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(cz. II)1

Prawa i obowi¹zki wspólników w spó³ce komandytowo-
akcyjnej

1. Prawo do prowadzenia spraw spó³ki komandytowo-akcyjnej

Przezprowadzenie sprawspó³ki nale¿y rozumieæpodejmowanie decyzji
zwi¹zanych z organizacj¹ jej dzia³alno�ci2. Podejmowanie tych decyzji
mie�ci siê zarówno w kategorii tzw. czynno�ci faktycznych, jak i obo-
wi¹zku wspólnika. Powszechne przyjmuje siê, ¿e czynno�ci prawne
i faktyczne, sk³adaj¹ce siê na prowadzenie spraw spó³ki, nale¿¹ do stosun-
ków wewnêtrznych spó³ki3. Stosunki te, a przede wszystkim prowadzenie
spraw spó³ki, podlegaj¹ przepisom o spó³ce komandytowej, a po�rednio
jawnej, na podstawie systemu odes³añ art. 126 § 1 pkt 1 w zw. z art. 103
k.s.h.4
Fundamentaln¹ zasad¹ w spó³ce komandytowo-akcyjnej jest to, ¿e jej

sprawy prowadz¹ ci spo�ród wspólników, którzy ponosz¹ nieograniczon¹
odpowiedzialno�æ za zobowi¹zanie spó³ki, zachowuj¹c pe³n¹ kontrolê nad

1 Czê�æ I artyku³u jest opublikowana [w:] Rejent 2004, nr 12, s. 51-85.
2 Co do zakresu pojêcia prowadzenia spraw spó³ki zob. np. A. K i d y b a, Prawo han-

dlowe, wyd. 3, Warszawa 2002, s. 271.
3 O . L i p i ñ s k a, Spó³ka komandytowo-akcyjna, Kraków 2001, s. 62.
4 Prawo handlowe. Spó³ki handlowe. Umowy Gospodarcze, red. A. Koch, J. Napie-

ra³a, Kraków 2002, s. 267.
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dzia³alno�ci¹ i funkcjonowaniem. Nie ulega wiêc w¹tpliwo�ci, ¿e prowa-
dzenie spraw spó³ki jest prawem i obowi¹zkiem wy³¹cznie komplemen-
tariuszy. Prawo to nie obejmuje kompetencji przyznanych na mocy prze-
pisówkodeksu spó³ekhandlowych �statutu spó³ki�walnemuzgromadzeniu
lub radzie nadzorczej.
Ka¿dy komplementariusz ma prawo i obowi¹zek prowadzenia spraw

spó³ki (art. 140 § 1 k.s.h.), z tym ¿e statut mo¿ne jednak przewidzieæ
powierzenie jej spraw jednemu lub kilku komplementariuszom, co w kon-
sekwencji oznacza wy³¹czenie pozosta³ych z prowadzenia spraw spó³ki
(art. 140 § 2 k.s.h.). Nie jest natomiast mo¿liwe powierzenie prowadzenia
spraw spó³ki osobom trzecim, z wy³¹czeniem wspólników (art. 126 § 1
pkt 1 w zw. z art. 103 w zw. z art. 38 k.s.h.).
Prowadzenie spraw spó³ki nale¿y do wszystkich komplementariuszy

i to do ka¿dego z nich z osobna, a wiêc pojedynczo (art. 140 § 1 k.s.h.).
Kwestia prowadzenia spraw spó³ki przez komplementariusza jest przed-
miotem intryguj¹cym doktrynê5. Stawiane jest pytanie, czy sam charakter
prawny spó³ki komandytowo-akcyjnej jako formyprawnej ³¹cz¹cejw sobie
elementy spó³ki komandytowej i akcyjnej, a tak¿e okoliczno�æ, ¿ew spó³ce
funkcjonuje walne zgromadzenie i rada nadzorcza pozwalaj¹ stwierdziæ,
¿e komplementariuszy winny obci¹¿aæ takie powinno�ci, jakie posiada
zarz¹d w spó³ce akcyjnej. Inaczej mówi¹c, czy nie mamy de facto do
czynienia z zarz¹dem komandytowo-akcyjnej, skoro komplementariusze
zwo³uj¹ walne zgromadzenie (art. 145 § 1 k.s.h.), sporz¹dzaj¹ sprawoz-
danie z dzia³alno�ci i sprawozdanie finansowe za ubieg³y rok obrotowy
(art. 146 § 1 pkt 1 k.s.h.). Wbrew tego typu �podobieñstwom�, stoso-
wanie przepisów o zarz¹dzie spó³ki akcyjnej do prowadzenia spraw spó³ki
przez komplementariusza jest nieuprawnione. Skoro bowiem przepisy
o spó³cekomandytowo-akcyjnej odsy³aj¹ dowybranychprzepisówospó³ce
komandytowej czy te¿ akcyjnej, a w�ród nich nie ma przepisów o za-
rz¹dzie spó³ki akcyjnej, to kwestia traktowania komplementariuszy jako
zarz¹du spó³ki komandytowo-akcyjnej jest bezprzedmiotowa, co oznacza,

5 H. U r b a ñ c z y k,Prowadzenie spraw spó³kiw spó³ce komandytowo-akcyjnej,Uwagi
prawnoporównawcze, Prawo Spó³ek 2000, nr 12, s. 11; W. P o p i o ³ e k, Kodeks spó³ek
handlowych � nowe rozwi¹zania, Nowy Przegl¹d Notarialny 2000, nr 5-6, s. 32 wyra�nie
zauwa¿a, ¿e pozycja komplementariuszy jest taka sama jak pozycja zarz¹du, je¿eli chodzi
o funkcje cz³onków zarz¹du w spó³ce akcyjnej.
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¿e komplemenatriusze nie stanowi¹ zarz¹du spó³ki, lecz wykonuj¹ swoje
funkcje w ramach upowa¿nienia i przepisów kodeksu spó³ek handlo-
wych. Jednak¿e problem ten wywo³uje zainteresowanie doktryny6. Po-
jawia siê pytanie, dlaczego nie przyznaæ uprawnienia do powo³ywania
zarz¹du wspólnikom w innych osobowych spó³kach handlowych, w tym
tak¿e w spó³ce komandytowo-akcyjnej, tak jak jest to mo¿liwe i dopusz-
czalne w spó³ce partnerskiej7. Propozycja ta, jak do tej pory, nie ma zbyt
wielu zwolenników, choæ z drugiej strony kwestia statusu zarz¹du w spó³-
ce partnerskiej nadal budzi ¿ywe emocje w doktrynie i literaturze praw-
niczej.
Komplementariuszemog¹ dzia³aæ pojedynczo lub ³¹cznie, ale te¿mog¹

wybraæ spo�ród siebie �zarz¹d�, chocia¿ w przepisach kodeksu spó³ek
handlowych dotycz¹cych spó³ki komandytowo-akcyjnej nie wystêpuje
pojêcie zarz¹du8. Brak zarz¹du w spó³ce komandytowo-akcyjnej jest �
zdaniem czê�ci przedstawicieli doktryny � w pe³ni uzasadniony, bowiem
wiarygodno�æ spó³ki budowana jest na osobie komplementariusza, który
odpowiada osobi�cie w sposób nieograniczony za zobowi¹zania spó³ki,
a dla osób trzecich nie jest obojêtne, kto bêdzie zarz¹dza³ spó³k¹: czy
wspólnik, autor sukcesu spó³ki, czy wynajêty zarz¹dca9. Komplementa-
riusze dzia³aj¹ zatem jako przedstawiciele ustawowi spó³ki10. Pogl¹d ten
wydaje siê jednak nieco kontrowersyjny wobec argumentu, ¿e sprawo-
wanie zarz¹du przez mened¿era mo¿e przynie�æ osobowej spó³ce han-
dlowej korzy�ci, a zw³aszcza odci¹¿yæ wspólników od powinno�ci ad-
ministrowania jej sprawami11.
Pozbawienie komplementariusza prawa prowadzenia spraw spó³ki

komandytowo-akcyjnej lub przyznanie takiego prawa komplementariu-
szowi dotychczas go pozbawionemu nastêpuje w drodze zmiany statutu
i wymaga zgody wszystkich pozosta³ych komplementariuszy (art. 140 § 3

6 H. U r b a ñ c z y k, tam¿e, s. 15.
7 M. A s ³ a n o w i c z, Spó³ka partnerska, Warszawa 2004, s. 166.
8 K. Z a l e g a, B. Z a j ¹ c, Spó³ka komandytowo-akcyjna jako nowa formu³a prowa-

dzenia dzia³alno�ci gospodarczej, Bielsko-Bia³a 2002, s. 68.
9 K. Z a l e g a, B. Z a j ¹ c, Spó³ka komandytowo-akcyjna jako nowa forma prowadze-

nia dzia³alno�ci gospodarczej, Bielsko-Bia³a 2002, s. 68.
10 J. J a c y s z y n, C. K o s i k o w s k i, Podstawy prawa gospodarczego, Warszawa

