizycznej za dwie strony czynności praw-

nej, przy czym chodzi o działanie w charakterze organów

dwóch stron danej czynności prawnej. Sąd Najwyższy za-

znaczył, że w przepisach prawnych brak unormowania od-

nośnie do organu osoby prawnej, w sytuacji gdy osoba fi-

zyczna — jako piastun osoby prawnej — reprezentuje obie

strony czynności prawnej. Następnie podkreślono, że

w orzecznictwie utrwalił się jednak pogląd, że możliwe jest

stosowanie w drodze analogii art. 108 k.c.  do działań po-

dejmowanych w charakterze organu osoby prawnej. Stoso-

wanie art. 108 k.c.  w drodze analogii powinno być jednak

poprzedzone analizą konkretnego stanu faktycznego, nie

ma bowiem podstaw, by art. 108 k.c.  rozciągać automatycz-

nie na każdą sytuację, w której w składzie organów repre-

zentujących spółki występuje ta sama osoba fizyczna. I tak

Sąd Najwyższy podkreślił, że osoba, która jako członek za-

rządu reprezentuje obie osoby prawne, będące stroną tej

samej czynności prawnej, powinna zapewnić, aby spełniona

była przynajmniej jedna z przesłanek wskazanych w art. 108

k.c. , uzasadniających dokonanie czynności „z samym so-

bą”. Uwzględniając wypracowaną w orzecznictwie Sądu

Najwyższego koncepcję analogicznego stosowania w takich

stanach faktycznych art. 108 k.c. , rozważenia zatem wyma-

gało, czy w statucie spółki znajdowały się postanowienia

dopuszczające dokonywanie tego rodzaju czynności praw-

nych, które mogły być kwalifikowane jako dokonywane 

„z samym sobą”, oraz czy z uwagi na treść analizowanej

czynności prawnej wykluczona była możliwość naruszenia

interesów strony. W razie przyjęcia, że dana osoba nie mo-

gła reprezentować obu spółek, należałoby przyjąć, że po-

zwana nie była należycie reprezentowana, co rodzi skutek

określony w art. 103 § 1 i 2 k.c.  Jednocześnie Sąd Najwyż-

szy uznał, że w rozpatrywanej sytuacji nie mają zastosowa-

nia art. 209 i 201 k.s.h. Przepisy te bowiem, zdaniem Sądu

Najwyższego, dotyczą stosunków wewnętrznych spółki

(umów między spółką a członkiem zarządu oraz prowadze-

nia sporów z członkiem zarządu), a nie relacji między dwo-

ma spółkami, czyli stosunku zewnętrznego. 

Powyższe orzeczenie w mojej ocenie ma szczególnie

istotne znaczenie dla praktyki gospodarczej. Systematycz-

nie bowiem występują stany faktyczne, w których ta sama

osoba fizyczna działa w imieniu dwóch osób prawnych, przy

czym podstawą jej działania nie są przepisy o pełnomocnic-

twie, ale o organach. W powyższym orzeczeniu Sąd Naj-

wyższy zasadnie opowiedział się przeciwko rozszerzającej

wykładni zwłaszcza art. 210 k.s.h. Co prawda rozważana ak-

tualnie sytuacja jest podobna do tej wynikającej z art. 210

k.s.h., niemniej nie jest z nią identyczna, zaś charakter nor-

my art. 210 k.s.h. w rzeczywistości stoi na przeszkodzie sto-

sowaniu jej do rozpatrywanego przypadku. Zasadne wobec

tego było odwołanie się do art. 108 k.c.  Aczkolwiek co do

zasady sprzeciwiam się stosowaniu przepisów o pełnomoc-

niku do organów osób prawnych, to jednak w tym przypad-

ku mamy do czynienia z sytuacją odmienną, albowiem brak

jest normy prawnej regulującej działanie w charakterze or-

ganu dwóch podmiotów. Przypadek unormowany w art. 108

k.c.  jest do tej sytuacji najbardziej zbliżony i dlatego zasad-

ne jest uwzględnienie tej normy przy rozstrzyganiu aktual-
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nego problemu prawnego. Zasadnie jednak Sąd Najwyższy

zaznaczył, że stosowanie to nie może mieć charakteru auto-

matycznego, a więc niezbędne jest rozważanie, czy zacho-

dzą przesłanki do podważania możliwości działania w imie-

niu dwóch podmiotów. Szczególnie ważne są uwagi Sądu

Najwyższego wskazujące na możliwe źródło takiego upraw-

nienia. Wreszcie trafnie Sąd Najwyższy zaznaczył, że naru-

szenie reguł wynikających z art. 108 k.c.  nie skutkuje nie-

ważnością czynności prawnej, a jedynie jej bezskuteczno-

ścią zawieszoną. Odmienną jest jednak kwestią, która nie

została już w orzeczeniu uwypuklona, który podmiot (or-

gan) ewentualnie mógłby dokonać potwierdzenia wadliwej

czynności, albowiem w sytuacji tej, inaczej niż przy pełno-

mocniku, nie jest możliwe proste potwierdzenie czynności

przez „mocodawcę”. 

