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Pytania i odpowiedzi

I. Pytanie: Czy jest mo¿liwe podwy¿szenia kapita³u zak³adowego bez
udzia³u notariusza?*

Odpowied�: W doktrynie (£. Zamojski, Spó³ka z o.o. podwy¿szenie
kapita³u zak³adowego w zwyk³ej formie pisemnej, Monitor Prawniczy
2003, nr 4, s. 168) formu³uje siê tezê, ¿e na podstawie obowi¹zuj¹cych
przepisów mo¿na dokonaæ w spó³ce podwy¿szenia kapita³u zak³adowego,
pomijaj¹c formê aktu notarialnego. Chodzi o kumulacjê dwóch przepisów,
stosuj¹c art. 257 k.s.h. podwy¿szamy kapita³ bez zmiany umowy spó³ki,
a przy podwy¿szeniu poprzez zwiêkszenie warto�ci dotychczasowych
udzia³ów nie jest wymagane o�wiadczenie wspólnika o objêciu udzia³ów
w formie aktu notarialnego. Ma tu zastosowanie wyk³adnia jêzykowa z
art. 258 § 2 k.s.h. Stanowisko to nie ma uzasadnienia w pogl¹dach czê�ci
doktryny miêdzywojennej, która wypowiada³a siê, ¿e w �nieopisanych
przypadkach w KH wspólnik powinien z³o¿yæ stosowne o�wiadczenie
w formie aktu notarialnego�. Inne w tej sprawie stanowisko zaj¹³ SN
w postanowieniu z dnia 11 wrze�nia 1991 r. I CZ 12/ 91 OSNCP 1992,
nr 7-8, poz. 140, w którym przyj¹³, ¿e dotychczasowi wspólnicy co
prawda maj¹ obowi¹zek z³o¿enia o�wiadczeñ, ale nie jest do nich wy-
magana forma aktu notarialnego. Wspó³cze�nie formu³uje siê pogl¹d,

* Starali�my siê zachowaæ oryginaln¹ tre�æ i formê stawianych pytañ, nie ingeruj¹c
w ich sens ani te¿ nie dokonuj¹c ¿adnych korekt.
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zgodnie z którym podwy¿szenie warto�ci nominalnej odbywa siê bez
jakichkolwiek o�wiadczeñ wspólników (R. Pabis, Podwy¿szenie kapita³u
zak³adowego spó³ki z o.o. na mocy dotychczasowych postanowieñ umowy
spó³ki, Monitor Prawniczy 2002, nr 17, s. 813).

* * *
II. Pytanie: W jaki sposób nale¿y okre�liæ aport w spó³ce z o.o. je¿eli

jego przedmiotem jest nale¿¹ce do osoby fizycznej przedsiêbiorstwo wpisane
do ewidencji dzia³alno�ci gospodarczej prowadzonej przez Gminê. Stosow-
nie do art. 158 KSH umowa spó³ki powinna szczegó³owo okre�laæ przed-
miot tego wk³adu oraz osobê wspólnika wnosz¹cego aport, jak równie¿
liczbê i warto�æ nominaln¹ objêtych w zamian udzia³ów. Jak wyceniæ
warto�æ tego wk³adu? Jak post¹piæ, je¿eli w ma³¿eñstwie wnosz¹cego
w formie aportu takie przedsiêbiorstwo obowi¹zuje ustawowa wspólno�æ
maj¹tkowa?

Odpowied�: Jest to problem statusu przedsiêbiorstwa osoby fizycznej
jako aportu do spó³ki z o.o. Z tym siê wi¹¿e pojêcie wk³adów niepieniê¿-
nych, o których mowa w orzecznictwie i doktrynie. Najszerzej opisa³ to
w doktrynie A. Szumañski, Wk³ady niepieniê¿ne do spó³ek kapita³owych,
Warszawa 1997.

Pojêcie przedsiêbiorstwa znajduje siê, jak wiadomo, w art. 551 k.c.
Warto zaznaczyæ, ¿e w ramach ostatniej nowelizacji kodeksu cywilnego1

termin uleg³ zmianie w kierunku poprawniejszego sformu³owania przepisu
oraz dopasowania jego brzmienia do innych aktów prawnych.