2001, s. 152.
11 M. A s ³ a n o w i c z, tam¿e, s. 176.
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k.s.h.), z wyj¹tkiem tego, którego to dotyczy. Jednak w sprawach prze-
kraczaj¹cych zakres zwyk³ych czynno�ci konieczna jest zgoda wszyst-
kich komplementariuszy a wiêc nawet tych pozbawionych prawa pro-
wadzenia spraw.
W przypadku gdy ¿aden z komplementariuszy uprawnionych do

prowadzenia spraw spó³ki czasowo nie mo¿e sprawowaæ swoich czyn-
no�ci, rada nadzorcza mo¿e na ten czas powierzyæ to zadanie swoim
cz³onkom (art. 143 § 2 k.s.h.).
W sytuacji gdy w spó³ce jest kilku komplementariuszy uprawnionych

do prowadzenia spraw spó³ki, nale¿y stosowaæ odpowiednie przepisy
o spó³ce jawnej, które reguluj¹ tryb podejmowanych przez nich decyzji.
I tak, w przypadku spraw nieprzekraczaj¹cych zakresu zwyk³ych czyn-
no�ci spó³ki komandytowo-akcyjnej decyzjê mo¿e podj¹æ samodzielnie
ka¿dy z komplementariuszy, uprawniony do prowadzenia spraw spó³ki.
Je�li jednak chocia¿ jeden z komplementariuszy sprzeciwi siê, wymagana
jest uchwa³a wspólników. Wówczas dla jej podjêcia konieczna jest jed-
nomy�lno�æ wszystkich komplementariuszy maj¹cych prawo prowadze-
nia spraw spó³ki (art. 39 oraz art. 42 k.s.h. w zw. z art. 103 oraz 126
§ 1 pkt 1 k.s.h.). Z kolei w sprawach przekraczaj¹cych zakres zwyk³ych
czynno�ci wymagana jest zgoda wszystkich komplementariuszy, w tym
tak¿e wspólników wy³¹czonych od prowadzenia jej spraw (art. 43 k.s.h.
w zw. z art. 103 oraz 126 § 1 pkt 1 k.s.h.).
Komplementariusz maj¹cy prawo do prowadzenia spraw spó³ki mo¿e

bez uchwa³y wspólników wykonaæ czynno�æ nag³¹, której zaniechanie
mog³oby wyrz¹dziæ spó³ce powa¿n¹ szkodê, nawet je�li przekracza zakres
zwyk³ych czynno�ci spó³ki (art. 44 w zw. z art. 103 oraz 126 § 1 pkt
1 k.s.h.).

2. Reprezentacja spó³ki komandytowo-akcyjnej

W odró¿nieniu od prowadzenia spraw spó³ki, jej reprezentacja nale¿y
do spraw wewnêtrznych spó³ki, a wiêc spraw z zakresu stosunku spó³ki
wobec osób trzecich12.
Zasad¹ jest, ¿e spó³kê mog¹ reprezentowaæ komplementariusze, któ-

rych z mocy statutu lub prawomocnego orzeczenia s¹du nie pozbawiono

12 O. L i p i ñ s k a, Spó³ka..., s. 64.
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prawa do reprezentacji spó³ki (art. 137 § 1 k.s.h.). Tak wiêc ka¿dy kom-
plementariusz, którego nie pozbawiono prawa do reprezentacji mo¿e re-
prezentowaæ spó³kê samodzielnie lub ³¹cznie, w zale¿no�ci od regulacji,
jakie zosta³y zawarte w statucie.
Prawo reprezentacji oznacza kompetencje do dokonywania czynno�ci

prawnej wobec osób trzecich ze skutkiem dla spó³ki (np. zawarcie umowy
sprzeda¿y lub wypowiedzenie umowy najmu)13. Oznacza to, ¿e komple-
mentariusz (samodzielnie lub ³¹cznie)mo¿e nabywaæw imieniu spó³ki i na
jej rzeczprawa i obowi¹zki, sk³adaæo�wiadczeniawoliwobecosób trzecich,
reprezentowaæ spó³kê przed s¹dem i pozas¹dowo.
Kompetencjawspólnika do reprezentowania spó³ki jest przedstawiciel-

stwem ustawowym (art. 96 k.c.), wykazuj¹cym jednak¿e podobieñstwo
do reprezentacji osoby prawnej przez jej organy (przedstawicielstwo
organizacyjne)14. Polega ona na dokonywaniu czynno�ci prawnych w imie-
niu spó³ki, z bezpo�rednim skutkiem dla strony reprezentowanej. Przed-
stawicielstwo ustawowe ró¿ni siê od pe³nomocnictwa umownego tym,
¿e kompetencja wspólnika wynika bezpo�rednio z ustawy, a nie z woli
osoby reprezentowanej. Konsekwencj¹ ustawowego przedstawicielstwa
jest brak potrzeby wyposa¿enia wspólnika w pe³nomocnictwo. Wspólnik
mo¿e zatem nabyæ dla spó³ki nieruchomo�æ bez legitymowania siê
umocowaniem udzielonym mu w formie aktu notarialnego15. Podstaw¹
bowiem umocowania komplementariuszy s¹ przepisy prawa (k.s.h.), co
pozwala na uznanie, ¿e s¹ oni przedstawicielami ustawowymi i z tego
tytu³u nie musz¹ byæ wyposa¿eni w inne instrumenty prawne16.
Zdaniem M. Knaflewskiego, nie jest jasne, czy wa¿no�æ okre�lonych

czynno�ci prawnych, podjêtych przez komplementariusza, zale¿y od
wyra¿onej uchwa³¹ zgody walnego zgromadzenia. Problem ten dotyczy
czynno�ci, dla których wymóg zgody akcjonariuszy wprowadza ustawa;
regulacje statutowe nie maj¹ wp³ywu na wa¿no�æ czynno�ci tak¿e
w spó³kach kapita³owych (art. 17 k.s.h.). Odnosi siê to przede wszystkim
do zbycia nieruchomo�ci oraz zbycia lub wydzier¿awienia przedsiêbior-

13 Tam¿e, s. 65.
14 Tam¿e.
15 Tam¿e.
16 A. K i d y b a, Prawo handlowe, s. 269.
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stwa spó³ki lub jego czê�ci. Artyku³ 126 § 1 k.s.h. w sprawach doty-
cz¹cych stosunku komplementariuszy do osób trzecich ka¿e stosowaæ
przepisy o spó³ce komandytowej, a w kwestiach walnego zgromadzenia
o spó³ce akcyjnej. W spó³ce komandytowej prawo wspólników do re-
prezentacji nie podlega ¿adnym ograniczeniom, tymczasem w spó³ce ak-
cyjnej brak uchwa³y walnego zgromadzenia powoduje niewa¿no�æ czyn-
no�ci, dla których ustawa przewiduje konieczno�æ takiej zgody (art. 17
k.s.h.)17. Za obydwoma rozstrzygniêciami przemawiaj¹ wiêc powa¿ne
argumenty, wynikaj¹ce z hybrydalnego charakteru spó³ki komandytowo-
akcyjnej18.
Z praktycznego punktu widzenia, przy zbyciu nieruchomo�ci notariu-

sze na pewno bêd¹ domagali siê przed³o¿enia odpowiedniej uchwa³y. Nie
wydaje siê to jednak do koñca uzasadnione, gdy¿ art. 126 k.s.h. przechyla
szalê na korzy�æ osobowego charakteru spó³ki: nakazuje stosowaæ prze-
pisy o spó³ce komandytowej do spraw miêdzy komplementariuszami
a akcjonariuszami�19. Sprawa jest jednak dyskusyjna i otwarta.

2.1. Pozbawienie prawa do reprezentacji spó³ki
Utrata prawa reprezentowania spó³ki przez komplementariusza mo¿e

odbyæ siê za jego zgod¹ wyra¿an¹ w pierwszym statucie, poniewa¿ kom-
plementariusz nie musi byæ zainteresowany reprezentacj¹ spó³ki20. Pó�-
niejsze pozbawienie komplementariusza prawa reprezentowania wymaga
³¹cznego zaj�cia trzech przes³anek21:
1) podjêcia przez walne zgromadzenie uchwa³y o zmianie statutu

wiêkszo�ci¹ trzech czwartych g³osów (art. 430 § 3 i art. 415 § 1 w zw.
z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.),
2) zgody wszystkich pozosta³ych komplementariuszy,

17 Zob. szerzej J. N a w o r s k i, Skutki przekroczenia przez zarz¹dy spó³ek kapita³o-
wych ograniczeñ do dokonywania czynno�ci prawnych, PPH 2001, nr 41, wraz z podan¹
tam literatur¹.

18 Co podkre�la A. S z um a ñ s k i, Hybrydalne typy spó³ek handlowych, PPH 2000,
nr 6, s. 25.

19 M. K n a f l e w s k i,M. R u d n i c k i, R. S z c z e p a n i a k,Nowe prawo spó³ek, Go-
rzów Wielkopolski 2002, s. 144.

20 A. K i d y b a, Prawo handlowe, s. 206.
21 Komentarz do spó³ek handlowych, Spó³ki osobowe, red. R. Potrzeszcz, T. Siemi¹t-

kowski, Warszawa 2001, s. 343.
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3) braku sprzeciwu z³o¿onego przez komplementariusza, wzglêdem
którego nastêpuje pozbawienie prawa reprezentacji spó³ki.
Taki dzia³ania nie s¹ jednak¿e skuteczne, je¿eli komplementariusz nie

zgadza siê z pozbawieniem go prawa reprezentowania spó³ki i zg³osi swój
sprzeciw do protoko³u walnego zgromadzenia lub wyrazi go w formie
pisemnej z podpisem notarialnie po�wiadczonym nie pó�niej ni¿ w ci¹gu
miesi¹ca od dnia powziêcia uchwa³y przez walne zgromadzenie (art. 137
§ 4 k.s.h.). Wydaje siê trafny pogl¹d M. Knaflewskiego, ¿e to biurokra-
tyczny przepis (jaki mia³by byæ sens fa³szowania takiego sprzeciwu) nie
okre�la, niestety, komu sprzeciw ten winien zostaæ z³o¿ony. Je�li bowiem
mia³by on zostaæ z³o¿ony spó³ce, to sk³adaj¹cy go komplementariusz by³by
uprawiony do jego odbioru. Jak siê wydaje, w pe³ni wystarczaj¹ce jest
z³o¿enie go jednemu z pozosta³ych komplementariuszy. W takiej sytuacji
pozostali komplementariusze maj¹ mo¿liwo�æ wyst¹pienia do s¹du, który
z wa¿nych przyczyn mo¿e zdecydowaæ o pozbawieniu prawa do repre-
zentacji. Je�li spó³ka ma tylko jednego komplementariusza, wy³¹czenie go
od reprezentowania spó³ki nie jest mo¿liwe, gdy¿ prowadzi³oby do ca³-
kowitego pozbawienia spó³ki ustawowej reprezentacji22.
S¹dmo¿e pozbawiæ komplementariusza prawa reprezentowania spó³ki

tylko wtedy, gdy zachodz¹ wa¿ne powody (np. dzia³anie na szkodê spó³ki,
podjêcie dzia³alno�ci konkurencyjnej, uchylanie siê od udzia³u w repre-
zentacji ³¹cznej)23, na mocy prawomocnego orzeczenia s¹dowego.
Pozbawienia komplementariusza prawa reprezentowania spó³ki, pomi-

mo prawid³owo zg³oszonego przez niego sprzeciwu, zwalnia tego wspól-
nika od odpowiedzialno�ci¹ osobistej za zobowi¹zania spó³ki powsta³e od
chwili dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze (art. 137 § 4 k.s.h.).