SSpprrzzeecczznnoośśćć  uucchhwwaałłyy  zz uussttaawwąą  
ppoopprrzzeezz  nniieeddooppuusszzcczzeenniiee  aakkccjjoonnaarriiuusszzaa  

W wyroku Sądu Najwyższego z 6.06.2018 r., III CSK

403/16, ponownie pojawiało się zagadnienie stwierdzenia

nieważności uchwały walnego zgromadzenia z uwagi na jej

sprzeczność z ustawą. Sąd Najwyższy w orzeczeniu tym po-

twierdził pogląd, zgodnie z którym hipotezą art. 425 

§ 1 k.s.h. objęte są także naruszenia przepisów ustawowych

określających sposób (procedurę) podejmowania uchwał,

o tyle jednak tylko, o ile miały one wpływ na treść podjętej

uchwały. W sprawie podlagającej rozpoznaniu przez Sąd

Najwyższy naruszenie przepisów formalnych miało polegać

na tym, że drzwi do pomieszczania, w którym odbywało się

zgromadzenie, zostały zamknięte, co uniemożliwiło dostęp

jednego z akcjonariuszy, który jednocześnie został poinfor-

mowany, iż nastąpiło to w wykonaniu decyzji prezesa zarzą-

du. Sąd Apelacyjny rozpoznający apelację wskazał, że

o braku wpływu powyższego naruszenia przepisów formal-

nych na treść uchwały nie świadczy sama liczba głosów od-

danych za uchwałą. Nie można bowiem wykluczyć, że

uczestniczący w walnym zgromadzeniu akcjonariusz mniej-

szościowy przekonałby innych akcjonariuszy o nietrafności

stanowiska wyrażanego w projekcie uchwały. W takim jed-

nak przypadku akcjonariusz skarżący uchwałę powołałby

się na okoliczności kwestionujące słuszność podejmowanej

uchwały. Tymczasem z uzasadnienia pozwu wynika, że chęć

uczestniczenia w walnym zgromadzeniu wynikała z potrze-

by dostępu do informacji, w szczególności w związku z to-

czącymi się z udziałem spółki postępowaniami administra-

cyjnymi dotyczącymi decyzji nacjonalizacyjnych oraz decy-

zji stwierdzających prawo użytkowania wieczystego. Tego

rodzaju argumentacja, w ocenie sądu apelacyjnego, nie da-

je podstaw do uznania, że niedopuszczenie powoda do

udziału w zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

miało wpływ na podjęcie zaskarżonych uchwał, zwłaszcza

że uprawnienia informacyjne akcjonariusza mają odrębny

charakter. Poglądu takiego nie podzielił Sąd Najwyższy,

który uznał, że wadliwy jest wniosek, iż bezzasadne niedo-

puszczenie przedstawicieli powoda do udziału w zwyczaj-

nym walnym zgromadzeniu pozwanej spółki przez fizyczne

zablokowanie wejścia na salę obrad nie stanowi takiego na-

ruszenia proceduralnych regulacji ustawowych, które są

doniosłe z punktu widzenia treści podjętej uchwały, tj. mo-

gły mieć wpływ na jej treść. Dalej zaś stwierdzono, że zgod-

nie z art. 412 § 1 k.s.h. akcjonariusz może uczestniczyć

w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu oso-

biście lub przez pełnomocnika. Przepis ten, określający naj-

ważniejsze korporacyjne prawo akcjonariusza, ma charakter

bezwzględnie obowiązujący. Ustawa nie przewiduje w tym

zakresie żadnych odstępstw, chociażby na wzór art. 243

§ 1 k.s.h., który dopuszcza możliwość ograniczenia prawa

wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do

uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników i wykonywania

prawa głosu. Bezzasadne niedopuszczenie akcjonariusza