Obecnie art. 551 k.c. otrzyma³ brzmienie:
Przedsiêbiorstwo jest zorganizowanym zespo³em sk³adników niema-

terialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia dzia³alno�ci
gospodarczej. Obejmuje ono w szczególno�ci:

1) oznaczenie indywidualizuj¹ce przedsiêbiorstwo lub jego wyodrêb-
nione czê�ci (nazwa przedsiêbiorstwa);

1 Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy � Kodeks cywilny oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. Nr 49, poz. 408) wejdzie w ¿ycie po up³ywie 6 miesiêcy od dnia
og³oszenia.
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2) w³asno�æ nieruchomo�ci lub ruchomo�ci, w tym urz¹dzeñ, ma-
teria³ów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nierucho-
mo�ci lub ruchomo�ci;

3) prawa wynikaj¹ce z umów najmu i dzier¿awy nieruchomo�ci lub
ruchomo�ci oraz prawa do korzystania z nieruchomo�ci lub ruchomo�ci
wynikaj¹ce z innych stosunków prawnych;

4) wierzytelno�ci, prawa z papierów warto�ciowych i �rodki pieniê¿-
ne;

5) koncesje, licencje, i zezwolenia;
6) patenty i inne prawa w³asno�ci przemys³owej;
7) maj¹tkowe prawa autorskie i maj¹tkowe prawa pokrewne;
8) tajemnice przedsiêbiorstw;
9) ksiêgi i dokumenty zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alno�ci gospo-

darczej.
Przepis art. 551 k.c. by³ przedmiotem wielu wypowiedzi w orzecz-

nictwie i doktrynie. Powszechnie przyjmowany jest pogl¹d, ¿e art. 551

k.c. formu³uje pojêcie przedsiêbiorstwa w znaczeniu przedmiotowym.
W jêzyku prawnym i prawniczym termin �przedsiêbiorstwo� jest u¿ywa-
ny tak¿e w znaczeniu podmiotowym i funkcjonalnym.

Tych kilka s³ów jako wprowadzenie do odpowiedzi na postawione
pytania wydaje siê niezbêdne, by spojrzeæ na przedsiêbiorstwo jurydycz-
nie, a tym samym odpowiedzieæ na postawione pytanie. Naszym zdaniem,
okre�lenie przedsiêbiorstwa powinno odbywaæ siê zgodnie z tre�ci¹ art.
552  k.c., w my�l którego czynno�æ prawna maj¹ca za przedmiot przed-
siêbiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w sk³ad przedsiêbiorstwa,
chyba ¿e co innego wynika z tre�ci czynno�ci prawnej albo z przepisów
szczególnych.

W przypadku wnoszenia przedsiêbiorstwa tytu³em aportu, mamy do
czynienia z sukcesj¹ uniwersaln¹, obejmuj¹c¹ wszystkie sk³adniki mienia
(A. Kidyba, Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹. Komentarz, wyd. 2,
Warszawa 2001, s. 99).

Reasumuj¹c, w sytuacji gdy przedsiêbiorstwo wnoszone jest jako wk³ad
niepieniê¿ny do spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹, powinny byæ
spe³nione ogólne warunki dotycz¹ce wk³adów niepieniê¿nych. Jednym
z najistotniejszych jest przedstawianie warto�ci maj¹tkowej (dodatniej).
Wk³ady umieszczone maj¹ byæ w bilansie po stronie czynnej, a ich warto�æ
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odpowiadaæ ma (co do zasady) warto�ci nominalnej udzia³ów obejmo-
wanych w zamian za wniesienie wk³adów. W konsekwencji wycena
przedsiêbiorstwa wnoszonego jako wk³ad niepieniê¿ny do spó³ki z ogra-
niczon¹ odpowiedzialno�ci¹ decydowaæ bêdzie o warto�ci nominalnej
udzia³ów.

Wniesienie przedsiêbiorstwa i objêcie udzia³ów pozostaje w oczywi-
stym zwi¹zku z wysoko�ci¹ kapita³u zak³adowego, którego gwarancyjne
wobec uczestników obrotu funkcje s¹ podstawowym za³o¿eniem kon-
strukcyjnym spó³ek kapita³owych, gdy¿ wspólnicy nie ponosz¹ osobistej
odpowiedzialno�ci za ich zobowi¹zania. Niezwykle wa¿ne jest w tej sytuacji
dokonanie prawid³owej wyceny przedsiêbiorstwa jako wk³adu niepieniê¿-
nego. Bior¹c pod uwagê funkcje przedsiêbiorstwa (realizacja okre�lonych
zadañ gospodarczych), jego wycena powinna skoncentrowaæ siê na
zdolno�ci do realizacji tych zadañ, która z kolei sprowadza siê zasadniczo
do oceny zdolno�ci do generowania zysku.

Wydaje siê, ¿e przy takiej metodzie wyceny przedmiotem wskazanej
wy¿ej analizy mog¹ byæ wy³¹cznie tzw. sk³adniki czynne (aktywa). Fakt,
¿e w sk³ad przedsiêbiorstwa wchodz¹ tak¿e zobowi¹zania i obci¹¿enia
powoduje, ¿e stanowiæ one bêd¹ warto�æ pomniejszaj¹c¹ warto�æ akty-
wów, wyliczon¹ we wskazany wy¿ej sposób. Je¿eli zatem w efekcie prze-
prowadzonej wyceny oka¿e siê, ¿e warto�æ zobowi¹zañ i obci¹¿eñ (pa-
sywów) bêdzie wiêksza ni¿ warto�æ aktywów, oznaczaæ to bêdzie, ¿e
warto�æ przedsiêbiorstwa jest ujemna. Takie przedsiêbiorstwo, nie maj¹c
zdolno�ci aportowej, nie mo¿e stanowiæ wk³adu niepieniê¿nego do spó³ki
z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ (P. Bielski, Glosa, PPH 2001, nr 6,
s. 47).