3. Pozycja akcjonariusza

Akcjonariusz mo¿e reprezentowaæ spó³kê komandytowo-akcyjn¹ je-
dynie jako pe³nomocnik (art. 138 § 1 k.s.h.). Nale¿y jednak nadmieniæ,
¿e je¿eli komplementariusz uzyska status akcjonariusza, nie wy³¹cza to
jego ustawowego prawa do reprezentacji i nie zmieni siê jego odpowie-

22M.K n a f l e w s k i,M. R u d n i c k i,R. S z c z e p a n i a k,Noweprawospó³ek, s. 143-
144.

23 A. K i d y b a, Prawo handlowe, s. 270.
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dzialno�æ wobec osób trzecich24. Je¿eli z kolei akcjonariusz uzyska³by
status komplementariusza (art. 136 k.s.h.), to odpowiada on tak¿e za
zobowi¹zania spó³ki istniej¹cewchwiliwpisania godo rejestru.Wzwi¹zku
z powy¿szym nie ma równie¿ niebezpieczeñstwa zaci¹gania zobowi¹zañ,
za które nie ponosi³by odpowiedzialno�ci. Tak wiêc regu³a ograniczaj¹ca
prawo do reprezentacji przez akcjonariusza odnosi siê do niego tylko
w sytuacji, gdy jest akcjonariuszem i nie uzyska³ statusu komplementa-
riusza25.W sytuacji gdy akcjonariusz dokona czynno�ci prawnejw imieniu
spó³ki, nie ujawniaj¹c swojego pe³nomocnictwa , jak równie¿ gdy umo-
cowania do dokonania okre�lonej czynno�ci prawnej nie posiada albo
przekroczy jego zakres, odpowiada za skutki tej czynno�ci wobec osób
trzecich bez ograniczenia, a wiêc tak jak komplementariusz (art. 138 § 5
k.s.h.). Akcjonariusz reprezentuj¹cy spó³kê na zasadzie pe³nomocnictwa
mo¿e wykonywaæ te prawa26:
1) jako pe³nomocnik spó³ki do poszczególnych czynno�ci (art. 95 k.c.),
2) jako pe³nomocnik ogólny (art. 98 k.c.) � wówczas dokonywaæ

mo¿e czynno�ci,
3) jedynie jako czynno�æ w zakresie zwyk³ych spraw spó³ki.
Spó³ka komandytowo-akcyjna mo¿e równie¿ udzieliæ prokury akcjo-

nariuszowi, w sytuacji gdy przedstawiciele ustawowi nie s¹ w stanie
sprostaæ swym obowi¹zkom reprezentowania spó³ki na wewn¹trz. Usta-
nowienie prokuryw spó³ce komandytowo-akcyjnej (podobnie jakw spó³ce
jawnej czy komandytowej), zgodnie z przepisami odsy³aj¹cymi do art. 103
oraz art. 126 § 1 pkt 1 k.s.h., wymaga zgody wszystkich wspólników
(komplementariuszy) maj¹cych prawo prowadzenia spraw spó³ki (art. 41
§ 1 k.s.h.). Do odwo³ania prokury nie jest wymagana powy¿sza zgoda,
mo¿e go dokonaæ ka¿dy ze wspólników (komplementariuszy) maj¹cy
prawo prowadzenia spraw spó³ki (art. 41 § 2 k.s.h.).

4. Stosunki wewnêtrzne spó³ki komandytowo-akcyjnej

4.1. Pojêcie i rola organów spó³ki komandytowo-akcyjnej
Kodeks spó³ek handlowych przewiduje istnienie dwóch organów

w spó³ce komandytowo-akcyjnej: walnego zgromadzenia i rady nadzor-

24 Tam¿e.
25 Tam¿e.
26 O. L i p i ñ s k a, Spó³ka..., s. 66.
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czej, choæ co do charakteru prawnego organów w osobowych spó³kach
handlowych toczy siê na ³amach doktryny prawa dyskusja. Przenosi siê
ona tak¿e na grunt organów spó³ki komandytowo-akcyjnej. I tak, np.
A. Kidybauwa¿a, ¿e ¿adenprzepis kodeksu spó³ekhandlowychnie nazywa
tych ogniw organizacyjnych spó³ki komandytowo-akcyjnej organami.
Proponuje, by przyj¹æ koncepcjê, ¿e s¹ to quasi-organy, które wykonuj¹
okre�lone funkcje, przypisane imprzepisami kodeksu spó³ekhandlowych27.
Warto przytoczyæ pogl¹d A. Szumañskiego, ¿e potrzeba powo³ania

tych organów wynika ze szczególnego stosunku prawnego, jaki powstaje
pomiêdzy komplementariuszem prowadz¹cym sprawy spó³ki i reprezen-
tuj¹cym j¹ a du¿¹ grup¹ akcjonariuszy pozbawionych prawa do zarz¹-
dzania spó³k¹ i jej reprezentacj¹. Zgodnie z podstawow¹ funkcj¹ prawa
prywatnego (tj. ochron¹ prawa jednostki), zachodzi tu konieczno�æ ochrony
strony �s³abszej� w stosunku prawnym, a tak¹ stron¹ w spó³ce koman-
dytowo-akcyjnej s¹ bez w¹tpienia akcjonariusze, wobec �silniejszego� od
nich w spó³ce komplementariusza czy komplementariuszy, st¹d powo-
³anie w spó³ce komandytowo-akcyjnej jej organów (rady nadzorczej,
walnego zgromadzenia), jako spó³ek pozbawionych osobowo�ci prawnej,
staje siê mechanizmem ochrony interesów akcjonariuszy wzglêdem kom-
plementariusza czykomplementariuszy28. Zapewniaj¹ one stabilno�æ i funk-
cjonowanie spó³ki przy zmiennym sk³adzie osobowym wspólników29.
Rada nadzorcza spó³ek kapita³owych jest organem, za po�rednictwem

którego akcjonariusze wykonuj¹ nadzór nad spó³k¹ we wszystkich dzie-
dzinach jej dzia³alno�ci (art. 143 § 1 k.s.h.). Do rady nadzorczej mog¹
byæ powo³ani tylko akcjonariusze, natomiast walne zgromadzenie jest
organem, który podejmuje uchwa³y w najwa¿niejszych sprawach spó³ki,
a prawo uczestnictwa w nim przys³uguje wszystkim wspólnikom, tj.
akcjonariuszom i komplementariuszom.
Walne zgromadzenie nale¿y zaliczyæ do organów spó³ki komandyto-

wo-akcyjnej, które zaczyna dzia³aæ od momentu rejestracji spó³ki. Jego
obecno�æ w spó³ce jest obligatoryjna, natomiast rada nadzorcza jest w za-
sadzie fakultatywnym organem spó³ki komandytowo-akcyjnej, której
powo³anie zale¿y od woli walnego zgromadzenia (142 § 2 k.s.h.). Jednak,

27 A. K i d y b a, Prawo handlowe, s. 273.
28 W. P y z i o ³, A. S z um a ñ s k i, I. We i s s, Prawo spó³ek, Kraków 2002, s. 214.
29 O. L i p i ñ s k a, Spó³ka..., s. 100.



83

Prawa i obowi¹zki wspólników w spó³ce komandytowo-akcyjnej (cz. II)

je�li liczba akcjonariuszy przekracza dwadzie�cia piêæ osób, jej ustano-
wienie jest obowi¹zkowe (art. 142 § 1 k.s.h.).
W spó³ce komandytowo-akcyjnej zarówno walne zgromadzenia, jak

i rada nadzorcza s¹ organami kolegialnymi. W odniesieniu do rady nad-
zorczej wynika to z art. 385 § 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h., który
stwierdza, ¿e rada nadzorcza sk³ada siê co najmniej z trzech cz³onków,
natomiast w przypadku walnego zgromadzenia nale¿y stwierdziæ, ¿e
przepisy, przyznaj¹c prawo uczestnictwa wszystkim wspólnikom, teo-
retycznie dopuszczaj¹mo¿liwo�æ funkcjonowaniaw spó³cewalnego zgro-
madzenia jako organu jednoosobowego30. Mia³oby to miejsce w sytuacji,
gdy jedyny komplementariusz spó³ki obj¹³by wszystkie akcje � spó³ka
jednoosobowa. Jest to za³o¿enie czysto teoretycznie, poniewa¿ istot¹ spó³ki
osobowej jest wspó³dzia³anie co najmniej dwóch osób. W zwi¹zku z po-
wy¿szym, walne zgromadzenie bêdzie dzia³aæ jako organ kolegialny31.