do udziału w walnym zgromadzeniu przez celowe pozba-

wienie możliwości wstępu na salę obrad niewątpliwie naru-

sza prawo, a konkretnie wskazany art. 412 § 1 k.s.h., które

to naruszenie stanowi uzasadnioną podstawę stwierdzenia

nieważności uchwał podjętych pod wymuszoną nieobec-

ność tego akcjonariusza. Sąd Najwyższy wskazał, że prawo

akcjonariusza do udziału w walnym zgromadzeniu nie spro-

wadza się tylko do głosowania, ale obejmuje również prawo

zabierania głosu w dyskusji, której wynik może przesądzić

o wynikach głosowania, jak również związane jest z nim

prawo do informacji. W dodatku przyjęcie odmiennego po-

glądu sankcjonowałoby każde przyszłe zachowania blokują-

ce dostęp mniejszościowych akcjonariuszy do udziału w obra-

dach walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki i pozbawia-

łoby tych akcjonariuszy możliwości wykonywania uprawnie-

nia korporacyjnego uregulowanego w art. 412 § 1 k.s.h., przy-

sługującego każdemu akcjonariuszowi niezależnie od liczby

posiadanych przez niego akcji i związanej z tym liczby głosów. 

Pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w powyższym wyro-

ku zasługuje w pełni na podzielenie. W jego świetle należy

przyjąć, że każde bezpodstawne niedopuszczenie do udzia-

łu w zgromadzeniu spółki wspólnika lub akcjonariusza sta-

nowi podstawę do stwierdzenia nieważności uchwał podej-

mowanych na takim zgromadzeniu i to niezależnie od tego,

ile udziałów (akcji) dany wspólnik (akcjonariusz) reprezen-

tował, a więc niezależnie od tego, czy jego udział w zgroma-

dzeniu mógłby spowodować inny wynik głosowania. Sąd

Najwyższy zasadnie bowiem podkreślił, że prawa akcjona-

riusza do udziału w zagrodzeniu nie można ograniczać je-

dynie do wykonywania prawa głosu, ale trzeba go wiązać

również z prawem udziału w dyskusji czy prawem do infor-

macji. Skorzystanie z tych uprawnień w rzeczywistości mo-

że doprowadzić do innego wyniku głosowania, a więc może

mieć wpływ na treść podejmowanych uchwał, co jest zasad-

niczą podstawą rozważanego powództwa. Sąd Najwyższy

trafnie również zwrócił uwagę na edukacyjny charakter ta-

kiego stanowiska. Zaaprobowanie bowiem poglądu prze-

ciwnego w rzeczywistości mogłoby skłaniać do niedopusz-

czania do udziału w zgromadzeniu określonych akcjonariu-

szy, a następnie dowodzeniu, że ich udział i tak nie miałby

żadnego znaczenia dla podjęcia uchwał. Takie stanowisko

w istocie stanowiłoby jaskrawe naruszenie podstawowych

praw wspólnika (akcjonariusza). 
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WWyymmaaggaallnnoośśćć  rroosszzcczzeenniiaa  oo rroozzlliicczzeenniiee  
wwssppóóllnniikkaa  wwyyssttęęppuujjąącceeggoo  zzee  ssppóółłkkii  jjaawwnneejj  

W wyroku z 14.06.2018 r., V CSK 514/17, Sąd Najwyższy

zajmował się istotnym zagadnieniem wymagalności rosz-

czenia wspólnika występującego ze spółki osobowej. Pod-

stawą prawną roszczenia byłego wspólnika jest art. 65 §

1 k.s.h., zgodnie z którym w przypadku wystąpienia wspól-

nika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika al-

bo jego spadkobiercy oznacza się na podstawie osobnego

bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki.