Jak wyceniæ warto�æ tego wk³adu?
Generalnie wycena aportu w spó³ce z o.o. nale¿y do wspólników. Nie

ma obowi¹zku oszacowania warto�ci aportów przez bieg³ych. Wyceny
dokonuj¹ wspólnicy albo, w przypadku wnoszenia aportu na pokrycie
podwy¿szonego kapita³u zak³adowego, zarz¹d spó³ki. Wspólnicy ustalaj¹
warto�æ wk³adu, ale zarz¹d przed zarejestrowaniem spó³ki fakt ten po-
twierdza (A. Kidyba, op. cit., s. 91).

W umowie spó³ki warto�æ aportów okre�lana jest po�rednio przez
podanie liczby i warto�ci nominalnej udzia³ów obejmowanych w zamian
za wk³ad niepieniê¿ny. Je¿eli wycena wk³adu niepieniê¿nego zosta³a za-
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ni¿ona, wtedy ma zastosowanie art. 154 § 3 k.s.h. Jak ju¿ powiedziano,
w spó³ce z o.o. nie ma obowi¹zku wyceny aportu przez bieg³ego rewi-
denta, ale nie ma przeszkód, aby zleciæ tak¹ opiniê. Wystarczaj¹ce jest
okre�lenie przedsiêbiorstwa przez wskazanie nazwy i numeru ewidencji
dzia³alno�ci gospodarczej.

Je¿eli przedsiêbiorstwo wnoszone do spó³ki pochodzi z maj¹tku
wspólnego wspó³ma³¿onków, istnieje wtedy konieczno�æ uzyskania zgo-
dy wspó³ma³¿onka, gdy¿ jest to czynno�æ przekraczaj¹ca zwyk³y zarz¹d;
brak zgody powoduje wzglêdn¹ niewa¿no�æ czynno�ci prawnej. Mo¿e
zostaæ wyznaczony termin do potwierdzania umowy. Po bezskutecznym
up³ywie tego terminu druga strona staje siê wolna.

Je¿eli w ma³¿eñstwie wspólnika wnosz¹cego aport obowi¹zuje usta-
wowa wspólno�æ maj¹tkowa � wspólnikiem (w³a�cicielem udzia³u) mo¿e
byæ jeden z ma³¿onków (warto�æ udzia³u wchodzi do maj¹tku wspólne-
go).

* * *
III. Pytanie: Wniesienie w zwi¹zku z zawieraniem umowy spó³ki

w formie aportu w³asno�ci nieruchomo�ci. Jak formu³owaæ o�wiadczenie
wnosz¹cego do spó³ki w³asno�æ nieruchomo�ci i ewentualnie pozosta³ych
wspólników, aby o�wiadczenie to odnios³o skutek okre�lony w art. 155
KC?

Odpowied�: Wzór takiego o�wiadczenia musi obejmowaæ przede
wszystkim dok³adne oznaczenie nieruchomo�ci np. na podstawie ksiêgi
wieczystej, a w braku takiej ksiêgi na podstawie innych dokumentów
potwierdzaj¹cych w³asno�æ nieruchomo�ci (np. aktu w³asno�ci).

Tre�æ tego o�wiadczenia mo¿e byæ nastêpuj¹ca:
�Stawaj¹cy Jan Kowalski o�wiadcza, ¿e obejmuje w kapitale zak³a-

dowym spó³ki ... udzia³ów o ³¹cznej warto�ci ... i pokrywa swój udzia³
wk³adem niepieniê¿nym, którego przedmiot stanowi nieruchomo�æ sk³a-
daj¹c¹ siê z dzia³ów w ... po³o¿onej ..., o pow. ..., dla której w S¹dzie
Rejonowym ... prowadzona jest kw ..., a pozostali wspólnicy aport ten
przyjmuj¹�. W umowie powinien byæ te¿ zawarty wniosek do ksiêgi
wieczystej.
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Wiemy, ¿e wiele s¹dów wieczystoksiêgowych nie akceptuje takiego
rozwi¹zania. Celem unikniêcia niepotrzebnych komplikacji sugerowaæ
wypada ustalenie praktyki panuj¹cej w danym s¹dzie. Je¿eli s¹d nie
zaakceptuje rozwi¹zania opisanego wy¿ej, konieczne bêdzie zawarcie
dodatkowo umowy przenosz¹cej w³asno�æ nieruchomo�ci miêdzy wspól-
nikiem wnosz¹cym aport a spó³k¹ w organizacji, reprezentowan¹ zgodnie
z art. 161 § 2 (art. 323 § 2) k.s.h. Spó³ka z o.o. w organizacji jest
reprezentowana przez zarz¹d lub pe³nomocnika powo³anego jednomy�ln¹
uchwa³¹ wspólników (szerzej A. Kidyba, op. cit., s. 142).