4.2. Rada nadzorcza spó³ki komandytowo-akcyjnej
W spó³ce komandytowo-akcyjnej cz³onków rady nadzorczej powo-

³uje i odwo³uje tylko walne zgromadzenie32. Jest to przepis bezwzglêdnie
obowi¹zuj¹cy i statut nie mo¿e przewidzieæ innego sposobu powo³ywania
lub odwo³ywania cz³onków rady nadzorczej33. Dodatkowo przepisy re-
guluj¹ce powo³ywanie i odwo³ywanie cz³onków rady nadzorczej przewi-
duj¹ dla komplementariuszy-akcjonariuszy istotne ograniczenia.Mianowi-
cie:
1) dla komplementariusza-akcjonariusza jest to zakaz wykonywania

prawa g³osu przy podejmowaniu przez walne zgromadzenie uchwa³
w sprawiepowo³ania lubodwo³ania cz³onkówradynadzorczej.Nie dotyczy
to tych komplementariuszy, którzy s¹ pozbawieni prowadzenia spraw
spó³ki lub reprezentowania jej na zewn¹trz (art. 142 § 4 zd. 1 k.s.h.),
2) komplementariusz-akcjonariusz nie mo¿e byæ równie¿ pe³nomoc-

nikiemakcjonariuszynawalnymzgromadzeniuprzypodejmowaniuuchwa³

30 Tam¿e, s. 103.
31 Tam¿e.
32 A. K i d y b a,Nadzór w spó³ce komandytowo-akcyjnej (ze szczególnym uwzglêdnie-

niem sytuacji gdy nie powo³ano rady nadzorczej), Rejent 2003, nr 6, s. 88 i nast.
33 Komentarz do spó³ek handlowych..., red. R. Potrzeszcz, T. Siemi¹tkowski, s. 347.
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w sprawie powo³ania lub odwo³ania rady nadzorczej (art. 142 § 4 zd.
2 k.s.h.).
Obowi¹zuje zakaz uczestniczenia komplementariuszaw radzie nadzor-

czej. Podobnie jak w spó³kach kapita³owych obowi¹zuje zasada nie³¹cze-
nia funkcji zarz¹dczej i kontrolnej, nie mo¿na byæ jednocze�nie nadzo-
ruj¹cym i nadzorowanym34. Podobny zakaz rozci¹ga siê na pracownika
komplementariusza. Zgodnie bowiem z przepisami art. 142 § 3 § 4 i § 5
k.s.h. oraz art. 387 §1 k.s.h. w zw. z art. 126 § 1 pkt 2, prawa cz³on-
kostwa w radzie nadzorczej spó³ki komandytowo-akcyjnej pozbawieni s¹
komplementariusze uprawnieni do prowadzenia spraw spó³ki oraz repre-
zentowania jej na zewn¹trz (ich pracowników): prokurenci, likwidatorzy
i pracownicy spó³ki zajmuj¹cy stanowisko g³ównego ksiêgowego, radcy
prawnego lub adwokata, kierownika oddzia³u albo zak³adu spó³ki35.
Co wiêcej, komplementariusz posiadaj¹cy akcje spó³ki nie mo¿e sam

ani jako pe³nomocnik pozosta³ych akcjonariuszy g³osowaæ przy podejmo-
waniu uchwa³y o obsadzie stanowisk w radzie (art. 142 § 4 k.s.h.).
Przepisy o spó³ce komandytowo-akcyjnej nie reguluj¹ struktury rady
nadzorczej,w tym liczby cz³onkóworaz zasad jej dzia³ania,w tymzakresie
znajduj¹ zastosowanie przepisy o radzie nadzorczej spó³ki akcyjnej (art.
126 § 1 pkt 2 w zw. z art. 381-392 k.s.h.). Jednak¿e w porównaniu
do tej ostatniej, kompetencje rady nadzorczej spó³ki komandytowo-ak-
cyjnej s¹ uszczuplone. I tak, nie powo³uje ona ani nie odwo³uje osób
zarz¹dzaj¹cych spó³k¹, bowiem funkcjê tê pe³ni¹ z mocy ustawy kom-
plemenariusze. Nie stosuje siê do niej równie¿ przepisów art. 383 k.s.h.
o zawieszaniu cz³onków zarz¹du, bowiem takiego w spó³ce komandy-
towo-akcyjnej nie ma.
Ze sformu³owania pracownika komplementariusza wynika, ¿e chodzi

o tak¹ osobê, wzglêdem której zachodz¹ ³¹cznie dwie przes³anki36:
1) jest pracownikiem, tzn. zatrudnionymwspó³ce na podstawie umowy

o pracê, powo³ania, wyboru, mianowania lub spó³dzielczej umowy o pra-
cê i jednocze�nie

34 A. K i d y b a, Prawo handlowe, s. 272.
35 O. L i p i ñ s k a, Spó³ka..., s. 106.
36 Komentarz do spó³ek handlowych..., red. R. Potrzeszcz, T. Siemi¹tkowski, s. 348.
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2) jest pracownikiem komplementariusza, tzn. podlega bezpo�rednio
któremukolwiek z komplementariuszy.
Do rady nadzorczej maj¹ zastosowanie przepisy o spó³ce akcyjnej art.

381-392 k.s.h., z wy³¹czeniem art. 383 k.s.h. Oznacza to, ¿e do rady
nadzorczej stosujemy przepisy reguluj¹ce zakres kompetencji, sk³ad, tryb
powo³ywania i odwo³ywania (w tym g³osowania w odrêbnych grupach),
d³ugo�æ kadencji, indywidualnych kadencji cz³onków rady, zakaz ³¹czenia
funkcji z cz³onkostwem w radzie, zasady podejmowania uchwa³, zasady
dzia³ania rady nadzorczej37.
Rada nadzorcza jest organem kolegialnym oraz organem kadencyj-

nym. Sprawuje ona sta³y nadzór nad spó³k¹ we wszystkich dziedzinach
jej dzia³alno�ci, który polega na badaniu zgodno�ci dzia³alno�ci spó³ki ze
wzorcem statutu, a tak¿e uchwa³y walnego zgromadzenia38. Do podsta-
wowych jej obowi¹zkównale¿yocena sprawozdañ (art. 395k.s.h.) zarówno
w zakresie ich zgodno�ci z ksiêgami i dokumentami, jak i ze stanem
faktycznym oraz wniosków komplementariuszy dotycz¹cych podzia³u
zysku lub strat, a tak¿e sk³adanie walnemu zgromadzeniu corocznego
pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny (art. 382 § 1 k.s.h. w zw.
z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.). Przy wykonywaniu swoich czynno�ci rada
nadzorcza mo¿e badaæ wszystkie dokumenty spó³ki, ¿¹daæ od komple-
mentariuszy i pracowników sprawozdañ i wyja�nieñ oraz dokonywaæ
rewizji stanu maj¹tku spó³ki (art. 382 § 4 k.s.h. w zw. z art. 126 § 1
pkt 2 k.s.h.). Rada nadzorcza (wi¹¿e siê to z wy³¹czeniem art. 383 k.s.h.)
zosta³a pozbawiona prawa zawieszania z wa¿nych powodów w czyn-
no�ciach poszczególnych lub wszystkich komplementariuszy uprawnio-
nych do prowadzenia spraw spó³ki oraz reprezentacji jej na zewn¹trz (art.
143 § 2 k.s.h). Mo¿e jednak delegowaæ swoich cz³onków do czasowego
wykonywania czynno�ci komplementariusza, w przypadkach gdy ¿aden
z komplementariuszy uprawniony do prowadzenia spraw spó³ki i do re-
prezentacji jej na zewn¹trz nie mo¿e sprawowaæ swoich czynno�ci (art.
143 § 2 zd. 2 k.s.h.). Je�li choæby jeden z komplementariuszy mo¿e
dzia³aæ, delegowanie jest niedopuszczalne. Dodatkowym uprawnieniem
rady nadzorczej jest mo¿liwo�æ wytoczenia w imieniu spó³ki powództwa

37 A. K i d y b a, Prawo handlowe, s. 273.
38 O. L i p i ñ s k a, Spó³ka..., s. 107.
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o odszkodowanie w stosunku do komplementariuszy niepozbawionych
prawa prowadzenia spó³ki oraz jej reprezentowania. Powództwo to wi¹¿e
siê jednak tylko z prowadzeniem spraw i reprezentacj¹ spó³ki. Je�li rada
nadzorcza nie wytoczy powództwa o naprawienie szkody wyrz¹dzonej
spó³ce w terminie roku od ujawnienia czynu wyrz¹dzaj¹cego szkodê,
pozew w tym przedmiocie bêdzie móg³ wnie�æ ka¿dy39.
Cz³onkom rady nadzorczej mo¿na przyznaæ wynagrodzenie, którego

wysoko�æ okre�li statut lub uchwa³a walnego zgromadzenia (art. 392 § 1
k.s.h. w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.). Jednak wynagrodzenie dla
cz³onków rady nadzorczej w formie prawa udzia³u w zyskach spó³ki za
dany rok obrotowy, przeznaczony do podzia³umiêdzy akcjonariuszy,mo¿e
uchwaliæ tylko walne zgromadzenie (art. 392 § 2 k.s.h. w zw. z art. 126
§ 1 pkt 2 k.s.h.). Zgodnie z art. 392 § 3 k.s.h. w zw. z art. 126 § 1
pkt 2 k.s.h., ka¿demu z cz³onków rady nadzorczej spó³ki komandytowo-
akcyjnej przys³uguje zwrot kosztów zwi¹zanych z udzia³em w pracach
tej rady.
W przypadku gdy rada nadzorcza nie zosta³a ustanowiona, prawo

kontroli przys³uguje wspólnikom spó³ki, tj. akcjonariuszom i komplemen-
tariuszom. Do komplementariuszy ma wówczas zastosowanie art. 38 §
2 k.s.h. w zw. z art. 103 k.s.h., a do akcjonariuszy art. 120 k.s.h. w
zw. z art. 126 § 1 k.s.h.
ZdaniemA. Kidyby, niewa¿ne jest wiêc umowne ograniczenie prawa

wspólników-komplementariuszy do osobistego zaci¹gania informacji
o stanie maj¹tku i interesów spó³ki oraz umowne ograniczenie prawa do
osobistego przegl¹dania ksi¹g i dokumentów. Z kolei akcjonariusz ma
ustawowe (art. 120 § 1 w zw. z art. 126 k.s.h.), a mo¿e mieæ s¹dowe
(art. 120 § 2 w zw. z art. 126 k.s.h.) i umowne (art. 120 § 3 w zw.
z art. 126 k.s.h.), prawo kontroli. Akcjonariusz ma prawo ¿¹daæ odpisu
sprawozdania finansowego za rok obrotowy oraz przegl¹daæ ksiêgi i do-
kumenty celem sprawdzenia rzetelno�ci. Jednak s¹ czynno�ci, które pod-
legaj¹ szczególnym zasadom, gdy w spó³ce nie ma rady nadzorczej. Do
nich nale¿y:

39 Zob. A. K i d y b a, Prawo handlowe, s. 273.
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1) wytoczenie powództwa o odszkodowanie przeciwko komplemen-
tariuszowi niepozbawionemu prawa prowadzenia spraw lub jej reprezen-
tacji,
2) ustalenie wynagrodzenia dla osób, które prowadz¹ sprawy spó³ki

(komplementariuszy),
3) w tej sytuacji spó³kê reprezentuje pe³nomocnik powo³any uchwa³¹

walnego zgromadzenia.
Co do zasady rada nadzorcza wykonuje obowi¹zki kolegialnie, mo¿e

jednak delegowaæ swoich cz³onków do samodzielnego pe³nienia okre�lo-
nych czynno�ci nadzorczych (art. 390 § 1 k.s.h. w zw. z art. 126 § 1
pkt 2 k.s.h.). Je�li rada nadzorcza zosta³a wybrana w drodze g³osowania
oddzielnymi grupami, wówczas ka¿da grupa ma prawo delegowaæ jed-
nego spo�ród wybranych przez siebie cz³onków do sta³ego indywidual-
nego wykonywania czynno�ci nadzorczych (art. 390 § 2 k.s.h. w zw.
z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.). Cz³onek rady nadzorczej, który zosta³
delegowany do sta³ego indywidualnegowykonywania nadzoru, ma prawo
do osobowego wynagrodzenia w wysoko�ci ustalonej przez walne zgro-
madzenie; walne zgromadzenie mo¿e powierzyæ to uprawnienie radzie
nadzorczej (art. 3903 w zw. z art. 1261 pkt 2 k.s.h.)40.
Radê nadzorcz¹ zwo³uje siê w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿

trzy razy w roku obrotowym (art. 389 3 k.s.h. w zw. z art. 126 § 1
pkt 2 k.s.h.). Prawo ¿¹dania zwo³ania rady nadzorczej posiada ka¿dy jej
cz³onek i ka¿dy zkomplementariuszyuprawnionychdoprowadzenia spraw
spó³kioraz reprezentowania jej nazewn¹trz, którywrazz¿¹daniempowinien
podaæ proponowany porz¹dek obrad. Przewodnicz¹cy rady nadzorczej
ma obowi¹zek zwo³ania posiedzenia rady w terminie dwóch tygodni od
otrzymania wniosku (art. 389 § 1 k.s.h. w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.).
Je¿eli przewodnicz¹cy nie zwo³a posiedzenia w terminie, to wnioskodaw-
ca (zgodnie z przepisem art. 389 § 2 k.s.h. w zw. z art. 126 § 1 pkt 2
k.s.h.) mo¿e je zwo³aæ samodzielnie, podaj¹c datê, miejsce i proponowany
porz¹dek obrad41.
Je¿eli statut spó³ki komandytowo-akcyjnej nie stanowi inaczej, uchwa-

³y rady nadzorczej zapadaj¹ bezwzglêdn¹wiêkszo�ci¹ g³osów; statutmo¿e
przewidywaæ, ¿e w przypadku równo�ci g³osów rozstrzyga g³os prze-

40 O. L i p i ñ s k a, Spó³ka..., s. 109.
41 Tam¿e.
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wodnicz¹cego rady nadzorczej (art. 391 § 1 k.s.h. w zw. z art. 126 § 1
pkt 2 k.s.h.). Z posiedzeñ rady nadzorczej spisuje siê protoko³y, do których
stosuje siê odpowiednio przepisy dotycz¹ce protoko³ów zarz¹du spó³ki
akcyjnej (art. 391 § 2 k.s.h. w zw. z art. 126 1 pkt 2 k.s.h.). Rada
nadzorcza mo¿e podj¹æ uchwa³y, je¿eli na posiedzeniu jest obecna co
najmniej po³owa jej cz³onków, a wszyscy cz³onkowie zostali zaproszeni.
Statut spó³ki mo¿e jednak przewidywaæ surowe wymagania dotycz¹ce
quorum rady nadzorczej (art. 388 1 k.s.h. w zw. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.).
Statut spó³ki komandytowo-akcyjnej mo¿e w drodze wyra�nego

postanowienia42:
1) stwarzaæ cz³onkom rady nadzorczej mo¿liwo�æ brania udzia³u

w podejmowaniu uchwa³ rady poprzez oddawanie g³osu na pi�mie za
po�rednictwem innego cz³onka rady nadzorczej, przy czym oddanie g³osu
na pi�mie nie mo¿e dotyczyæ spraw wprowadzonych do porz¹dku obrad
na posiedzeniu rady nadzorczej (art. 388 § 2 k.s.h. w zw. z art. 126 § 1
pkt 2 k.s.h.),
2) upowa¿niæ radê nadzorcz¹ do podejmowania uchwa³ w drodze

pisemnej lubprzywykorzystaniu �rodkówbezpo�redniej ³¹czno�ci.Uchwa³a
jest wa¿na, gdy wszyscy cz³onkowie rady zostali powiadomieni o tre�ci
projektu uchwa³y (art. 388 § 4 k.s.h. w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.).
Powy¿sza procedura podejmowania uchwa³ (je¿eli przewiduje j¹ statut

spó³ki) nie mo¿e byæ jednak stosowana przy wyborach przewodnicz¹-
cego i wiceprzewodnicz¹cego rady nadzorczej oraz odwo³ywania i za-
wieszania w czynno�ciach tych osób (art. 388 § 4 k.s.h. w zw. z art.
126 § 1 pkt 2 k.s.h.).
Szczegó³owe zasady funkcjonowania rady nadzorczej w spó³ce ko-

mandytowo-akcyjnej mo¿e regulowaæ, poza statutem spó³ki, regulamin
tego organu, uchwalony przez walne zgromadzenie (lub przez sam¹ radê
nadzorcz¹, je¿eli statut spó³ki j¹ do tego upowa¿ni, art. 391 § 3 k.s.h.
w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.)43.

4.3. Walne zgromadzenie spó³ki komandytowo-akcyjnej
Status walnego zgromadzenia reguluj¹ art. 145 i nast. k.s.h. Odpo-

wiednio stosuje siê tak¿e przepisy art. 393-429 k.s.h. Jednak¿e art. 145-

42 Tam¿e, s. 110.
43 Tam¿e.
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147 k.s.h. wprowadza istotne modyfikacje do tych przepisów. W spó³ce
komandytowo-akcyjnej, tak jak i w spó³ce akcyjnej, walne zgromadzenie
mo¿e byæ zwyczajne i nadzwyczajne44.
Zwyczajne walne zgromadzenie wspólników powinno siê odbyæ raz

w roku i zostaæ zwo³ane oraz przeprowadzone w terminie sze�ciu mie-
siêcy po up³ywie ka¿dego roku obrotowego. Jego standardowy porz¹dek
obejmuje rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdañ komplementariuszy
z dzia³alno�ci spó³ki, sprawozdanie finansowe spó³ki za ubieg³y rok, udzie-
lenie komplementariuszom prowadz¹cym sprawy spó³ki oraz cz³onkom
rady nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowi¹zków,
powziêcie uchwa³y o podziale zysku lub pokryciu strat (argument art.
395 § 2 w zw. z art. 146 k.s.h.)45. Wybór bieg³ego rewidenta i rozwi¹zanie
spó³ki (art. 146 pkt 4 i5) odnosz¹ siê do ka¿dego zgromadzenia wspól-
ników, natomiast nadzwyczajne walne zgromadzenie mo¿e siê odbyæ
w ka¿dym czasie w przypadkach okre�lonych przepisami kodeksu spó³ek
handlowych, postanowieniami statutu, a tak¿e gdy organy lub osoby
uprawnione do zwo³ywania walnych zgromadzeñ uznaj¹ to za wskazane
(art. 398 k.s.h. w zw. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.)46.
Ze wzglêdu na fakt, ¿e rolê zarz¹du w spó³ce komandytowo-akcyjnej

pe³ni¹ komplementariusze niepozbawieni prawaprowadzenia spraw spó³ki
i reprezentowania jej na zewn¹trz, nale¿y przyj¹æ, ¿e to do nich co do
zasady nale¿eæ bêdzie prawo do zwo³ania walnego zgromadzenia (art. 399
§ 1 pkt 2 k.s.h.). Jednak w okre�lonych przypadkach prawo zwo³ania
walnego zgromadzenia nale¿eæ bêdzie do innych podmiotów47. I tak:
1) rada nadzorcza ma prawo zwo³ania zwyczajnego walnego zgro-

madzenia, je¿eli komplementariusze (pe³ni¹cy rolê zarz¹du spó³ki koman-
dytowo-akcyjnej) nie zwo³aj¹ go w czasie ustalonym w kodeksie spó³ek
handlowych lub w statucie spó³ki, natomiast nadzwyczajne walne zgro-
madzenia, ilekroæ uzna to za wskazane, gdy komplementariusze pe³ni¹cy
rolê zarz¹du nie zwo³aj¹ go w terminie dwóch tygodni od zg³oszenia
odpowiedniego ¿¹dania przez rolê nadzorcz¹ (art. 399 § 2 k.s.h. w zw.