Sąd Najwyższy w powyższym wyroku rozważał datę wyma-

galności tego roszczenia i zaznaczył, że ustawodawca

w przepisach Kodeksu spółek handlowych nie oznaczył ter-

minu, w którym po wystąpieniu wspólnika spółka ma obo-

wiązek wypłacić wspólnikowi wartość jego udziału kapita-

łowego. Sąd Najwyższy podkreślił, że w doktrynie można

spotkać pogląd, że skoro obowiązek zapłaty powstaje bez-

zwłocznie po sporządzeniu bilansu według stanu na dzień

bilansowy (art. 65 § 2 pkt 1 k.s.h.), ze wskazaniem, że bilans

— zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości — powi-

nien być sporządzony w terminie trzech miesięcy od dnia

bilansowego (art. 52 ust. 3 ustawy z 29.09.1994 r. o rachun-

kowości), to roszczenie staje się wymagalne z upływem te-

go terminu. Niemniej poglądu tego Sąd Najwyższy nie za-

aprobował, zaznaczając, że brak jest bowiem podstaw, aby

do roszczeń o charakterze cywilnoprawnym stosować prze-

pisy publicznoprawne. Ostatecznie Sąd Najwyższy przyjął,

że brak uregulowania zagadnienia wymagalności roszcze-

nia o zapłatę wartości udziału kapitałowego w następstwie

wypowiedzenia przez wspólnika umowy spółki uzasadnia,

zgodnie z art. 2 k.s.h., stosowanie przepisów Kodeksu cy-

wilnego, a nie innych ustaw. Zobowiązanie spółki, którego

treścią jest obowiązek wypłaty wartości udziału kapitałowe-

go, powstaje z chwilą sporządzenia bilansu. Zobowiązanie

to ma jednak charakter zobowiązania bezterminowego. Po-

stawienie w stan wymagalności wynikającej z tego zobowią-

zania wierzytelności następuje przez wezwanie i art. 455

k.c.  ma tu zastosowanie. Brak jest wystarczających podstaw

do przyjęcia, że o terminie spełnienia świadczenia, a więc

wymagalności, decyduje właściwość zobowiązania, co mia-

łoby prowadzić do stanu wymagalności z datą wyroku zasą-

dzającego należność. 

Pogląd powyższy Sądu Najwyższego zasługuje na akcep-

tację. W rzeczywistości bowiem kodeks spółek handlo-

wych nie określa wymagalności roszczenia z art. 65 

§ 1 k.s.h. Trafnie Sąd Najwyższy zaznaczył, że brak jest

podstawy prawnej do poszukiwania tego terminu w szcze-

gółowych aktach prawnych, albowiem z mocy art. 2 k.s.h.

w sprawach nieuregulowanych w kodeksie stosuje się

przepisy kodeksu cywilnego. Zasadne jest odwołanie się

w tych okolicznościach do normy art. 455 k.c. Trzeba jed-

nak zaznaczyć, że przepis ten ma znaczenie jedynie dla

ustalenia terminu płatności (wymagalności), co jednak nie

wpływa na ustalenia dotyczące samego powstania zobo-

wiązania o rozliczenie ze wspólnikiem występującym ze

spółki. 

CChhwwiillaa  bbaaddaanniiaa  aabbuuzzyywwnnoośśccii

Istotne znaczenie dla obrotu miała uchwała składu sied-

miu sędziów Sądu Najwyższego z 20.06.2018 r., III CZP

29/17. W uchwale tej przyjęto, że oceny, czy postanowienie

umowne jest niedozwolone (art. 3851 § 1 k.c. ), dokonuje

się według stanu z chwili zawarcia umowy. W obszernym

uzasadnieniu wskazano, że wykładnia językowa art. 3851

§ 1 zd. 1 k.c.  nie stwarza podstaw do przyjęcia, że w ramach

oceny abuzywności postanowienia istotny jest sposób jego

stosowania przez przedsiębiorcę. Przeciwnie, skłania ona

do wniosku, że decydujące znaczenie ma nie to, w jaki spo-

sób przedsiębiorca stosuje postanowienie i dla kogo jest to

korzystne, lecz to, w jaki sposób postanowienie kształtuje

prawa i obowiązki konsumenta. Z przepisu wynika, że

przedmiotem oceny jest samo postanowienie, a więc wyra-

żona w określonej formie (przeważnie słownej) treść nor-

matywna, tzn. norma lub jej element określający prawa lub

obowiązki stron. Następnie spostrzeżono, że z wykładni 

art. 3852 k.c.  wynika z kolei, że o tym, czy postanowienie

jest zgodne z dobrymi obyczajami, mogą decydować także

czynniki wykraczające poza samą jego treść, w tym faktycz-

ne w postaci okoliczności zawarcia umowy. We wstępnej

części przepisu wskazano jednak, że ocena powinna być do-

konywana „według stanu z chwili zawarcia umowy”. Wska-

zano, że w zgodzie z wnioskami wynikającymi z wykładni li-

teralnej art. 3851 § 1 zd. 1 i art. 3852 k.c.  pozostają argu-

menty natury systemowej. Należy przede wszystkim zwrócić

uwagę na wiążące wskazówki wynikające z prawa unijnego,

a zwłaszcza z art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 1 dyrektywy Rady

93/13/EWG z 5.04.1993 r. w sprawie nieuczciwych warun-

ków w umowach konsumenckich (dyrektywa 93/13).