* * *
IV. Pytanie: Je¿eli podwy¿sza siê kapita³ zak³adowy i wspólnik wnosi

w formie aportu w³asno�æ nieruchomo�ci, czy Zarz¹d przynajmniej w tym
przypadku nie powinien z³o¿yæ o�wiadczenia , ¿e przeniesienie w³asno�ci
w imieniu Spó³ki przyjmuje?

Odpowied�: Pytanie wi¹¿e siê z zagadnieniem roli zarz¹du w sferze
podejmowania decyzji i sk³adania o�wiadczeñ w imieniu spó³ki. Zarz¹d
nie ma prawa podejmowania decyzji w sprawie podwy¿szania kapita³u
zak³adowego spó³ki z o.o. Z przepisów kodeksu spó³ek handlowych wynika,
¿e jest to kompetencja mieszcz¹ca siê w sferze zgromadzenia wspólni-
ków.

Kodeks spó³ek handlowych nie przewiduje ¿adnego o�wiadczenia za-
rz¹du w tej sprawie, gdy¿ decyduje o tym zgromadzenie wspólników,
a przyjmowane przez zarz¹d o�wiadczenie wydaje siê zbêdne. Skoro
spó³ka (zgromadzenie wspólników) podjê³a uchwa³ê o podwy¿szeniu
kapita³u zak³adowego w formie wk³adu niepieniê¿nego, to tym samym
zdecydowa³a o przyjêciu tego typy wk³adu niepieniê¿nego. Ponadto zarz¹d,
zg³aszaj¹c podwy¿szenia kapita³u zak³adowego do s¹du i do³¹czaj¹c do-
kumenty nie ma wskazanego (w przepisie art. 262 k.s.h.) ¿adnego o�wiad-
czenia o przyjêciu wk³adu niepieniê¿nego na rzecz spó³ki.

S¹dzimy, ¿e równie¿ przy podwy¿szeniu kapita³u wystarczaj¹ca jest
uchwa³a o podwy¿szeniu kapita³u, z tym ¿e zamiast s³ów �...w kapitale
zak³adowym...� winny byæ s³owa �...w podwy¿szonym kapitale...�. Z uwagi
na ró¿n¹ praktykê s¹dów wieczystoksiêgowych aktualne pozostaj¹ po-
gl¹dy zaprezentowane wcze�niej.
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* * *
V. Pytanie: Jak dokonywaæ zmiany umowy spó³ki, je¿eli nie zosta³a

ono wpisana do Krajowego Rejestru S¹dowego. Czy w formie aktu
notarialnego przez zgodne o�wiadczenie wszystkich za³o¿ycieli, czy te¿
w formie uchwa³y powziêtej jednomy�lnie? (spó³ka w organizacji).

Odpowied�: Zmiana umowy spó³ki z o.o. w organizacji nastêpuje
w formie aktu notarialnego przez zgodne o�wiadczenie wszystkich wspól-
ników o zmianie samej umowy spó³ki, a nie w formie uchwa³y wspól-
ników. Mamy bowiem do czynienia z tworem organizacyjnoprawnym nie
do koñca ukszta³towanym, przez co stosuje siê do niego przepisy i zasady
takie, jakie s¹ obowi¹zuj¹ce w stadium jego powstawania.

* * *
VI. Pytanie: Stosownie do art. 255 § 3 KSH zmiana umowy spó³ki

wymaga uchwa³y w formie aktu notarialnego. Czy przepis ten nale¿y
rozumieæ w ten sposób , ¿e notariusz w komparycji aktu powinien wpisaæ
nazwiska i imiona oraz adresy wszystkich wspólników uczestnicz¹cych
w Zgromadzeniu Wspólników, stwierdziæ w akcie ich to¿samo�æ i ¿e wszyscy
wspólnicy bior¹cy udzia³ w zgromadzeniu powinni ten akt notarialny
podpisaæ (Komentarz Becka W-wa 2002, str. 601). Inaczej Z. Kuniewicz
� uchwa³a w formie aktu notarialnego a uchwa³a notarialnie protoko-
³owana w kodeksie spó³ek handlowych ( Rejent � wrzesieñ 2002, str. 41-
48).

