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Spory korporacyjne w liczbach (lata 2013-2018)*01

Spory związane z kwestiami finansowymi
45%

Spory kompetencyjne i konflikty zarządu ze wspólnikami
28%

Spory związane z zatwierdzaniem roku obrotowego i absolutorium
15%

Spory związane z dysponowaniem majątkiem spółki
9%

Spory związane z wynagrodzeniami dla członków zarządu

3%

*Dane pochodzą z raportu Kancelarii Prawnej PragmatiQ "Spory wspólników" (III wydanie)  
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*Dane pochodzą z raportu Kancelarii Prawnej PragmatiQ "Spory wspólników" (III wydanie)  

45%

28%

9%

Konflikty związane z kwestiami finansowymi

Spory kompetencyjne

Dysponowanie majątkiem spółki

Wypłata dywidendy
Przeznaczenie dywidendy na kapitał rezerwowy lub zapasowy
Dopłaty
Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego

Powoływanie i odwoływanie członków organów (RN, zarząd, likwidatorzy)
Działania członków zarządu na szkodę spółki
Zmiany statutu w zakresie powoływania członków organów

Nabycie lub sprzedaż nieruchomości lub obciążanie ich ograniczonymi
prawami rzeczowymi
Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej
części 
Zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną
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*Dane pochodzą z raportu Kancelarii Prawnej PragmatiQ
"Spory wspólników" (III wydanie)  

48%
32%

SĄDY OKRĘGOWE

SĄDY APELACYJNE

W latach 2013-2018 sądy okręgowe uwzględniły
średnio 48% powództw o stwierdzenie nieważności
/ uchylenie uchwały, a sądy apelacyjne w średnio
32% wydawały orzeczenia skutkujące
stwierdzeniem nieważności / uchyleniem uchwały. 



Ile trwa postępowanie przed sądem I instancji?01

czas orzekania w sprawach gospodarczych (bez wyszczególnienia przedmiotu
postępowania) wynosił średnio 20,715 miesięcy;
liczba spraw gospodarczych w sądach, w których wyrokowanie przekraczało 12
miesięcy wyniosła 5794. 

Według danych statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwości w 2020 r.: 

Aż 74% wszystkich spraw gospodarczych przed Sądem
Okręgowym w Warszawie toczy się ponad 12 miesięcy, 
a 53 % z nich toczy się powyżej 3 lat.

Ile trwa postępowanie przed sądem II instancji?

Średni czas oczekiwania na wyrok sądu II instancji w sprawach o
stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały w latach 2013-2018
wyniósł ok. 10 miesięcy, przy czym pomiędzy poszczególnymi apelacjami
istnieją znaczne różnice i w największych ośrodkach, gdzie wpływa
najwięcej spraw dotyczących zaskarżania uchwał (np. w Warszawie) czas
oczekiwania na wyrok II instancji wynosi średnio 2 lata.



02 Koszty sądowe w sprawach
dotyczących uchylania /
stwierdzenia nieważności
uchwał

Zwrot kosztów zastępstwa:

Zabezpieczenie roszczenia o uchylenie uchwały:

Opłata stała od pozwu o uchylenie / stwierdzenie
nieważności uchwały:

5.000 zł
2.000 zł

100 zł

1080 zł

obecnie za każdą zaskarżoną uchwałę

do 21 sierpnia 2019 r.: 



02 Koszty sądowe w innych
sporach korporacyjnych
dotyczących uchwał

Koszty zastępstwa maksymalnie do 25.000 zł (przy WPS powyżej 5.000.000 zł).

Opłata stosunkowa od 30 zł do maksymalnie 200.000 zł.

Wszelkie powództwa o ustalenie nieistnienia lub nieważności czynności
prawnych mających za przedmiot udziały lub akcje w trybie art. 189 KPC
nie podlegają opłacie stałej a opłacie stosunkowej.



02 Zwolnienie od kosztów sądowych

oświadczenie obejmuje szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach
utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie z kosztów

OSOBA FIZYCZNA

Zwolnienie od kosztów może nastąpić w całości lub w części. Należy pamiętać, że nawet
całkowite zwolnienie od kosztów sadowych nie wyłącza obowiązku zwrotu kosztów
podniesionych przez stronę przeciwną (np. kosztów zastępstwa).

Składa oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez
uszczerbku dla utrzymania koniecznego dla siebie lub dla rodziny lub że poniesienie
kosztów sądowych narazi ją na taki uszczerbek. 



02 Zwolnienie od kosztów sądowych

Od 21 sierpnia 2019 r. spółka prawa handlowego powinna wykazać, że jej wspólnicy albo
akcjonariusze nie mają dostatecznych środków na zwiększenie majątku spółki lub udzielenie
spółce pożyczki.

OSOBY PRAWNE

Sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej, jeżeli wykazała, że nie ma
dostatecznych środków na ich uiszczenie.

Na akcjonariuszy / wspólników nałożono obowiązek
współfinansowania spółki w celu skorzystania z konstytucyjnego
prawa do sądu.

art. 151 § 4 KSH

art. 301 § 5 KSH



W biznesie i w życiu, nie dostaniesz tego na co zasługujesz, dostaniesz to co wynegocjujesz. 
- Chester L. Karrass

 

Czy warto toczyć spory korporacyjne?