Z uwzględnieniem obcych wersji językowych należy wska-

zać — ujmując rzecz precyzyjniej niż uczyniono to w ofi-

cjalnym polskim tłumaczeniu — że w myśl art. 3 ust. 1 po-

stanowienie umowne, które nie było indywidualnie nego-

cjowane, jest nieuczciwe (niedozwolone, abuzywne), jeżeli

sprzecznie z wymaganiami dobrej wiary powoduje znaczącą

(istotną) nierównowagę praw i obowiązków stron wynikają-

cych z umowy na niekorzyść konsumenta. Z kolei art. 4 ust. 1

dyrektywy 93/13 przewiduje, że „Nie naruszając przepisów

art. 7, nieuczciwy charakter warunków umowy jest określa-

ny z uwzględnieniem rodzaju towarów lub usług, których

umowa dotyczy i z odniesieniem, w momencie zawarcia

umowy, do wszelkich okoliczności związanych z zawarciem

umowy oraz do innych warunków tej umowy lub innej umo-

wy, od której ta jest zależna”. Z art. 4 ust. 1 wynika zatem

jednoznacznie, że „odniesienie do” chwili zawarcia umowy

jest miarodajne dla oceny nieuczciwego (abuzywnego) cha-

rakteru postanowienia w ogólności, a więc — jak wynika

z art. 3 ust. 1 dyrektywy 93/13 — zarówno przesłanki

sprzeczności z wymaganiami dobrej wiary, jak i przesłanki

znaczącej nierównowagi praw i obowiązków na niekorzyść

konsumenta. Wynika stąd sugestia, że okoliczności powsta-

łe po zawarciu umowy w ogóle nie mogą mieć znaczenia dla

oceny nieuczciwego charakteru postanowienia. Z orzecz-

nictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej rów-

nież można wywieść, że kluczowe jest nie to, jak przedsię-
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biorca stosuje klauzulę modyfikacyjną, lecz to, czy konsu-

ment miał możliwość przewidzenia, jak będzie stosowana.

W postanowieniu z 11.06.2015 r., C-602/13, Banco Bilbao

Vizcaya Argentaria, SA v. F. Quintano Ujeta i M.I.

Sánchez García, Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że

okoliczność, iż oceniane postanowienie nie zostało wyko-

nane, nie może wykluczyć — sama przez się — ustalenia, że

powoduje znaczącą nierównowagę między prawami i obo-

wiązkami stron wynikającymi z umowy na niekorzyść kon-

sumenta. Można zatem stwierdzić, że z powołanych przepi-

sów dyrektywy 93/13, interpretowanych z uwzględnieniem

orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europej-

skiej, wynika jasno, iż okoliczności, które zaistniały po za-

warciu umowy, nie mają znaczenia dla oceny abuzywności

postanowienia. W ramach tej oceny należy natomiast

uwzględnić skutki, o których przedsiębiorca wiedział albo

mógł wiedzieć przy zawieraniu umowy i które mogły wpły-

wać na jej wykonanie w przyszłości. Wskazówki te mają

charakter wiążący i muszą być uwzględnione w ramach pro-

unijnej wykładni art. 3851 § 1 k.c.  Odrębną kwestią jest na-

tomiast możliwość sanowania niedozwolonego postanowie-

nia, choćby z mocą ex tunc, wskutek późniejszego zdarze-

nia; ukierunkowanej na ten skutek konstytutywnej czynno-

ści prawnej — jednostronnej, np. potwierdzenia niedozwo-

lonego postanowienia przez konsumenta, albo dwustron-

nej, tj. umowy, w której strony wyrażają następczo wolę ta-

kiego ukształtowania swego położenia prawnego, jakby po-

stanowienie od początku było skuteczne, albo zmiany pra-

wa, mającej oddziaływać w ten sposób na już zawarte umo-

wy. Akty te zakładają, że postanowienie jest nieskuteczne,

mają zatem charakter następczy względem stwierdzenia

abuzywności, a ponadto muszą każdorazowo podlegać oce-

nie pod kątem dopuszczalności z zastosowaniem ogólnych

instrumentów ochronnych, wynikających z ustawy (np. art. 3531

i art. 58 k.c. ), prawa unijnego (art. 6 i 7 dyrektywy 93/13)

lub Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r.

(np. art. 2). 

Z tezą powyższej uchwały wypada się w pełni zgodzić.

Jak bowiem wskazał Sąd Najwyższy w niezwykle obszernym

i wielostronnym uzasadnieniu, za takim stanowiskiem prze-

mawiają nie tylko względy wynikające z prawa polskiego,

ale również prounijna wykładnia art. 3851 § 1 k.c.  uwzględ-

niająca najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwo-

ści. Orzeczenie to ma duże znaczenie w kontekście spraw

związanych z kredytami indeksowanymi czy denominowa-

nymi, najczęściej chodzi o tzw. kredyty frankowe. 

ZZaajjęęcciiee  uuddzziiaałłóóww

W wyroku z 6.07.2018 r., II CSK 617/17, Sąd Najwyższy

analizował skuteczność zajęcia udziałów w spółce z o.o., jak

również związaną z tym legitymację do zaskarżenia uchwa-

ły. Sąd Najwyższy uznał, że skutek zajęcia udziałów powsta-

je z chwilą doręczenia zawiadomienia zobowiązanemu. Od

tej chwili wspólnik nie może rozporządzać, obciążać, reali-

zować zajętego prawa ani też pobierać żadnego świadcze-

nia z przysługującego mu prawa. Niedostosowanie się do

tego zakazu prowadzi do bezskuteczności podjętych czyn-

ności (art. 885 w zw. z art. 902 i 909 k.p.c.). W stosunku do

spółki, od chwili jej zawiadomienia przez komornika 

(art. 9113 k.p.c.), obowiązuje zakaz realizowania na rzecz

wspólnika — zobowiązanego świadczeń wynikających z za-

jętego prawa oraz nakaz uiszczania komornikowi lub na ra-

chunek depozytowy świadczeń pieniężnych wynikających

z udziału. Niemniej Sąd Najwyższy podkreślił, że zajęcie

udziału wspólnika nie prowadzi do utraty przez niego sta-

tusu wspólnika, wierzyciel względem spółki pozostaje oso-

bą trzecią. 

Następnie Sąd Najwyższy rozważył skuteczność zajęcia

udziałów dla legitymacji do zaskarżenia uchwały. Podkre-

ślił, że udział wspólnika w spółce z o.o. zawiera w sobie

dwojakiego rodzaju uprawnienia, które stanowią jeden nie-

podzielny i integralny kompleks związanych ze sobą praw

udziałowca. Tradycyjny podział uprawnień wynikających

z udziału w spółce na majątkowe i korporacyjne został

utrzymany na gruncie art. 9102 k.p.c. Zestawienie obu para-

grafów tego przepisu wskazuje, że praw korporacyjnych do-

tyczy § 2. Natomiast treść § 1 odnosi się do uprawnień swo-

iście majątkowych oraz do uprawnień mających na celu za-

chowanie prawa. Oznacza to, że podejmowanie działań nie-

zbędnych do zachowania prawa nie zostało zaliczone do in-

nych uprawnień, korporacyjnych, objętych art. 9102

§ 2 k.p.c., a zatem mogą one być wykonywane samodzielnie

przez wierzyciela. W orzecznictwie zalicza się do tych

uprawnień wytoczenie przez wierzyciela powództwa

o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólni-

ków spółki na podstawie art. 9102 § 1 in fine k.p.c., będące-

go przepisem szczególnym w stosunku do art. 250 k.s.h. Ar-

tykuł 252 § 1 k.s.h. przewiduje możliwość wytoczenia po-

wództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników

sprzecznej z prawem przez osoby lub organy spółki wymie-

nione w art. 250 k.s.h. Uprawnienie powódki do wystąpie-

nia z takim powództwem wynika z art. 9102 § 1 in fine k.p.c. 

Przedmiotowe orzeczenie należy uznać za trafne. Roz-

strzyga ono dwie ważne kwestie związane z zajęciem udzia-

łów, a mianowicie status wspólnika, którego udziały zosta-

ły zajęte, jak również legitymację wierzyciela, na rzecz któ-

rego udziały te zostały zajęte do wytoczenia powództwa za-

skarżającego uchwałę zgromadzenia wspólników. Zwłasz-

cza ten ostatni aspekt ma istotne znaczenie, albowiem

przełamuje tezę o wyczerpującym uregulowaniu tej kwestii

w kodeksie spółek handlowych. 

RReepprreezzeennttaaccjjaa  ssppóółłkkii  zz oo..oo..  pprrzzyy  zzmmiiaanniiee  
uummoowwyy  ssppóółłkkii  kkoommaannddyyttoowweejj

W uchwale z 7.09.2018 r., III CZP 42/18, Sąd Najwyższy

rozważał niezwykle istotną problematykę reprezentacji
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spółki z o.o.  przy dokonywaniu zmiany umowy spółki ko-

mandytowej w sytuacji, w której wspólnikiem tej spółki jest

spółka z o.o.  oraz członek jej zarządu. Wątpliwości w dok-

trynie budził fakt, czy w takiej sytuacji niezbędne jest za-

chowanie reprezentacji spółki z o.o.  z poszanowaniem 

art. 210 k.s.h. W orzeczeniu tym wskazano, że jeżeli czło-

nek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest

wraz z tą spółką wspólnikiem spółki komandytowej, do wy-

rażenia przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

zgody na zmianę umowy spółki komandytowej — wymaga-

nej na podstawie art. 9 k.s.h. — ma zastosowanie art. 210 

§ 1 k.s.h. (szerzej: Szczurowski, 2019). 

OOddppoowwiieeddzziiaallnnoośśćć  zzaa  zzoobboowwiiąązzaanniiaa  
pprrzzyy  ppooddzziiaallee  pprrzzeezz  wwyyddzziieelleenniiee

Wydając wyrok z 14.12.2018 r., I CSK 687/17, Sąd Naj-

wyższy rozpatrywał zagadnienia związane z podziałem

przez wydzielenie. Orzeczenie to jest o tyle istotne, że po-

dział spółek rzadko w orzecznictwie Sądu Najwyższego się

pojawia. Najbardziej interesujące jest stanowisko Sądu

Najwyższego dotyczące zastosowania do podziału przez wy-

dzielenie art. 546 § 1 k.s.h., zgodnie z którym za zobowią-

zania przypisane w planie podziału spółce przejmującej lub

spółce nowo zawiązanej, pozostałe spółki, na które został

przeniesiony majątek spółki dzielonej, odpowiadają soli-

darnie przez trzy lata od dnia ogłoszenia o podziale. Odpo-

wiedzialność ta jest ograniczona do wartości aktywów net-

to przyznanych każdej spółce w planie podziału. Sąd Naj-

wyższy zaznaczył, że problematyka zastosowania tego prze-

pisu do podziału przez wydzielenie była dotychczas różnie

uznawana w orzecznictwie. Ostatecznie jednak Sąd Naj-

wyższy skłonił się do podglądu, zgodnie z którym za dług

pozostający w spółce dzielonej solidarnie na podstawie 

art. 546 § 1 k.s.h. odpowiadają obie spółki — dzielona

i przejmująca — z tym że spółka dzielona, zachowująca byt,

odpowiada całym majątkiem, a odpowiedzialność spółki

wydzielonej podlega ograniczeniu czasowemu i wartościo-

wemu określonemu w art. 546 § 1 k.s.h. Sąd Najwyższy pod-

kreślił, że zawarta w art. 528 i n. k.s.h. regulacja podziału

spółek tylko w niewielkim zakresie odnosi się wprost do po-

działu przez wydzielenie (por. art. 530 § 2, art. 532 § 2, 

art. 542 § 4 k.s.h.). Prawodawca dostrzegł jednak specyfikę

tego podziału w art. 529 § 2 k.s.h. przez nakazanie stosowa-

nia do niego przepisów o podziale spółek dotyczących od-

powiednio spółki przejmującej lub nowo zawiązanej. Prze-

pisu tego nie można rozumieć inaczej niż jako odesłania do

odpowiedniego stosowania przepisów o podziale i tłuma-

czyć — zgodnie z ogólnymi regułami interpretacji przepi-

sów zawierających klauzulę odpowiedniego stosowania —

jako nakazu stosowania przepisów o podziale wprost, jeśli

jest to możliwe, a jeżeli wymaga tego specyfika zakresu od-

niesienia, którym jest podział przez wydzielenie — z ko-

niecznymi modyfikacjami, względnie jako wyłączenia ich

stosowania do podziału przez wydzielenie, jeżeli są one

bezprzedmiotowe bądź sprzeczne z istotą tego podziału.