Odpowied�: Uchwa³a o zmianie umowy spó³ki wymaga formy aktu
notarialnego. Ma tu zastosowanie art. 92 pr. o not. Wyra�nie o formie
aktu notarialnego mówi¹ inni np. A. Kidyba, op. cit., s. 670, nie dopusz-
czaj¹c ¿adnych odstêpstw lub uproszczeñ formalnoprawnych. S¹d w tym
przypadku czuwa nad zachowaniem tej formy. Nie mo¿e jednak orzec
o rozwi¹zaniu spó³ki z powodu braku formy aktu notarialnego, gdy¿
takiego prawa nie przewiduje art. 21 k.s.h., który wymienia do�æ wyra�nie
inne okoliczno�ci, w�ród których nie ma nie zachowania formy aktu
notarialnego w razie zmiany umowy spó³ki.

Ujêcie uchwa³ zgromadzenia wspólników w przedmiocie zmiany umowy
spó³ki odbywa siê w trybie art. 248 § 1 k.s.h. Uchwa³y te powinny byæ
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wpisane do ksiêgi protoko³ów i podpisane przez obecnych lub co najmniej
przez przewodnicz¹cego i osobê sporz¹dzaj¹c¹ protokó³, czyli najczê�ciej
przez notariusza. Skoro tak brzmi przepis, to wystarczy podpisane uchwa³y
przez przewodnicz¹cego zgromadzenia wspólników oraz notariusza. Nie
wyklucza to jednak mo¿liwo�ci, by wszyscy wspólnicy obecni na zgro-
madzeniu podpisali ten dokument, co wydaje siê mo¿liwe, zw³aszcza wtedy,
gdy jest ich niewielka ilo�æ, a podpis na uchwale ma byæ dowodem ich
decyzji.

Konkluduj¹c, zgodnie z art. 255 § 3 k.s.h. uchwa³a zmieniaj¹ca umowê
spó³ki wymaga formy aktu notarialnego. W takim wypadku zaprotoko-
³owanie uchwa³y zgromadzenia wspólników przez notariusza jest sporz¹-
dzeniem aktu notarialnego, zgodnie z tre�ci¹ art. 91 pr. o not.

Na marginesie mo¿na wspomnieæ, ¿e projektowana nowelizacja ko-
deksu spólek handlowych przewiduje zmianê powy¿szego przepisu �
zast¹pienie formy aktu notarialnego protoko³em notarialnym.

W my�l tej zmiany, uchwa³y, o których mowa w § 1i 2, powinny byæ
umieszczone w protokole sporz¹dzonym przez notariusza. Jest to zmiana
nr 28 projektu ustawy � Kodeks spó³ek handlowych.

* * *
VII. Pytanie: Pytanie dotyczy przeszacowania kapita³u zak³adowe-

go spó³ki z o. o. w celu dostosowania warto�ci nominalnej udzia³ów do
wymagañ kodeksowych, co czêsto wi¹¿e siê z konieczno�ci¹ podwy¿szenia
kapita³u zak³adowego spó³ki.

Czy merytorycznie s³uszna jest uchwa³a Zgromadzenia Wspólników Spó³ki
z o.o. o przeszacowaniu kapita³u zak³adowego i podwy¿szeniu kapita³u,
zawieraj¹ca zapis, ze podwy¿szenie nastêpuje poprzez podniesienie war-
to�ci nominalnej udzia³ów (art. 257 § 2 KSH), skoro:

1) podwy¿szenie jest tutaj spraw¹ drugorzêdn¹ i wynika jedynie z ko-
nieczno�ci dostosowania warto�ci nominalnej udzia³ów do kwoty 500,-
z³ (lub wy¿szej). G³ównym celem przeszacowania jest dostosowanie war-
to�ci nominalnej udzia³ów do wymagañ KSH, ale czêsto dotychczasowy
kapita³ zak³adowy spó³ki nie da siê �podzieliæ� przez 500 i w zwi¹zku
z tym konieczna jest dop³ata (np. KZ 24.600,-z³, warto�æ nominalna udzia³u
100,-z³, zatem wspólnicy chc¹ dop³aciæ 400,-z³ i ustaliæ now¹ warto�æ
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udzia³u na 500,-z³). Nie podwy¿sza siê tu zatem udzia³ów istniej¹cych, ale
zmienia ich warto�æ nominaln¹.

2)gdyby stosowaæ dos³ownie art. 257§ 2 KSH, podwy¿szenie kapita³u
zak³adowego poprzez podniesienie warto�ci nominalnej udzia³ów istnie-
j¹cych wi¹za³oby siê ogromnymi dop³atami na rzecz tego kapita³u zwa-
¿ywszy na fakt, ¿e w obrocie figuruj¹ nadal spó³ki z kapita³em zak³a-
dowym np. 10.000,-z³ (lub wy¿szym) i udzia³ami o warto�ci nominalnej
10,-z³ (lub ni¿szej). Na zasadzie art. 257 § 2 KSH podwy¿szenie KZ
wymaga³oby dop³aty do ka¿dego udzia³u minimum 490 z³ co zwiêksza³oby
kapita³ do kwot czêsto przerastaj¹cych mo¿liwo�ci spó³ki i wspólników.