44 Zob. szerzej A. K i d y b a, Prawo handlowe, s. 273.
45 Tam¿e.
46 O. L i p i ñ s k a, Spó³ka..., s. 111.
47 Tam¿e, s. 112.
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z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.); uprawnienie to mo¿e zostaæ przyznane tak¿e
innym osobom (art. 399 § 3 k.s.h. w zw. z art. 126 § 1 k.s.h.)48,
2) akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentuj¹cy co najmniej jedn¹

dziesi¹t¹ czê�æ kapita³u zak³adowego, mog¹ ¿¹daæ zwo³ania nadzwyczaj-
negowalnego zgromadzenia, jak równie¿ umieszczenia okre�lonych spraw
wporz¹dkuobradnajbli¿szegowalnegozgromadzenia.¯¹danie takienale¿y
z³o¿yæ na pi�mie komplementariuszom uprawnionym do zwo³ania wal-
nego zgromadzenia najpó�niej namiesi¹c przed proponowanym terminem
zgromadzenia (art. 400 § 1 k.s.h. w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.),
3) statut spó³ki komandytowo-akcyjnej mo¿e przyznaæ uprawnienie

do zwo³ania nadzwyczajnegowalnego zgromadzenia tak¿e innymosobom
(art. 399 § 3 k.s.h. w zw. art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.), jak równie¿ ak-
cjonariuszom reprezentuj¹cym mniej ni¿ jedn¹ dziesi¹t¹ czê�æ kapita³u
zak³adowego (400 § 2 k.s.h. w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.),
4) prawo zwo³ania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia przys³u-

guje s¹dowi rejestrowemu, je¿eli w terminie dwóch tygodni od dnia
przedstawienia ¿¹daniakomplementariuszompe³ni¹cymrolê zarz¹du,walne
zgromadzenie nie zostanie zwo³ane. Wówczas robi to s¹d, po wezwaniu
komplementariuszy do z³o¿enia o�wiadczenia, upowa¿niaj¹c do tego
akcjonariuszy, wystêpuj¹cych z ¿¹daniem zwo³ania nadzwyczajnego
zgromadzenia. S¹d wyznacza jednocze�nie przewodnicz¹cego (art. 401
§ 1 k.s.h. w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.)49.
Walne zgromadzenie zwo³uje siê przez og³oszenie, które powinno byæ

dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem walnego zgro-
madzenia (art. 402 § 1 k.s.h. w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.).Wog³oszeniu
nale¿y oznaczyæ datê, godzinê i miejsce odbycia walnego zgromadzenia
oraz szczegó³owy porz¹dek obrad. Je¿eli walne zgromadzenie zwo³ywane
jest w celu zmiany statutu spó³ki, nale¿y w og³oszeniu powo³aæ dotych-
czasowe postanowienia wraz z tre�ci¹ projektowanych zmian (je¿eli
projektowane zmiany s¹ znaczne, to og³aszanie mo¿e zawieraæ projekt
nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem postanowieñ, które
zawieraj¹ nowe lub zmienione postanowienia statutu (art. 402 § 2 k.s.h.
w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.)50.

48 Tam¿e, s. 111.
49 Tam¿e, s. 112.
50 Tam¿e.
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Prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu maj¹ wszyscy
wspólnicy spó³ki komandytowo-akcyjnej, tj. zarówno akcjonariusze, jak
i komplementariusze, bez wzglêdu na to, czy objêli lub nabyli akcje. Jest
to jednak istotne z punktu widzenia zasad g³osowania na walnym zgro-
madzeniu. Prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu maj¹ równie¿
cz³onkowie rady nadzorczej (art. 406 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.)51.
Od prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (przys³uguj¹ce-

mu ka¿demu wspólnikowi) nale¿y odró¿niæ prawo g³osu na tym zgro-
madzeniu, które przys³ugujewy³¹czniewspólnikom-akcjonariuszom spó³-
ki komandytowo-akcyjnej52. Nale¿y wobec powy¿szego przyj¹æ, ¿e
komplementariusz niebêd¹cy akcjonariuszemniema prawa g³osu. Kodeks
spó³ek handlowych stanowi, w których sprawach ma on na zasadach
w³a�ciwych bardziej dla spó³ki jawnej prawo do wspó³decydowania
z akcjonariuszem w kwestiach zastrze¿onych do kompetencji walnego
zgromadzenia (art. 146 k.s.h.)53.
Ka¿da akcja objêta lub nabyta przez osobê niebêd¹c¹ komplementa-

riuszem spó³ki komandytowo-akcyjnej daje zasadniczo prawo do jednego
g³osu (je�li statut nie stanowi inaczej)54. Zasada ta mo¿e byæ zmieniona
przez postanowienia statutu:
1) uprzywilejowuj¹c akcjê co do g³osu i przyznaj¹c jej wiêcej ni¿ dwa

g³osy (art. 351 § 2 art. 351 k.s.h.),
2) ograniczaj¹c prawa g³osu akcjonariusza maj¹cego ponad jedn¹ pi¹t¹

liczbê g³osów, np. przez przyznanie jednego g³osu na dziesiêæ akcji55.
Nie wydaje siê natomiast dopuszczalne wydanie akcji niemych (art.

353 § 3 k.s.h.), bowiem akcjonariusza nie mo¿ne pozbawiæ prawa g³osu,
co wynika z bezwzglêdnego charakteru tego prawa.
W przypadku gdy komplementariusz równocze�nie jest akcjonariu-

szem, obowi¹zuje zasada, ¿e jedna akcja daje jeden g³os (art. 145 § 4
k.s.h.) Oznacza to, ¿e akcje komplementariusza nie mog¹ zostaæ uprzy-
wilejowane co do g³osu, nawet je�liby komplementariusz takie naby³.

51 Prawo handlowe..., red. A. Koch, J. Napiera³a, s. 270.
52 Komentarz do spó³ek handlowych..., red. R. Potrzeszcz, T. Siemi¹tkowski, s. 351.
53 Tam¿e, s. 351.
54 A. K i d y b a, Prawo handlowe, s. 274; Prawo handlowe..., red. A. Koch, J. Napie-

ra³a, s. 270.
55 Prawo handlowe..., red. A. Koch, J. Napiera³a, s. 270.



92

Jerzy Jacyszyn

Komplementariusza-akcjonariusza ogranicza siêwpewnych sytuacjach
prawem g³osu. Komplementariusz bowiem nie mo¿e wykonywaæ prawa
g³osu z posiadanych przez siebie akcji w przypadku powo³ywania lub
odwo³ywania cz³onków rady nadzorczej, z wyj¹tkiem komplementariu-
sza, którego pozbawiono prowadzenia spraw spó³ki lub jej reprezentacji.
Zasad¹ jest, ¿e podczas g³osowania przez walne zgromadzenie uchwa³

w sprawach nale¿¹cych do kompetencji walnego zgromadzenia, wyma-
gaj¹cych wiêkszo�ci g³osów (bezwzglêdna lub kwalifikowana), powinna
ona byæ uzyskana g³osami akcjonariuszy (niebêd¹cych komplementariu-
szami), natomiast komplementariusze (oprócz podejmowania decyzji
w sprawach okre�lonych w art. 146 § 1 pkt 1-4), bez wzglêdu na to,
czy s¹ jednocze�nie akcjonariuszami, musz¹ byæ jednomy�lni (art. 146
§ 2) b¹d� w wiêkszo�ci (146 § 3)56. Tak wiêc o silnej pozycji komple-
mentariusza �wiadczy fakt, ¿e przys³uguje im niejako prawo veta wwielu
istotnych sprawach spó³ki, bowiem zgody wszystkich komplementariu-
szy wymagaj¹ siê pod rygorem niewa¿no�ci uchwa³y walnego zgroma-
dzenia w sprawach (§ 2):
1) powierzania prowadzenia spraw oraz reprezentowania spó³ki jed-

nemu albo kilku komplementariuszom,
2) podzia³u zysku za rok obrotowy w czê�ciach przypadaj¹cych ak-

cjonariuszom,
3) zbycia i wydzier¿awienia przedsiêbiorstwa spó³ki lub jego zorga-

nizowanej czê�ci oraz ustawienia na nim prawa u¿ytkowania,
4) zbycia nieruchomo�ci spó³ki,
5) podwy¿szania i obni¿ania kapita³u zak³adowego,
6) emisji obligacji,
7) po³¹czenia i przekszta³cenia spó³ki,
8) zmiany statutu,
9) rozwi¹zania spó³ki,
10) innych czynno�ci przewidzianych w dziale mniejszym lub w sta-

tucie.
Natomiast uzyskanie zgodywiêkszo�ci komplementariuszy wymagaj¹

pod rygorem niewa¿no�ci uchwa³y walnego zgromadzenia w sprawach:

56 Komentarz do spó³ek handlowych..., red. R. Potrzeszcz, T. Siemi¹tkowski, s. 351.
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1) podzia³u zysku za rok obrotowy w czê�ci przypadaj¹cej komple-
mentariuszom,
2) sposobu pokrycia straty za ubieg³y rok obrotowy,
3) innych czynno�ciach przewidzianych w statucie.
Niemanatomiast przeszkód, abyobradywalnego zgromadzenia odby³y

siê bez udzia³u komplementariuszy, o ile mo¿na osi¹gn¹æ odpowiednio
quorum, bowiem zgoda komplementariuszy, o której mowa w § 2 i § 3
art. 146, mo¿e byæ udzielona zarówno przed, jak i po przyjêciu uchwa³57,
i wyra¿ona na pi�mie. Równie¿ uczestniczenie przez akcjonariuszaw wal-
nym zgromadzeniu jest jego prawem, a nie obowi¹zkiem. W zwi¹zku
z tym walne zgromadzenie jest wa¿ne bez wzglêdu na liczbê reprezen-
towanych na nim akcji, chyba ¿e kodeks (np. art. 415 w zw. z art. 126
1 pkt 2 k.s.h.) lub statut stanowi¹ inaczej (art. 408 § 1 k.s.h. w zw. z art.
126 § 1 pkt 2 k.s.h.). Reprezentatywny charakter uchwa³ walnego
zgromadzenia spó³ka komandytowo-akcyjna osi¹ga przez opisan¹ wcze-
�niejprocedurêzawiadamianiakomplementariuszy iakcjonariuszyomiejscu,
terminie oraz porz¹dku obrad danego zgromadzenia58.
Zgodnie art. 412 § 1 k.s.h. w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h., ak-

cjonariusze nie musz¹ uczestniczyæ w walnych zgromadzeniu i wyko-
nywaæ przys³uguj¹cego im prawa g³osu osobi�cie, mog¹ to uczyniæ przez
swoich pe³nomocników. Pe³nomocnictwo takie, udzielone w formie pi-
semnej pod rygorem niewa¿no�ci, powinno zostaæ do³¹czone do proto-
ko³u walnego zgromadzenia (art. 412 § 2 k.s.h. w zw. z art. 126 § 1
k.s.h.). Kodeks spó³ek handlowych, przepisem bezwzglêdnie obowi¹zu-
j¹cym art. 412 § 3 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h., wyklucza mo¿liwo�æ
ustanowieniaw tymprzypadkupe³nomocnikiemkomplementariusza, który
pe³ni funkcjê zarz¹du w spó³ce oraz pe³nomocnika spó³ki59.
Uchwa³y nawalnymzgromadzeniu zapadaj¹ bezwzglêdn¹wiêkszo�ci¹

g³osów, chyba ¿e kodeks lub statut stanowi¹ inaczej (art. 414 k.s.h. w zw.
z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.). Przepisy kodeksu, ustalaj¹ce dla podjêcia
poszczególnych uchwa³ inn¹ wiêkszo�æ g³osów ni¿ bezwzglêdn¹ (tzw.
wiêkszo�æ kwalifikowan¹), maj¹ charakter bezwzglêdnie wi¹¿¹cy, a �ci�le
� semiimperatywny. Oznacza to, ¿e statut mo¿e stanowiæ w tych spra-

57 Tam¿e, s. 353.
58 O. L i p i ñ s k a, Spó³ka..., s. 115.
59 Tam¿e, s. 116.
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wach surowsze pu³apy kwalifikowanej wiêkszo�ci g³osów. Nie jest jednak
mo¿liwa sytuacja odwrotna. Przepisy te maj¹ bowiem na celu ochronê
akcjonariuszy mniejszo�ciowych, których zdanie musi byæ wziête pod
uwagê przez pozosta³ych wspólników posiadaj¹cych pakiet kontrolny60.
Za³o¿yciele spó³ki mog¹ jednak w statucie okre�liæ inn¹ ni¿ bezwzglêdna
wiêkszo�æ. Oznacza to, ¿emog¹ ró¿nicowaæ znaczenie spraw, dla podjêcia
których koniecznie bêdzie b¹d� oddanie g³osów przez wszystkich wspól-
ników (jednomy�lno�æ), b¹d� wybran¹ ich wiêkszo�æ lub tylko przez
akcjonariuszy posiadaj¹cych pakiet kontrolny61.
Uchwa³a walnego zgromadzenia powziêta jest bezwzglêdn¹ wiêkszo-

�ci¹ g³osów, je¿eli liczba g³osów oddanych za wnioskiem (�tak�) jest
wiêksza od sumy g³osów przeciwnych (�nie�) i g³osów wstrzymuj¹cych
siê. Znaczenie maj¹ tylko g³osy wa¿ne (a wiêc oddane przez osoby upraw-
nione do g³osowania oraz w sposób zgodny z procedur¹)62.
Kwalifikowana wiêkszo�æ g³osów (np. 2/3, 3/4, 4/5) albo jednomy�l-

no�æ wymagana jest w sprawach:
1) wiêkszo�ci 2/3 oddanych g³osów wymagaj¹ uchwa³y w sprawie

wyra¿enia zgody na zawarcie przez spó³kê umowy przed up³ywem dwóch
lat od jej zarejestrowania, której przedmiotem jest nabycie dla spó³ki ja-
kiegokolwiek mienia za cenê przewy¿szaj¹c¹ jedn¹ dziesi¹t¹ czê�æ wp³a-
conego kapita³u zak³adowego od za³o¿yciela lub akcjonariusza spó³ki albo
od spó³ki dominuj¹cej b¹d� spó³ki czy spó³dzielni zale¿nej (art. 394 k.s.h.
w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.), zarz¹dzanie przerwy w obradach
walnego zgromadzenia (art. 408 § 2 k.s.h. w zw. z art. 126 § 1 pkt 2
k.s.h., powziêcia uchwa³y o zmianie przedmiotu dzia³alno�ci spó³ki (art.
416 § 1 w zw. z art. 126 § 2 k.s.h.,
2) wiêkszo�ci 3/4 oddanych g³osów wymagaj¹ uchwa³y w sprawie

emisji obligacji, zmiany statutu, umorzenia akcji, obni¿ania kapita³u zak³a-
dowego, zbycia przedsiêbiorstwa i rozwi¹zania spó³ki (art. 415 § 1 k.s.h.
w zw. z art. 126 1 pkt 2 k.s.h.),
3) w wyj¹tkowych przypadkach potrzebna jest jednomy�lno�æ albo

brak sprzeciwu, tak jest przy powziêciu uchwa³y w sprawie nieobjêtej
porz¹dkiem obrotu walnego zgromadzenia (art. 4043 w zw. z art. 126 § 1

60 Tam¿e, s. 117.
61 Tam¿e.
62 Tam¿e.



95

Prawa i obowi¹zki wspólników w spó³ce komandytowo-akcyjnej (cz. II)

pkt 2 k.s.h.) i przy odbyciu walnego zgromadzenia bez jego formalnego
zwo³ania (art. 405 § 1 k.s.h. w zw. z art. 126 1 pkt 2 k.s.h.)63.
G³osowanie co do zasady jest jawne (art. 420 § 1 k.s.h. w zw. z art.

126 § 1 pkt 2 k.s.h.). Wyj¹tkowo obligatoryjnie zarz¹dza siê tajne g³o-
sowanie przy wyborach oraz przy g³osowaniu nad wnioskami o odwo-
³anie cz³onków organów spó³ki lub likwidatorów, o poci¹gniêciu ich do
odpowiedzialno�ci, jak równie¿ w sprawach osobowych. Poza tym tajne
g³osowanie nale¿y zarz¹dziæ na ¿¹danie choæby jednego ze wspólników
obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu (art. 420 § 2
k.s.h. w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.). Je¿eli uchwa³a dotyczy wyboru
komisji powo³ywanej przezwalne zgromadzenie,mo¿eonopodj¹æ uchwa³ê
o uchyleniu tajno�ci tego g³osowania (art. 420 § 3 k.s.h. w zw. z art.
126§1pkt 2k.s.h.).Niemo¿e jednakzarz¹dziæutajnieniag³osóww ¿adnym
zwy¿ejwymienionychprzypadków, je¿eliwwalnymzgromadzeniuuczest-
niczy tylko jeden wspólnik (art. 420 § 4 k.s.h. w zw. z art. 126 § 1 pkt
2 k.s.h.). Uchwa³y walnego zgromadzenia powinny byæ protoko³owanie
przez notariusza, ustawa jednak (w odró¿nieniu od kodeksu handlowego
z 1934 r.) nie zawiera rygoru niewa¿no�ci w przypadku niedochowania
tego wymogu (art. 421 § 1 k.s.h. w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.;
zob. art. 421 § 1 k.s.h.)64.

4.4. Udzia³ w zysku spó³ki komandytowo-akcyjnej
Wspó³ce komandytowo-akcyjnej komplementariusze oraz akcjonariu-

sze uczestnicz¹ w zysku spó³ki proporcjonalnie do swoich wk³adów.
Oznacza to, ¿e udzia³ w spó³ce komandytowo-akcyjnej uzale¿niony jest
od warto�ci wniesionych do niej wk³adów. O poziomie zysku �wiadczy
wiêc rzeczywista warto�æ wk³adów, bez wzglêdu na to, na jaki kapita³
zosta³y wniesione � na kapita³ zak³adowy czy na inne fundusze65. Istotne
jest to jednak z punktu widzenia komplementariusza, który powinien
rozwa¿yæ, na jakie fundusze je wniesie. Je�li umiejscowi wk³ady tylko
na kapitale zapasowym, wówczas nie staje siê akcjonariuszem, ale nie
zmienia to jego prawa do zysku, które jest relatywne do wniesionych

63 Tam¿e, s. 118.
64 Tam¿e, s. 119.
65 A. K i d y b a, Prawo handlowe, s. 275.
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wk³adów do spó³ki66. W przypadku gdy zdecyduje siê na wniesienie
dodatkowo wk³adów na kapita³ zak³adowy (staje siê równocze�nie ak-
cjonariuszem), zwiêksza siê jegomo¿liwo�æ oddzia³ywania na spó³kê przez
dodatkowe prawo, jakie bêdzie mia³ jako akcjonariusz67.
Z uwagi na to, ¿e przepisy spó³ki komandytowo-akcyjnej nie zawieraj¹

regulacji podzia³u i wyp³aty zysku, nale¿y stosowaæ zarówno przepisy
o spó³ce jawnej (art. 103 w zw. z art. 126), jak i przepisy dotycz¹ce spó³ki
akcyjnej (art. 347 i 348).
Roczny zysk podlega podzia³owi w czê�ciach przypadaj¹cych akcjo-

nariuszom i komplementariuszom. Zgodnie z art. 146 § 2 pkt 2 i § 3 pkt 1,
walne zgromadzenie podejmuje dwie uchwa³y dotycz¹ce podzia³u rocz-
nego zysku: w czê�ci przypadaj¹cej akcjonariuszowi i czê�ci przypada-
j¹cej komplementariuszowi.
Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e do komplementariuszy nie maj¹ zastoso-

wanie w ogóle przepisy art. 347 k.s.h. i nast. o przeznaczeniu i podziale
zysku oraz o zasadach zwiêkszenia i zmniejszenia sumy dywidendowej.
Kodeks spó³ek handlowych mówi bowiem wyra�nie o uczestnictwie
w zysku spó³ki (nie za�, co ma znaczenie dla akcjonariuszy, w zysku
przeznaczonym do podzia³u), dlatego te¿ jedynym momentem, w którym
nale¿y uwzglêdniæ wszystkich wspólników, jest ustalenie, jaka czê�æ
rocznego zysku brutto, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, przy-
pada na komplementariusza, a jaka na akcje.
Zgody wszystkich komplementariuszy wymaga siê pod rygorem

niewa¿no�ci uchwa³y walnego zgromadzenia w czê�ci przypadaj¹cej
akcjonariuszowi, natomiast zgody wiêkszo�ci komplementariuszy wyma-
gaj¹ uchwa³y walnego zgromadzenia zwi¹zane z podzia³em zysku w czê-
�ciach przypadaj¹cych komplementariuszom (którego dokonuje siê na
zasadach okre�lonych w art. 52 k.s.h.). Poniewa¿ wyp³at zysku przy-
padaj¹cym komplementariuszom dokonuje siê na zasadach okre�lonych
w art. 52 k.s.h., zdaniem T. Siemi¹tkowskiego i R. Potrzeszcza, trudno
jest zrozumieæ, ¿e komplementariusze mog¹ byæ nara¿eni na torpedowa-
nie swoich uprawnieñ przez walne zgromadzenie, chocia¿ maj¹ prawo
do ca³ego, z zastrze¿eniem art. 52 § 2 k.s.h., zysku brutto. Skoro ustawa

66 Tam¿e.
67 Tam¿e.
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w art. 126 § 1 pkt 1 k.s.h. odsy³a do stosunków wewnêtrznych w spó³ce
jawnej, a te reguluj¹ zasady podzia³u zysku (w szerokim znaczeniu) przy
nieistnieniu w tym zakresie jakichkolwiek zasad uchwalania tego podzia³u
(w³a�ciwy w tym zakresie art. 146 § 1 k.s.h., który by³by odstêpstwem
od regu³y wynikaj¹cej z odes³añ z art. 126, milczyw przedmiocie podzia³u
zysku w znaczeniu okre�lonym w ary 395 § 2 pkt 2 k.s.h. ), podzia³
zysku mo¿e byæ uchwalony tylko w stosunku do akcjonariuszy i do nich
maj¹ zastosowanie art. 147 i 348 k.s.h.68
Je�li statut nie stanowi inaczej, nale¿y przyj¹æ, ¿e prawo do ¿¹dania

podzia³u i wyp³aty zysku powstanie dopiero po sporz¹dzeniu bilansu
z koñcem roku obrotowego. Gdyby udzia³ kapita³owy komplementariusza
wskutek poniesionych przez spó³kê strat zosta³ uszczuplony, nale¿y naj-
pierw przeznaczyæ zyski spó³ki na jego uzupe³nienie, a nastêpnie dokonaæ
podzia³u pozosta³ego zysku pomiêdzy wspólników.
Je�li statut nie stanowi inaczej, obliczenie czystego zysku nastêpuje

w ten sposób, ¿e najpierw odejmuje siê od zysku brutto odsetki nale¿ne
komplementariuszom na podstawie art. 53 k.s.h. w zw. z art. 126 § 1
pkt 1 oraz 103 k.s.h., a nastêpnie czysty zysk w czê�ci przypadaj¹cej
komplementariuszom dzieli siê pomiêdzy nich w równych czê�ciach.
Niepobrany zysk nie zwiêksza udzia³u w kapitale zak³adowym i nie mo¿e
byæ dochodzony w nastêpnych latach69. Zyski, jakie osi¹gaj¹ wspólnicy
w spó³ce komandytowo-akcyjnej, podlegaj¹ opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych. Zasady obliczania tych dochodów
okre�laj¹ odrêbne przepisy70.
Zgodnie z art. 53 k.s.h., komplementariuszowi przys³ugiwaæ bêdzie

prawo do ¿¹dania wyp³acenia odsetek w wysoko�ci piêciu procent od
swojego udzia³u kapitalnego, nawet je�li spó³ka ponosi stratê. Nale¿y
zwróciæ uwagê, ¿e komplementariusze w statucie (pierwszeñstwo po-
stanowieñ statutu) spó³ki komandytowo-akcyjnej mog¹ postanowiæ, ¿e
odsetki bêd¹ obliczone nie od udzia³u kapita³owego, lecz od procentowego
udzia³u wspólnika w maj¹tku spó³ki (wówczas bêd¹ przys³ugiwaæ ka¿-
demu komplementariuszowi). W tym przypadku zastosowanie art. 52

68 Komentarz do spó³ek handlowych..., red. R. Potrzeszcz, T. Siemiatkowski, s. 355.
69 O. L i p i ñ s k a, Spó³ka..., s. 69.
70 Zob. np. R. P i o t e r c z a k, Opodatkowanie dochodów wspólników w spó³ce ko-

mandytowo-akcyjnej, Mon. Podat. 2004, nr 1, s. 26 i nast.
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k.s.h. bêdzie wymagaæ corocznego obliczenia warto�ci maj¹tku przypa-
daj¹cego na danego komplementariusza, stosownie do jego udzia³u. Od
tak okre�lonej sumy zostanie wyp³acona ka¿demu komplementariuszowi
kwota w wysoko�ci piêciu procent, niezale¿nie od tego, czy i jakiego
rodzaju wk³ad wniós³ do spó³ki71. Je�li udzia³ zosta³ uszczuplony wskutek
strat, odsetki oblicza siê od zmniejszonego udzia³u72.
Prawo akcjonariusza do udzia³u w rocznym zysku spó³ki okre�la siê

jakoprawododywidendy. Prawododywidendymacharakter bezwzglêdny,
co oznacza, ¿e akcjonariusz nie mo¿e byæ go ca³kowicie pozbawiony73.
Wykonanie prawa do dywidendy pozostaje w �cis³ej zale¿no�ci od

wyników finansowych spó³ki. Zgodnie z tre�ci¹ art. 347 § 1 k.s.h. w zw.
z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h., akcjonariusze maj¹ prawo do zysku (za rok
obrotowy), który zosta³ przeznaczonyprzezwalne zgromadzeniedowyp³aty
akcjonariuszom, wskazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym
przez bieg³ego rewidenta. Zysk podlegaj¹cy podzia³owi rozdziela siêw sto-
sunku do liczby akcji. Je¿eli akcje nie zostan¹ ca³kowicie op³acone, zysk
rozdziela siê w stosunku do dokonanych na nie wp³at (art. 347 § 2 k.s.h.
w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.). Statut spó³ki mo¿e jednak, z uwzglêd-
nieniem zasady kodeksu spó³ek handlowych, przewidzieæ inny sposób
podzia³u zysku (art. 147 § 3 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.)74.
W my�l art. 348 § 1 k.s.h., kwoty przeznaczone do podzia³u miêdzy

akcjonariuszy nie mog¹ przekraczaæ zysku za ostatni rok obrotowy,
powiêkszonego o zysk przeniesiony z kapita³ów rezerwowych (fundu-
szy), utworzonych w tym celu w poprzednich latach, pomniejszonego
o poniesione straty oraz o kwoty umieszczone w kapita³ach rezerwo-
wych, które niemog¹byæ przeznaczone nawyp³atê dywidendy.Nawyp³atê
dywidendymo¿e byæ przeznaczony zysk z kapita³ów rezerwowych, utwo-
rzonych w okresie nieprzekraczaj¹cym trzech ostatnich lat obrotowych.
Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy s¹ akcjonariusze,

którym przys³ugiwa³y akcje w dniu powziêcia uchwa³y o podziale zysku.
Statut mo¿e jednak upowa¿niaæ walne zgromadzenie do okre�lenia dnia,
wed³ug którego ustala siê listê akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy

71 O. L i p i ñ s k a, Spó³ka..., s. 71.
72 Tam¿e.
73 Tam¿e, s. 80.
74 Tam¿e, s. 81.
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za dany rok obrotowy (dzieñ dywidendy). Dzieñ dywidendy nie mo¿e
byæ jednak wyznaczony pó�niej ni¿ w ci¹gu dwóch miesiêcy, licz¹c od
dni powziêcia przez walne zgromadzenie uchwa³y o podziale zysku do
wyp³aty akcjonariuszom. Uchwa³ê o przesuniêciu dnia dywidendy podej-
muje siê na zwyczajnym walnym zgromadzeniu (art. 348 § 2). Inaczej
wygl¹da sytuacja w spó³kach publicznych (art. 348 § 3 k.s.h. w zw. z art.
126 § 1 pkt 2 k.s.h.), gdzie walne zgromadzenie ma obowi¹zek okre�lenia
w uchwale dnia dywidendy oraz terminu jej wp³aty.