Główne obszary sporów korporacyjnych:

postępowania zabezpieczające,
 

spory dotyczące uchwał,
 

postępowania rejestrowe,
 

postępowania karne,
 

spory w samej spółce, wpływające na działalność operacyjną.



03 Zabezpieczanie roszczeń o stwierdzenie
nieważności / uchylenie uchwał

udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik
postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w
udzieleniu zabezpieczenia,

sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w
jego toku (opłata od wniosku złożonego przed wniesieniem pozwu wynosi
100 zł - powództwo o uchylenie uchwały jest roszczeniem majątkowym, ale
niepieniężnym),

sąd rozpoznaje wniosek o udzielenie zabezpieczenia w granicach wniosku,
biorąc za podstawę orzeczenia materiał zebrany w sprawie,

przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględni interesy stron lub
uczestników postępowania w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić
należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę,

zaskarżenie uchwały wspólników nie wstrzymuje postępowania
rejestrowego - sąd może zawiesić postępowanie po przeprowadzeniu
rozprawy.



03 Jak sformułować sposób zabezpieczenia?

EX ANTE

nakazanie lub zakazanie określonego działania przez sąd przed
podjęciem uchwały

EX POST

wstrzymanie wykonalności vs wstrzymanie wykonania

dopuszczalność wniosku o zawieszenie postępowania
rejestrowego



03 Jak bronić się przed wnioskiem o
zabezpieczenie, którego się spodziewamy?

Regularne zasięganie informacji w sądzie właściwym dla siedziby
spółki czy nie złożono pozwu lub wniosku o zabezpieczenie

Wniosek o udostępnienie akt 

Wniosek o wyrażenie zgody na złożenie pisma zawierającego
stanowisko w sprawie



Spółka z branży drzewnej miała kłopoty finansowe. Znalazł się Inwestor, który zaproponował prowadzenie
działalności w oparciu o posiadaną przez siebie Spółkę ABC sp. z o.o. Zawarto umowę inwestycją, w której inwestor -
Pani Monika sprzedała 51 udziałów Pani Annie i 30 udziałów Pani Krystynie. 

Ponadto zgodnie z umowa inwestycyjną:

Pani Krystynie i Pani Annie będzie przysługiwało prawo do powołania Prezesa, a Inwestorowi do powołania WicePrezesa;

Pani Krystyna i Pani Anna powołają jednego prokurenta Spółki z o.o., a Inwestor drugiego prokurenta (była nim Pani

Monika) i żadna ze stron nie będzie odwoływała prokurenta wskazanego przez drugą stronę umowy;

Strony ustaliły, że Spółka z o.o. może być reprezentowana przez jednego członka Zarządu działającego łącznie z

prokurentem, przy czym wskazany przez Panią Krystynę i Panią Annę Prezes Zarządu oraz wskazany przez nich prokurent

nie mogą składać oświadczeń woli za Spółkę z o.o., chyba że Inwestor wyrazi na to zgodę w formie pisemnej;

za jakiekolwiek naruszenie przepisów umowy inwestycyjnej Pani Krystyna i Pani Anna miały zapłacić solidarnie na rzecz

Inwestora karę umowną w wysokości 1.000.000 zł za każde naruszenie umowy;

jednocześnie, celem wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, Pani Krystyna i Pani Anna ustanowiły zastaw

rejestrowy na udziałach w Spółce z o.o. na rzecz Inwestora, który miał być uprawniony do przejęcia przedmiotu zastawu

poprzez złożenie oświadczenia o przejęciu przedmiotu zastawu.



Na początku współpraca układała się w miarę poprawnie. Niemniej wkrótce: 

Inwestor nie kupował odpowiedniej ilości drewna do prowadzenia produkcji;

Inwestor odmówił Prezesowi Zarządu (powołanemu przez Panią Krystynę i Panią Annę) dostępu do pełnej dokumentacji

Spółki z o.o. i nakazał „w ciemno” podpisać sprawozdanie finansowe. Jednocześnie zaszantażował, że jak Prezes nie podpisze

sprawozdania, to Inwestor nie przeleje dalszych środków;

ostatecznie Inwestor zaszantażował Panią Krystynę i Panią Annę, że jak wskazany przez nie Prezes Zarządu Spółki z o.o. nie

złoży rezygnacji, to Inwestor nie dokona dalszych płatności;

mając na uwadze powyższe działania, Prezes Spółki z o.o. odwołał prokurę dla Pani Moniki z uwagi na brak zaufania. Powołując

się na umowę inwestycyjną Pani Monika, działając w imieniu Inwestora, wezwała Panią Krystynę i Panią Annę do zapłaty

1.000.000 zł tytułem kary umownej za odwołanie prokury. Po bezskutecznym upływie terminu Inwestor, w imieniu którego

działała Pani Monika, próbował przejąć 81 udziałów Pani Krystyny i Pani Anny poprzez oświadczenie o przejecie przedmiotu

zastawu. Następnie Inwestor twierdząc, że posiada 100% udziałów w Spółce z o.o. odwołał dotychczasowy Zarząd Spółki z o.o. i

powołał Panią Monikę na Prezesa Zarządu Spółki z o.o. Pani Monika złożyła wniosek do KRS o zmianę Zarządu Spółki z o.o.