 Zatem w tym przypadku podwy¿szenie KZ nie dokonuje siê ani poprzez
podniesienie warto�ci nominalnej udzia³ów istniej¹cych ani przez usta-
nowienie nowych, a s¹ to jedyne kodeksowe sposoby podwy¿szenia a pod-
wy¿szenie wynika tu jedynie z konieczno�ci przeszacowania.

Reasumuj¹c, czy w powy¿szym przypadku uchwa³a Zgromadzenia
Wspólników nie powinna ograniczaæ siê do zapisów dotycz¹cych przesza-
cowania i podwy¿szenie kapita³u zak³adowego bez wzmianki w jakim
trybie to podwy¿szenie nastêpuje i czy ¿¹dania S¹du, aby uchwa³a wska-
zywa³a na form¹ podwy¿szenia w tam zakresie jest s³uszne?

Odpowied�: Mimo tak rozbudowanego pytania, zawieraj¹cego szcze-
gó³owy stan faktyczny, odpowied� jest stosunkowo krótka. ¯¹danie s¹du
jest s³uszne.

* * *
VIII. Pytanie: Jan. B. jest wspólnikiem spó³ki ARO Sp. z o.o. i je-

dynym cz³onkiem zarz¹du tej spó³ki. Ponadto Jan. B. prowadzi dzia³alno�æ
gospodarcz¹ i jako osoba fizyczna prowadz¹ca dzia³alno�æ gospodarcz¹
zaci¹gn¹³ kredyt w banku. Zabezpieczeniem sp³aty tego kredytu ma byæ
hipoteka ustanowiona na nieruchomo�ci stanowi¹cej w³asno�æ spó³ki ARO
Sp. z o.o., przy czym do ustanowienia hipoteki na nieruchomo�ci spó³ki
nie jest wymagana zgoda Zgromadzenia Wspólników.

Czy w tym przypadku ma zastosowanie art. 210 KSH?
Odpowied�: Ustanowienie hipoteki na nieruchomo�ci spó³ki na rzecz

osoby bêd¹cej cz³onkiem zarz¹du spó³ki wymaga zgody zgromadzenia
wspólników na podstawie art. 15 § 1 k.s.h. Przepis art. 210 k.s.h. mo¿e
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mieæ zastosowanie w przypadku zawarcia umowy miêdzy spó³k¹ a cz³on-
kiem zarz¹du, reguluj¹cej zasady ustanowienia tej hipoteki. O�wiadczenie
o ustanowieniu hipoteki mo¿e z³o¿yæ cz³onek zarz¹du i nie jest konieczna
reprezentacja spó³ki przez radê nadzorcz¹ lub pe³nomocnika, zgodnie z art.
210 k.s.h.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Dwunastej Dyrektyw Unii Europejskiej, za-
wieranie umów przez jedynego wspólnika ze spó³k¹ jednoosobow¹ jest
dopuszczalne, ale wymagana jest forma pisemna lub protokó³. Nie jest
to jednak protokó³ notarialny.

* * *
IX. Pytanie: Czy zapis KSH w umowie miêdzy spó³k¹ a cz³onkiem

zarz¹du nale¿y rozumieæ, ¿e s¹ to te wszystkie sytuacje gdzie nastêpuje
sprzeczno�æ � kolizja interesów spó³ki i cz³onka zarz¹du (wyk³adnia
celowo�ciowa), czy nale¿y przyjmowaæ literaln¹ wyk³adniê tego przepisu?

Odpowied�: Gdyby chodzi³o o �sprzeczno�æ�, czyli kolizjê interesów
spó³ki i cz³onka zarz¹du, wówczas, pomijaj¹c to, jak nale¿y rozumieæ
pojêcie �sprzeczno�ci interesów�, o których mowa w art. 209 k.s.h.,
ustawodawca zawêzi³by pole dzia³ania tego przepisu (art. 210). Jest w nim
mowa o �umowach miêdzy spó³k¹ a cz³onkiem zarz¹du�. Oznacza to, ¿e
mamy do czynienia z literalnym brzmieniem przepisu, co czyni go bardzo
pojemnym i rozleg³ym terenem kolizyjnym. Nie jest istotne, czy w zawie-
ranej umowie interes cz³onka zarz¹du jest sprzeczny, czy te¿ nie, z inte-
resem spó³ki, lecz chodzi tu raczej o eliminacjê potencjalnych zagro¿eñ
i nadu¿yæ, st¹d te¿ tak szerokie ramy tego przepisu. Takimi argumentami
pos³uguje siê doktryna, t³umacz¹c jego istotê. Zob. np. E. Marsza³kowska-
Krze� [w:] J. Jacyszyn i in., Kodeks spó³ek handlowych. Komentarz.
Orzecznictwo, Warszawa 2001, s. 324, teza 2 do art. 210).