Przyjęta w art. 546 § 1 k.s.h. konstrukcja odpowiedzialności

solidarnej spółek uczestniczących w podziale nie koliduje

z istotą podziału przez wydzielenie, co — już z tego powo-

du — wyklucza odmowę jej stosowania w tej postaci po-

działu. Nie sprzeciwia się jej specyfika podziału przez wy-

dzielenie, polegająca na zachowaniu bytu spółki dzielonej

przy jednoczesnym przeniesieniu do innej spółki części do-

tychczasowego majątku spółki dzielonej. Zastosowanie

konstrukcji odpowiedzialności solidarnej do sytuacji,

w której dług pozostaje w spółce dzielonej, nie nastręcza

trudności — spółka przejmująca lub nowo zawiązana, jako

spółka, na którą jest przenoszona część majątku spółki

dzielonej, ponosi wtedy odpowiedzialność solidarną za ten

dług, a odpowiedzialność tej spółki podlega ograniczeniu

do wartości aktywów netto przyznanych jej w planie podzia-

łu. Jeżeli natomiast dług zostaje przypisany w planie po-

działu spółce wydzielanej, solidarną odpowiedzialność za

ten dług ponosiłaby w dalszym ciągu spółka dzielona, sko-

ro część masy majątkowej służącej dotychczas w całości za-

spokojeniu tego długu pozostaje w dalszym ciągu w tej

spółce. W ocenie Sądu Najwyższego solidarnej odpowie-

dzialności spółki dzielonej za długi przypisane spółce przej-

mującej lub spółce nowo zawiązanej oraz solidarnej odpo-

wiedzialności spółki wydzielanej za długi pozostałe w spół-

ce dzielonej nie stoi także na przeszkodzie częściowa suk-

cesja uniwersalna między spółką dzieloną a spółką wydzie-

laną (art. 531 § 1 w zw. z art. 529 § 2 k.s.h.). Niezależnie

od braku sprzeczności między art. 546 § 1 k.s.h. a istotą

podziału przez wydzielenie, zdaniem Sądu Najwyższego

za stosowaniem tego przepisu w rozważanej sytuacji prze-

mawiają względy celowościowe. Przeciwko preferowane-

mu stanowisku nie przemawia, w ocenie Sądu Najwyższe-

go, także argument wykładni językowej. Zgodzić się trze-

ba, że rozważane sytuacje wykraczają poza językowe

brzmienie art. 546 § 1 k.s.h. Jest tak dlatego, że przepis

ten jest dostosowany do sytuacji, w której podział sprowa-

dza się do całkowitego rozdysponowania majątku spółki

dzielonej na spółki przejmujące lub nowo powstałe. Rzecz

jednak w tym, że o konieczności wyjścia poza werbalną

treść przepisu rozstrzyga w tym przypadku wprost wola

ustawodawcy. 

Stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w powyższym

orzeczeniu zasługuje na aprobatę. W pełni przekonujące

jest stosowanie art. 546 § 1 k.s.h. również w razie podziału

przez wydzielenie. Za takim wnioskiem przemawia przede

wszystkim wykładnia celowościowa powyższej normy. Bez

wątpienia celem tego uregulowania jest zapewnienie nale-

żytej ochrony wierzycielom podmiotu dzielonego. Przepis

ten dąży w zakresie dotyczącym wierzycieli co najmniej do

utrzymania status quo. Działaniem przeciwko interesom

wierzyciela byłoby ograniczenie odpowiedzialności spółki

dzielonej czy też tej, na czyją rzecz majątek spółki dzielonej

przynajmniej w części przeszedł. Jest to tym bardziej istot-

ne, jeżeli zważyć, że wierzyciele nie mają żadnego wpływu

na procedurę podziałową spółki. 
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W książce zaprezentowano różne wątki teoretyczne dyskusji nad zarządzaniem

projektami w innowacjach i podjęto próbę całościowego opracowania zagadnie-

nia znajdującego się na styku subdyscyplin zarządzania projektami i zarządzania

innowacjami. Monografia składa się z trzech części. W części pierwszej omówio-

no problemy wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie. W części drugiej omó-

wiono strategie zarządzania projektami innowacyjnymi, które zostały zidentyfi-

kowane w ramach badań literaturowych. W część trzeciej zaprezentowano syn-

tezę badań empirycznych autorki, obejmujących wielokrotne studia przypadków:

młodych spółek technologicznych, korporacji transnarodowych oraz giełdowych

spółek budowlanych z rynku polskiego. Na zakończenie została zaproponowana

autorska koncepcja zarządzania projektami we wdrażaniu innowacji, jak również

mapa metod, które mogą uzupełnić instrumentarium kierownika projektu wdra-

żającego przedsięwzięcia oparte na innowacji. 

Książka jest skierowana zarówno do badaczy, zajmujących się tematyką innowa-

cyjności, zarządzania strategicznego oraz zarządzania projektami, jak i prakty-

ków: zarządów przedsiębiorstw, kierowników projektów oraz pracowników ze-

społów projektowych. Przeglądowy charakter nadaje publikacji wymiar kompen-

dium wiedzy, wspierającego organizacje w budowie kompetencji zarządzania

projektami we wdrażaniu innowacji. Zaprezentowane wyniki stanowią również inspirację do dyskusji i podejmo-

wania tematów dalszych badań. 
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