Powołując się na nieważność zapisów umowy inwestycyjnej, Pani Krystyna i Pani Anna wskazały, że posiadają
ponad 50% kapitału zakładowego w Spółce z o.o. i złożyły pozew oraz wniosek o zabezpieczenie roszczenia o
wyłącznie wspólnika – Inwestora ze Spółki z o.o. Sąd Okręgowy w Warszawie udzielił Pani Krystynie i Pani Annie
zabezpieczenia polegającego na zawieszeniu Inwestora w wykonywaniu jego praw udziałowych w Spółce z o.o. 

„W niniejszej sprawie nie może budzić wątpliwości fakt, że umowa inwestycyjna została skonstruowana w sposób
bardzo niekorzystny dla powódek. Niektóre zapisy w niej określone budzą poważne wątpliwości, co do ich ważności. Do
zapisów tych należy zaliczyć zapis dotyczący reprezentacji powódek. Wynika z niego, że Spółka z o.o. może być
reprezentowana przez jednego członka zarządu działającego łącznie z prokurentem, przy czym wskazany przez
powódki członek zarządu oraz wskazany przez nich prokurent nie mogą składać oświadczeń woli za Spółkę z o.o., chyba
że Inwestor wyrazi na to zgodę w formie pisemnej. De facto zatem konieczność uzyskania zgody wspólnika czyni
iluzorycznym możliwość reprezentowania samodzielnie spółki przez osoby wskazane w KRS”.

Powołując się na udzielone zabezpieczenie Pani Krystyna i Pani Anna odwołały dotychczasowy Zarząd, który
ustanowił prokurę. Sąd rejestrowy zarejestrował zmianę Zarządu Spółki z o.o. i ujawnił prokurę. Ponadto Sąd
rejestrowy umorzył postępowanie o wpis Pani Moniki do Zarządu Spółki, który sama zainicjowała w związku z
cofnięciem przez nowy Zarząd Spółki wniosku o wpis Pani Moniki.



W niepublicznej spółce akcyjnej od wielu lat trwa konflikt pomiędzy akcjonariuszami, m.in. dotyczący składu

akcjonariatu. Dwie grupy akcjonariatu organizują własne walne zgromadzenia.

Podczas jednego z takich zgromadzeń podjęto uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego z wyłączeniem

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym objęła osoba A

blisko związana z jedną z frakcji toczących bój o spółkę. Nowa emisja akcji została pokryta aportem w postaci

udziałów spółki, których wartość nominalna jak i księgowo znacząco odbiegała od wartości objętych akcji,

stanowiąc zaledwie niewielki ich ułamek.

Następnie ta sama grupa powtórzyła swoje działanie ponownie uzurpując na kolejnym zgromadzeniu

podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji w ramach subskrypcji zamkniętej skierowanej

do osoby A.

Oba podwyższenia kapitału zakładowego zostały ujawnione w rejestrze przedsiębiorców KRS, a postanowienia o

dokonaniu wpisów uprawomocniły się. W ich wyniku kapitał spółki składał się już nie jak dotychczas z 9 mln akcji,

ale z 38 milionów. 



Akcjonariusz niezgadzający się z takim stanem rzeczy po kilku latach złożył wniosek o udzielenie zabezpieczenia

poprzez zakazanie wykonywania praw z akcji opisanych powyżej emisji oraz rozporządzania nimi. Jako

uzasadnienie wniosku wskazał na zagrożenie uznania, że akcje te są wyemitowane w sposób nieważny (a tym

samym same są nieważne) z uwagi na objęcie pierwszej opisywanej emisji za aport o wartości mniejszej niż

wartość nominalna tych papierów wartościowych. Konsekwencją nieważności tej emisji była nieważność

kolejnej, ponieważ w takich okolicznościach osoba obejmująca akcje nie stała się akcjonariuszem, a tym samym

nie mogła objąć akcji w ramach subskrypcji zamkniętej.

Sąd Okręgowy w Warszawie w całości podzielił pogląd akcjonariusza przyznając, że objęcie akcji poniżej wartości

nominalnej skutkuje ich nieważnością (art. 309 § 1 KSH). Tym samym uzasadnionym jest udzielenie

zabezpieczenia w postaci zakazu wykonywania praw z akcji oraz rozporządzenia nimi.

Z wydanym rozstrzygnięciem zgodził się również Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymując w mocy

postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. 



Spółka z o.o. z branży informatycznej miała trzech wspólników – dwóch inwestorów finansowych i jednego (p. Bożenę), który
wniósł do Spółki know-how i był odpowiedzialny za jej rozwój.

Umowa spółki przewidywała, że p. Bożena będzie mogła powoływać i odwoływać na swoje oświadczenie Prezesa Zarządu.
Inwestorzy finansowi mieli natomiast większość w Radzie Nadzorczej, która mogła odwołać Prezesa, miała także liczne
uprawnienia nadzorcze i kontrolne, włącznie z potwierdzaniem większości transakcji zarządu.

Przy sprzedaży udziałów przez inwestorów finansowych (kiedy to rezygnację złożyli dotychczasowi członkowie Rady
Nadzorczej), doszło do zmiany umowy spółki, w wyniku której do zarządu spółki miały wejść także osoby powołane przez
nowych wspólników.

P. Bożena nie zarejestrowała zmian umowy spółki w KRS – w związku z czym po upływie pół roku zmiana umowy spółki była
nieskuteczna. W ten sposób p. Bożena uzyskała de facto jednoosobową kontrolę nad spółką.

Pozostali wspólnicy, którzy mieli łącznie 52% głosów, wzywali ją do zwołania zgromadzenia. Wezwania te nie były jednak
skuteczne.

W związku z brakiem Rady Nadzorczej działalność p. Bożeny wymykała się spod kontroli. 



W tej sytuacji wspólnicy złożyli pozew o wyłączenie wspólnika wraz z wnioskiem o zabezpieczenie poprzez zakazanie

wykonywania praw udziałowych przez tego wspólnika.

Po wydaniu przez sąd zabezpieczenia wspólnicy przeprowadzili zgromadzenie w trybue nieformalnego zwołania (240 KSH)

na którym zmienili umowę spółki, a następnie na kolejnym zgromadzeniu odwołali dotychczasową prezes zarządu i

powołali nowego prezesa zarządu.

P. Bożena nie zgadzając się z tymi decyzjami złożyła oświadczenie w którym ponownie powołała siebie na prezesa zarządu.

Sąd rejestrowy odmówił jednak jej rejestracji i zarejestrował prezesa zarządu powołanego przez pozostałych wspólników.

P. Bożena zaskarżyła również szereg uchwał podjętych przez pozostałych wspólników twierdząc, że powołując samą siebie

ponownie korzystała z uprawnień osobistych nie z uprawnień udziałowych – a tylko te ostatnie miały zostać zawieszone

postanowieniem sądu.

Sądy apelacji wrocławskiej oddalały jednak jej kolejne środki prawne a jako podsumowujący dla sprawy można wskazać

pogląd Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

 



Więcej we wpisie:
http://sporykorporacyjne.com/zawieszenie-wspolnika-w-prawach-udzialowych-a-jego-uprawnienia-
osobiste/



W pewnej spółce produkcyjnej zastosowano mini holdingową strukturę. Spółka – matka będąca
właścicielem 100% udziałów Spółki - córki miała dwoje wspólników: Pana Andrzeja i Panią Krystynę. Pan
Andrzej był także prezesem zarządu spółki – córki a Pani Krystyna prokurentem.

Pan Andrzej złożył także p. Krystynie nieodwołalną ofertę sprzedaży swoich udziałów w spółce – matce.

P. Krystyna znalazła inwestora dla spółki, jednakże jego warunkiem było, aby p. Andrzej wyszedł ze
spółki i przestał być prezesem Zarządu. 

P. Andrzej gdy się o tym dowiedział odwołał prokurę dla p. Krystyny i zabarykadował się w spółce i to
dosłownie, czyniąc sobie z niej swoje tymczasowe miejsce zamieszkania.

W tej sytuacji p. Krystyna przyjęła ofertę sprzedaży i sprzedała udziały spółki holdingowej inwestorowi,
który przeprowadził następnie zgromadzenie w spółce – córce i odwołał p. Andrzeja z Zarządu. 



Ten ostatni – wobec braku rejestracji zmian w krs – nadal nie chciał opuścić siedziby spółki. W tej
sytuacji p. Krystyna i inwestor zadziałali dwutorowo – z jednej strony mając dobre relacje z
pracownikami spółki dowiedzieli się, że p. Andrzej pewnego dnia opuścił siedzibę spółki udając się na
szkolenie. W tym czasie p. Krystyna weszła do siedziby spółki odzyskując nad nią kontrolę.

Gdy p. Andrzej zaalarmowany sforsowaniem jego twierdzy wrócił pod budynek i próbował dostać się do
środka nie mógł już wejść. Nie pomogła mu także policja.

Jak się okazało bowiem p. Krystyna wystąpiła do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia o
przywrócenie naruszonego posiadania a ten wniosek uwzględnił nakazując p. Andrzejowi opuszczenie
nieruchomości spółki i zakazując wstępu do tej nieruchomości.



Więcej o tym piszemy w tym miejscu:
http://sporykorporacyjne.com/zawieszenie-wspolnika-w-prawach-udzialowych-a-jego-uprawnienia-
osobiste/



04 Zaskarżanie uchwał spółek kapitałowych

Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników lub

walnego zgromadzenia akcjonariuszy

Powództwo o ustalenie nieistnienia/ nieważności uchwał organów spółki

Powództwo o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego

zgromadzenia akcjonariuszy

PRZECIWKO KOMU:

WŁAŚCIWOŚĆ
RZECZOWA SĄDU:

pozew zawsze składa się przeciwko spółce

powództwo składa się do sądu okręgowego
właściwego dla siedziby spółki

praktyka formułowania roszczeń kaskadowo



Powództwo o stwierdzenie nieważności
uchwały zgromadzenia wspólników lub
walnego zgromadzenia akcjonariuszy

ZASADA:

osobom lub organom spółki, wymienionym w art. 250 KSH, przysługuje prawo
do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności
uchwały wspólników sprzecznej z ustawą. Przepisu art. 189 Kodeksu
postępowania cywilnego nie stosuje się.
wyrok stwierdzający nieważność ma charakter konstytutywny, co oznacza, że
dopóki nie zapadanie prawomocny wyrok stwierdzający nieważność, uchwały
są ważne i wywołują skutki prawne.



Powództwo o stwierdzenie nieważności
uchwały zgromadzenia wspólników lub
walnego zgromadzenia akcjonariuszy

Uchwała SN (7) z dnia 18 września 2013 r. III CZP 13/13

wyrok sądu stwierdzający nieważność sprzecznej z ustawą uchwały wspólników
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub uchwały walnego zgromadzenia

spółki akcyjnej ma charakter konstytutywny.



Powództwo o stwierdzenie nieważności
uchwały zgromadzenia wspólników lub
walnego zgromadzenia akcjonariuszyLEGITYMACJA PROCESOWA cz. 1

SPÓŁKA AKCYJNASPÓŁKA Z O.O.
zarząd, rada nadzorcza oraz poszczególni
członkowie tych organów;
akcjonariusz, który głosował przeciwko
uchwale, a po jej powzięciu zażądał
zaprotokołowania sprzeciwu (wymóg
głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji
niemej);
akcjonariusz bezzasadnie niedopuszczony do
udziału w walnym zgromadzeniu;
akcjonariusze, którzy nie byli obecni na
walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku
wadliwego zwołania walnego zgromadzenia
lub też powzięcia uchwały w sprawie
nieobjętej porządkiem obrad.

zarząd, rada nadzorczej, komisja rewizyjnej oraz
poszczególni członkowie tych ich członkom tych
organów, 
wspólnik, który głosował przeciwko uchwale, a po jej
powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu;
wspólnik bezzasadnie niedopuszczony do udziału w
zgromadzeniu wspólników;
wspólnik, który nie był obecny na zgromadzeniu,
jedynie w przypadku wadliwego zwołania
zgromadzenia wspólników lub też powzięcia uchwały
w sprawie nieobjętej porządkiem obrad;
w przypadku pisemnego głosowania, wspólnikowi,
którego pominięto przy głosowaniu lub który nie
zgodził się na głosowanie pisemne albo też który
głosował przeciwko uchwale i po otrzymaniu
wiadomości o uchwale w terminie dwóch tygodni
zgłosił sprzeciw. 



Powództwo o stwierdzenie nieważności
uchwały zgromadzenia wspólników lub
walnego zgromadzenia akcjonariuszyLEGITYMACJA PROCESOWA cz. 2

Wyrok SN z dnia 7 lutego 2006 r. IV CSK 41/05

"Były akcjonariusz zachowuje legitymację do zaskarżenia uchwały walnego
zgromadzenia, która dotyczy jego praw korporacyjnych lub majątkowych,

natomiast traci legitymację do zaskarżania uchwał, które nie dotykają jego praw"
 

były wspólnik/ akcjonariusz zachowuje prawo do zaskarżania uchwał dotyczących
jego praw majątkowych lub korporacyjnych

były członek organu nie zachowuje legitymacji do zaskarżania uchwał

Uchwała SN (7) z dnia 1 marca 2007 r., III CZP 94/06
 

"Osobie odwołanej ze składu organu spółki z o.o. nie przysługuje legitymacja do
wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników

sprzecznej z ustawą"



Powództwo o stwierdzenie nieważności
uchwały zgromadzenia wspólników lub
walnego zgromadzenia akcjonariuszyLEGITYMACJA PROCESOWA cz. 3

likwidator (na mocy art. 280 KSH do likwidatorów stosuje się przepisy dotyczące członków zarządu),

wierzyciel egzekwujący po skutecznym zajęciu praw udziałowych/akcji na mocy art. 910(2) § 1 KPC

(wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2009 r., II CSK 355/08),

zastawnik i użytkownik – kwestia sporna plus możliwość wyłączenia prawa do wykonywania praw

korporacyjnych w umowie,

prokurator,

Przewodniczący KNF w sprawach cywilnych wynikających ze stosunków związanych z uczestnictwem

w obrocie na rynku finansowym albo dotyczących podmiotów wykonujących działalność na tym rynku

(spółki publiczne)



Powództwo o stwierdzenie nieważności
uchwały zgromadzenia wspólników lub
walnego zgromadzenia akcjonariuszytermin do wniesienia pozwu

Spółka niepubliczna 
sześć miesięcy od dnia, w którym uprawniony
powziął wiadomość o uchwale, nie później
jednak niż z upływem dwóch lat od dnia
powzięcia uchwały.

Spółka publiczna
trzydzieści dni od dnia jej ogłoszenia, nie później
jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia
uchwały.

sześć miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o
uchwale, jednakże nie później niż z upływem trzech
lat od dnia powzięcia uchwały.

SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA AKCYJNA



Powództwo o ustalenie nieważności /
nieistnienia uchwał organów

ZASADA:

Uchwała SN (7) z dnia 18 września 2013 r. III CZP 13/13

 Uchwały zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz uchwały zarządu i rady nadzorczej spółki akcyjnej

podlegają zaskarżeniu w drodze powództwa o ustalenie (art. 189 KPC) w
związku z art. 58 KC.

 

wytaczane w trybie art. 189 KPC (każdy kto ma interes prawny, bez
ograniczenia terminem prekluzyjnym)

Przykład: Uchwała Rady Nadzorczej o powołaniu/ odwołaniu członka zarządu



Problematyka możliwości wytoczenia
powództwa o ustalenie nieistnienia

uchwały zgromadzenia wspólników /
walnego zgromadzenia

ZASADA

Przy ustalaniu nieważności uchwały nie stosuje się art. 189 KPC
Czy oddanie głosu przez osobę niebędącą wspólnikiem/ akcjonariuszem
wywołuje skutki, jakie ustawa wiąże z podjęciem uchwały?
Czy uchwały podjęte przez kilku akcjonariuszy, którzy uznają się za walne
zgromadzenie pomimo braku formalnego zwołania są uchwałami spółki
akcyjnej?



Powództwo o uchylenie uchwały
zgromadzenia wspólników lub walnego

zgromadzenia akcjonariuszy

Uchwała wspólników sprzeczna z umową spółki bądź dobrymi obyczajami oraz godząca
w interesy spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie wspólnika może być zaskarżona w

drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały.

ZASADA
Uchyleniu podlega uchwała, która jest:

a)  sprzeczna z dobrymi obyczajami i jednocześnie godzi w interesy spółki,
b) sprzeczna z dobrymi obyczajami i jednocześnie ma na celu pokrzywdzenie wspólnika,
c)  sprzeczna z umową spółki i zarazem ma na celu pokrzywdzenie wspólnika,
d)  jest sprzeczna z umową spółki i godzi w jej interes.



Powództwo o uchylenie uchwały
zgromadzenia wspólników lub walnego

zgromadzenia akcjonariuszy

Uchwała Izba Cywilna z dnia 10 marca 2016 r. III CZP 1/16
 

Sprzeczność uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z
umową spółki nie jest samodzielną przesłanką uzasadniającą uwzględnienie

powództwa o uchylenie tej uchwały (art. 249 § 1 KSH).

Uchwała III CZP 1/16 jest krytykowana w doktrynie z uwagi na oderwanie od logicznej
wykładni przepisu, nie mniej funkcjonuje w obrocie i jest stosowana przez sądy, z

ostrożności zatem należałoby sformułować zarzuty sprzeczności uchwały z umową
wraz z drugą przesłanką.

LEGITYMACJA PROCESOWA:  – jak w powództwie o stwierdzenie nieważności



Powództwo o uchylenie uchwały
zgromadzenia wspólników lub walnego

zgromadzenia akcjonariuszy

Spółka niepubliczna 
miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o
uchwale, nie później jednak niż w terminie
sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały.

Spółka publiczna
miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o
uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od
dnia powzięcia uchwały

w terminie miesiąca od dnia otrzymania
wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w
terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia
uchwały.

SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA AKCYJNA



Przez kluczowych pracowników spółki produkcyjnej (Żubr) funkcjonującej na rynku od
kilkudziesięciu lat została zawiązana spółka dystrybucyjno – produkcyjna (Giez), która – w oparciu o
zasoby i kontakty Żubra miała rozwijać działalność obydwu spółek na rynkach zagranicznych.
W jednoosobowym zarządzie spółki Giez zasiadł wcześniejszy długoletni prezes Żubra p. Cezary,
osoba która do spółki wcześniej zatrudniała pozostałych ośmiu wspólników Gza.
Pewnego dnia, przy okazji zwyczajnego zgromadzenia wspólników Gza, pozostali wspólnicy nie
udzielili absolutorium dla p. Cezarego, a już następnego dnia postanowili, że go odwołają. 
Zamiast jednak wystąpić do prezesa zarządu z wnioskiem o zwołanie zgromadzenia postanowili
przeprowadzić zgromadzenie „nieformalnie” – powołując się na funkcjonującą w spółce „praktykę”
takich zgromadzeń.
W rezultacie „odwołanie” prezesa nastąpiło na zgromadzeniu, które nie zostało zwołane przez
zarząd spółki i na którym nie było reprezentowane 100% kapitału zakładowego – jego
przeprowadzeniu bowiem sprzeciwił się nie tylko prezes Żubra, ale także kilku innych wspólników.
Zamachowcy po „odwołaniu” prezesa wyrzucili go z siedziby spółki. Tydzień później prezes
zdecydował się na powrót do siedziby firmy – wiedząc już, że uchwały powzięte w ten sposób co
najmniej można uznać za nieważne. 



Po powrocie do spółki Prezes złożył pozew o ustalenie nieistnienia uchwał z
wnioskiem o zabezpieczenie, wskazując, że zgromadzenie wspólników nie zostało
zwołane przez zarząd i nie zostało także przeprowadzone w trybie art. 240 KSH tj.
bez formalnego zwołania za zgodą wszystkich wspólników. W tej sytuacji nie
mogło być mowy o jakichkolwiek uchwałach. 

Sąd udzielił zabezpieczenia podzielając w całości argumenty prezesa. 

Nie zniechęciło to zamachowców, którzy w międzyczasie próbowali prezesa
odwołać po raz kolejny – tym razem „uchwałami” Rady Nadzorczej, które miały
zostać „powzięte” przed bramą zakładu. Również i w tym drugim przypadku sąd
udzielił prezesowi zabezpieczenia uznając, że uchwały nie istnieją. 



Sąd uznał, że przedstawiając wzory podpisów członków rady nadzorczej z akt rejestrowych (K. 9 v) i podpisy
pod uchwałą (k. 26) uprawdopodobniono, że dwa podpisy pod uchwałą mogą nie należeć do członków rady
nadzorczej. W tej sytuacji uprawdopodobniono, że uchwała nr 1/21 nie została skutecznie podjęta przez radę
nadzorczą (rada liczy 3 członków) a zatem uprawdopodobniono roszczenie o ustalenie nieistnienia uchwały.
Pomimo powzięcia „uchwał”.

Sąd wziął pod uwagę, (co wynika z dokumentów przedstawionych wraz z pozwem), że przed sporządzeniem
uchwały rady nadzorczej powzięte zostały uchwały przez zgromadzenie wspólników pozwanej spółki, w
których również powołano na prezesa zarządu pozwanej spółki […] (k. 56) – uchwały także zaskarżone przez
powoda. W ocenie Sądu wątpliwa i zastanawiająca jest sytuacja, w której najpierw o powołaniu członka
zarządu decyduje zgromadzenie wspólników a w kilka dni później rada nadzorcza. Świadczy to o dążeniu za
wszelką cenę do przejęcia przez daną osobę kontroli nad spółką, co uprawdopodabnia, że decyzje podjęte
przez osobę wybraną jako członka zarządu mogą być szkodliwe dla spółki.

Co orzekł sąd:



Nieopodal stolika, na którym odbywa się rejestracja na walne zgromadzenie spółki
publicznej, stoją akcjonariusze i ich pełnomocnicy. Jeden z nich w mailu do redakcji
ogólnopolskiej gazety, na kilka dni przed zgromadzeniem napisał, że „szykuje się
gorące walne”, na którym ma dojść do starcia jednego z akcjonariuszy i zarazem
byłego prezesa zarządu z innymi akcjonariuszami posiadającymi znaczne pakiety
akcji spółki. Do stolika podchodzi grzeczny cichy Pan, przedstawia się i mówi, że jest
akcjonariuszem spółki. Na dowód tego przedstawia kopię imiennego zaświadczeniu
o posiadaniu 200 akcji Spółki na którym jest adnotacja, że „zaświadczenie nie jest
imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnica w Walnym Zgromadzeniu” i
oświadcza, że chce uczestniczyć w zgromadzeniu spółki.

Wydawać by się mogło, że jest to niewinna sytuacja.



Po co taki manewr ?

Uzasadnienie takiego działania jest bardzo proste. Sąd Najwyższy m.in. w wyroku z
dnia 10.06.2005 r., sygn. akt II CK 715/04 stwierdził, że jeśli akcjonariusz jest
bezpodstawnie niedopuszczony do udziału w Zgromadzeniu to do stwierdzenia
nieważności uchwał, podjętych na tym zgromadzeniu, nie jest konieczne wykazanie,
że gdyby ten akcjonariusz uczestniczył w zgromadzeniu, to jego głosy
zadecydowałyby o innym wyniku głosowania. Uzasadnienie takiego stanowiska
oparte jest na założeniu, że taki akcjonariusz uczestnicząc w zgromadzeniu mógłby
przekonać innych akcjonariuszy do podjęcia innej decyzji. Niedopuszczony
akcjonariusz ma zatem ułatwioną drogę do uzyskania zabezpieczenia/stwierdzenia
nieważności uchwał podjętych na zgromadzeniu (wystarczy symboliczna ilość akcji),
niż akcjonariusz uczestniczący w zgromadzeniu.



W niniejszej sprawie Sąd oddalił wniosek o zabezpieczenie, a następnie oddalił
powództwo akcjonariusza wskazując:

„Powód nie przedstawił imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w
walnym zgromadzeniu, nie wskazał, aby o takie zaświadczenie wystąpił. Powód
nie tylko nie znalazł się na liście KDPW S.A. uprawnionych do głosowania w
zgromadzeniu, ale w ogóle nie wykazał swojego uprawnienia w sposób
niebudzący wątpliwości podczas stawienia się na walnym zgromadzeniu”. 



04 Postępowanie rejestrowe - możliwe działania

Wniosek o oddalenie wniosku o wpis

Wniosek o zawieszenie postępowania

dopuszczenie do udziału w postępowaniu i uwzględnienie lub oddalenie wniosku; 

odmowa dopuszczenia do udziału w postępowaniu rejestrowym z uwagi na brak interesu

prawnego;

brak rozstrzygnięcia w przedmiocie dopuszczenia do udziału w sprawie i wyczekiwanie na wynik

wniosku o zabezpieczenie

Sądy Rejestrowe nie wykształciły jednolitej praktyki, można spotkać się z następującą reakcją na

pismo procesowe zawierające wniosek o oddalenie wniosku o wpis:



04 Skutki bierności w postępowaniu
nieprocesowym

jeżeli sąd rejestrowy dokona wpisu zmian do rejestru, sąd okręgowy

najprawdopodobniej oddali wniosek o zabezpieczenie z uwagi na brak

interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia;

rejestracja uchwał będzie skutkowała ich skutecznością w całym okresie

sporu sądowego co jest jednoznaczne z przegraniem sporu jeszcze przed

jego zawisłością.



W spółce z o.o. w której panowała idealna równowaga – każdy ze wspólników miał 50% głosów a w
zarządzie spółki była reprezentacja dwuosobowa – od pewnego czasu trwał impas decyzyjny
uniemożliwiający jej bieżącą działalność.

Spółka zajmowała się działalnością deweloperską – budową osiedla, która była już na ukończeniu – i
w tym momencie jeden ze wspólników (p. Stefan) zaczął stawiać drugiemu wygórowane żądania co
do rozliczenia.

Umowa inwestycyjna została przygotowana na „czas pokoju” i nie przewidywała rozstrzygnięcia
długotrwałego i paraliżującego działalność bieżącą, klinczu.

Umowa spółki przyznawała uprawnienie każdemu ze wspólników prawo do powoływania i
odwoływania – z nadzwyczajnych przyczyn – jednego członka zarządu.

Nie precyzowała jednak którego…



W tej sytuacji jeden ze wspólników, któremu zależało na ukończeniu inwestycji (p.
Józef) złożył spółce oświadczenie o odwołaniu z nadzwyczajnych przyczyn – członka
zarządu tj. drugiego wspólnika i powołał w to miejsce swojego członka zarządu.

Sąd rejestrowy w przeciągu półtora miesiąca zarejestrował tę zmianę – co
spowodowało, że p. Józef miał w zarządzie dwóch członków zarządu.

P. Stefan kiedy dowiedział się o swoim odwołaniu i powołaniu w swoje miejsce innego
członka zarządu próbował odwołać członka zarządu powołanego wcześniej przez p.
Józefa. 

Do rejestracji tego odwołania nie doszło jednak – p. Stefan wg. Sądu rejestrowego nie
przedstawił nadzwyczajnych przyczyn uzasadniających odwołanie tego członka
zarządu.

Co dalej…



Więcej o tym piszemy tutaj:
http://sporykorporacyjne.com/jedna-spolka-by-wszystkimi-rzadzic/

http://sporykorporacyjne.com/jedna-spolka-by-wszystkimi-rzadzic/


W spółce z o.o. jest dwóch wspólników 80% i 20%. Większościowy udziałowiec podjął
decyzję, że zamyka produkcję w Polsce oraz przenosi linie produkcyjne oraz przenosi
pozostały majtek spółki z o.o. do swojej spółki zależnej w innym kraju. Odnośnie
powyższego powstał spór w jaki sposób na nastąpić sprzedaż majątku spółki. 

Doszło do otwarcia postępowania likwidacyjnego i likwidatorem został  Prezes
większościowego udziałowca, który dążył za wszelką cenę do przejęcia majątku spółki
bez wyceny w zamian udzielone spółki pożyczki. 

Mniejszościowy udziałowiec złożył wniosek do sądu rejestrowego o zmianę likwidatora
na podstawie art. 274 § 4 KSH. Zgodnie z tym przepisem: „Na wniosek osób mających
interes prawny sąd może, z ważnych powodów, odwołać likwidatorów i ustanowić
innych”. 



W spółce z o.o. jest dwóch wspólników 80% i 20%. Większościowy udziałowiec podjął
decyzję, że zamyka produkcję w Polsce oraz przenosi linie produkcyjne oraz przenosi
pozostały majtek spółki z o.o. do swojej spółki zależnej w innym kraju. Odnośnie
powyższego powstał spór w jaki sposób na nastąpić sprzedaż majątku spółki. 

Doszło do otwarcia postępowania likwidacyjnego i likwidatorem został  Prezes
większościowego udziałowca, który dążył za wszelką cenę do przejęcia majątku spółki
bez wyceny w zamian udzielone spółki pożyczki. 

Mniejszościowy udziałowiec złożył wniosek do sądu rejestrowego o zmianę likwidatora
na podstawie art. 274 § 4 KSH. Zgodnie z tym przepisem: „Na wniosek osób mających
interes prawny sąd może, z ważnych powodów, odwołać likwidatorów i ustanowić
innych”. 



Sąd rejestrowy wydał prawomocne postanowienie o zmianie likwidatora, wskazując:

z załączonych do wniosku dokumentów jednoznacznie wynika, że likwidator nie dążył do sprzedaży środków
trwałych spółki po korzystnej dla spółki cenie, ale do szybkiego transferu tych składników na największego
wspólnika;
wątpliwości sądu budzi również odmowa uznania przez likwidatora składników majątkowych o wartości
ponad 4 mln złotych jako aktywów spółki, których zakupem zainteresowane są podmioty trzecie działające
na rynku polskim w podobnej branży;
z dokumentów załączonych do wniosku wynika, że księgowa oraz inni pracownicy spółki, potwierdzili że
przedmioty takie istniały i miały znaczącą wartość;
przekonywujące są twierdzenia wnioskodawcy, że likwidator ignoruje wszelkie możliwości sprzedaży
majątku po cenie rynkowej co powoduje, że działa nie tylko na szkodę spółki, ale też mniejszościowego
wspólnika;
rola likwidatora nie sprowadza się do formalnego pełnienia tej funkcji, lecz obowiązku wykonania szeregu
czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykreślenia spółki z Rejestru. 



Dziękujemy za uwagę!

Telefon kontaktowy:
+48 22 299 0970

Adres email:
kancelaria@bbs-legal.pl

 
Krzysztof Brysiewicz

Radca Prawny | Partner 
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