* * *
X. Pytanie: Je¿eli przyjmiemy wyk³adniê celowo�ciow¹, to czy Zgro-

madzenie Wspólników ma tu decyduj¹cy g³os co do stwierdzenia czy dana
sytuacja wymaga powo³ania pe³nomocnika w trybie 210 KSH?

Odpowied�: Zgromadzenie wspólników nie mo¿e udzieliæ pe³nomoc-
nictwa w sytuacji przewidzianej art. 210 k.s.h. cz³onkowi zarz¹du, z któ-
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rym spó³ka zawiera umowê, ani uznaæ, ¿e powo³anie pe³nomocnika jest
zbyteczne. Przepis ten ma bowiem na celu ochronê interesów spó³ki, nie
wspólników, dlatego zawarcie umowy wbrew zasadom ustanowionym
w art. 210 k.s.h. skutkuje jej niewa¿no�æ (E. Marsza³kowska-Krze�, op.
cit., s. 325, teza 5; M. Litwiñska, Kodeks spó³ek handlowych. Komentarz,
Warszawa 2002, s. 520, nb. 1 i s. 521 nb. 5) Je¿eli zachodzi sprzeczno�æ
interesów spó³ki i cz³onka zarz¹du, to wydaje siê, ¿e zgromadzenie
wspólników mo¿e powo³aæ pe³nomocnika w trybie art. 210 k.s.h. Jest
to jednak pe³nomocnik zgromadzenia, a nie spó³ki, na co wyra�nie zwraca
siê uwagê w doktrynie i komentarzach do kodeksu spó³ek handlowych.

* * *
XI. Pytanie: Czy ma w tej sytuacji zastosowanie art. 15 KSH � czy

sytuacja ta powinna byæ rozumiana jako �zawarcie przez spó³kê ... innej
podobnej umowy z cz³onkiem zarz¹du�?

Odpowied�: Tak, ma on zastosowanie. Je¿eli zachodzi przypadek za-
wierania umów objêtych dyspozycj¹ przepisu 15 k.s.h. miêdzy cz³onkiem
zarz¹du a spó³k¹, to stosuje siê w zakresie reprezentacji spó³ki art. 210
k.s.h., zgodnie z którym w umowie pomiêdzy spó³k¹ a cz³onkiem zarz¹du
spó³kê reprezentuje rada nadzorcza lub pe³nomocnik powo³any uchwa³¹
zgromadzenia wspólników. Wyj¹tek dotyczy art. 173 § 2 oraz 303 § 3
k.s.h., gdzie jedyny wspólnik jest zarazem cz³onkiem zarz¹du spó³ki.

A zatem, ustanowienie hipoteki na nieruchomo�ci spó³ki na rzecz cz³onka
zarz¹du stanowi zawarcie �innej podobnej umowy� w rozumieniu art. 15
§ 1 k.s.h.

* * *
XII. Pytanie: Czy w �wietle art. 14 § 4 KSH dopuszcza siê mo¿liwo�æ

wniesienia do sp. z o. o. aportu w postaci WYMAGALNEJ wierzytelno�ci
tego wspólnika wobec tej spó³ki na pokrycie podwy¿szonego kapita³u
zak³adowego spó³ki?

Odpowied�: Wniesienie aportu do spó³ki to nie potr¹cenie wierzytel-
no�ci wspólnika wobec spó³ki kapita³owej z wierzytelno�ci spó³ki wzglê-
dem wspólnika z tytu³u nale¿nej wp³aty na poczet udzia³ów. Przepis art.
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14 § 4 k.s.h. nie ma wiêc zastosowania do wniesienia do spó³ki z o.o.
aportu w postaci wymagalnej wierzytelno�ci. Aktualna na gruncie kodek-
su spó³ek handlowych pozostaje uchwa³a SN z dnia 26.03.1993 r. III CZP
20/93, OSNCP 1993, nr 9, poz. 157, ¿e przedmiotem aportu po pod-
wy¿szeniu kapita³u zak³adowego mog¹ byæ wierzytelno�ci przys³uguj¹ce
wspólnikowi wobec spó³ki. Pogl¹d ten w pe³ni akceptuj¹ twórcy doktryny
(A. Kidyba, E. Marsza³kowska-Krze�, A. Szajkowski).

* * *
XIII. Pytanie: Jak nale¿y rozumieæ zapis art. 14 § 4 KSH �Nie dotyczy

to potracenia umownego�?
Odpowied�: Nie ma mowy o tym, ¿e �nie dotyczy�, lecz u¿ywa siê

zwrotu �nie wy³¹cza�; s¹ to dwa ró¿ne zwroty , prowadz¹ce do zupe³nie
odmiennych wniosków.

Potr¹cenia ustawowego mo¿na dokonaæ w drodze jednostronnego
o�wiadczenia woli, mimo braku zgody drugiej strony, w trybie art. 499
k.c. Istotê potr¹cenia reguluje bowiem art. 498 k.c., do którego w spra-
wach nieuregulowanych przepisy kodeksu spó³ek handlowych wyra�nie
odsy³aj¹ (art. 2 k.s.h.). Mo¿liwo�æ takiego potr¹cenia wyklucza art. 14
§ 4 zd. 1 k.s.h. Dopuszczalne jest natomiast potr¹cenie umowne, do
którego konieczna jest zgoda i o�wiadczenie woli obydwu stron (wspól-
nika i spó³ki). Taki przypadek przewiduje zdanie 2 tego przepisu.

* * *
XIV. Pytanie: Czy oznacza to, ¿e potr¹cenie, o którym mowa w art.

14 § 4 KSH jest mo¿liwe w sytuacji kiedy Zgromadzenie Wspólników
wyrazi zgodê na taka formê aportu?

Odpowied�: Przepis art. 14 § 4 k.s.h. ma zastosowanie w sytuacji,
gdy wspólnik ma wierzytelno�æ tego samego rodzaju w rozumieniu art.
498 § 1 k.c. wobec spó³ki, jak i swego wk³adu na poczet udzia³ów. Te
wzajemne wierzytelno�ci mog¹ byæ potr¹cone w drodze umowy miêdzy
wspólnikiem a spó³k¹. Spó³ka musi byæ reprezentowana w takiej umowie
zgodnie z zasadami reprezentacji. Nie jest wystarczaj¹ca w takiej materii
uchwa³a zgromadzenia wspólników. Czym innym jest natomiast uchwa³a
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wspólników, na mocy której wspólnik pokrywa swój wk³ad do kapita³u
aportem stanowi¹cym jego wierzytelno�æ wobec spó³ki.

* * *
XV. Pytanie: Czy zbycie udzia³u bez zachowania formy pisemnej

z podpisami notarialnie po�wiadczonymi powoduje niewa¿no�æ umowy
zbycia i odmowê przez S¹d przyjêcia nowej listy wspólników i czy czynno�æ
ta mo¿e uzyskaæ skuteczno�æ poprzez dokonanie potwierdzenia tej umowy
przez strony.

Odpowied�: Forma pisemna zbycia udzia³u zostanie spe³niona, je¿eli
bêdzie to dokument podpisany przez dwie strony z notarialnie po�wiad-
czonymi podpisami. Mog¹ byæ to równie¿ dwa dokumenty podpisane
ka¿dy odpowiednio przez zbywcê i nabywcê, ale zawsze z udzia³em
notariusza (A. Kidyba, op. cit., s. 300).

Je¿eli umowa zbycia udzia³ów by³aby w formie zwyk³ej, ustnej czy
pisemnej lub dorozumianej, to taka umowa jest niewa¿na. Mo¿liwe jest
zastosowanie ostrzejszej formy, np. aktu notarialnego, ale nigdy s³abszej.

Obecna regulacja wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie
po�wiadczonymi, jest zgodna z art. 329 § 1 k.c., wed³ug którego umowa
o ustanowienie zastawu na prawie, a wiêc te¿ na udziale w spó³ce z o.o.,
powinna byæ zawarta pod rygorem niewa¿no�ci na pi�mie z dat¹ pewn¹.

Zgodnie z art. 180 k.s.h., zbycie udzia³u lub u³amkowej czê�ci udzia³u
oraz jego zastawienie powinno byæ dokonane w formie pisemnej z podpisami
notarialnie po�wiadczonymi. Jest to wiêc forma szczególna, zastrze¿ona
pod rygorem niewa¿no�ci (art. 73 § 2 k.c.).

Czy powoduje niewa¿no�æ? Tak, powoduje niewa¿no�æ. Czynno�æ ta
nie mo¿e uzyskaæ skuteczno�æ przez dokonanie potwierdzenia tej umowy
przez strony.

Niezachowanie powy¿szej formy skutkuje niewa¿no�ci¹ czynno�ci
prawnej, której przedmiotem jest zbycie udzia³u (jego czê�ci). Potwier-
dzenie umowy przez strony jest wiêc bezskuteczne. Celem nowej regulacji
jest usuniêcie mo¿liwo�ci nadu¿yæ, polegaj¹cych na zawieraniu umów
o zbycie udzia³u z dat¹ wsteczn¹.

Elwira Marsza³kowska-Krze�,
Jerzy Jacyszy, S³awomir Krze�


