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Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 409

Wydaje siê, ¿e nie sposób zawrzeæ kompleksowego omówienia pro-
blematyki dzia³ania osób prawnych w jednym opracowaniu. Dzieje siê tak
przede wszystkim ze wzglêdu na istotê i charakter zagadnienia, a mia-
nowicie jego ró¿norodno�æ i wielop³aszczyznowo�æ zakresem wykra-
czaj¹ czêsto poza granice nauk prawnych, ekonomicznych, administra-
cyjnych czy spo³ecznych. Utrudnia to równie¿ szerokie spektrum samych
osób prawnych. By³o oczywi�cie wiele wypowiedzi na ten temat w ar-
tyku³ach, podrêcznikach czy opracowaniach ksi¹¿kowych ró¿nych au-
torów, lecz ¿adna z nich nie stanowi kompleksowego opracowania
przedmiotu w polskiej literaturze. Z du¿ym zainteresowaniem nale¿y wiêc
odnotowaæ ukazanie siê ksi¹¿ki autorstwa Katarzyny Anny Dadañskiej,
pt. �Dzia³anie osoby prawnej�, która stanowi kompleksowe opracowanie
ograniczone jednak w swym zakresie do dzia³ania prywatnych osób
prawnych, którym jest albo mo¿e byæ przypisany status przedsiêbiorcy.

Monografia powsta³a na bazie rozprawy doktorskiej obronionej na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczeciñskiego, której
promotorem by³ prof. dr hab. Bronis³aw Ziemianin, a recenzentami
dr hab. Ewa Ferenc-Szyde³ko � prof. Uniwersytetu Szczeciñskiego oraz
dr hab. Adam Olejniczak � prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu.
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Praca sk³ada siê � oprócz przedmowy, wniosków koñcowych oraz
wykazu literatury � z sze�ciu zasadniczych rozdzia³ów. Pierwszy rozdzia³
� historyczny � ma charakter wprowadzaj¹cy. W drugim rozdziale
omówiono pojêcie organów osób prawnych oraz teorie dotycz¹ce ich
charakteru prawnego, jak równie¿ wymogi stawiane podmiotom powo-
³anym w sk³ad organów i samym organom oraz system organów osoby
prawnej i sposoby ich dzia³ania. W trzecim rozdziale Autorka wskazuje
na tzw. sytuacje szczególne, tj. kiedy osoba prawna, nie dzia³aj¹c przez
swoje organy, funkcjonuje w obrocie w okresie tzw. zwyk³ego bytu
prawnego. W rozdziale czwartym nastêpuje analiza dzia³ania osoby praw-
nej wobec zaistnienia ró¿nych zdarzeñ prawnych, wskazuj¹c na te pod-
mioty, których dzia³anie wywiera skutki w sferze prawnej osoby prawnej
przy okazji tych¿e zdarzeñ. W rozdziale pi¹tym omówiono fazê tworzenia
osoby prawnej, za� w szóstym � koñcow¹ fazê bytu prawnego osoby
prawnej: jej likwidacjê i upad³o�æ.

Pierwsz¹ czê�æ pracy Autorka rozpoczê³a od wyja�nienia pocz¹tków
instytucji osoby prawnej. Okazuje siê, ¿e bod�cem do rozwoju tej insty-
tucji by³y zagadnienia administracyjnoprawne, a pierwowzorem wyodrêb-
nionych pó�niej osób prawnych (ju¿ w czasach rzymskich) by³o pojêcie
narodu b¹d� pañstwa � populus Romanus � wystêpuj¹ce w stosunkach
publicznych w charakterze wierzyciela i d³u¿nika. Z biegiem czasu dopiero
zaczêto uznawaæ za samodzielne podmioty prawa zrzeszenia terytorialne:
gminy miejskie, wiejskie, pogrzebowe, religijne, rzemie�lnicze, zwi¹zki
dzier¿awców ce³ oraz podatków. Po lapidarnym rysie historycznym
nastêpuje prezentacja teorii osób prawnych na p³aszczyznach jurydycz-
nych ró¿nych pañstw. K. Dadañska do�æ szczegó³owo omawia kwestie
zwi¹zane z pojêciem osoby prawnej, prezentuj¹c zmagaj¹ce siê pogl¹dy
w tym zakresie, zarówno w polskiej literaturze prawniczej, jak i orzecz-
nictwie, dochodz¹c do wniosku, ¿e pozycjê prawn¹ danego podmiotu,
w tym jego zdolno�æ prawn¹, wyznaczaj¹ normy nie tylko prawa cy-
wilnego, leczy równie¿ innych ga³êzi prawa. Rys historyczny � w po-
cz¹tkowej czê�ci pierwszego rozdzia³u � oraz pojêcie osoby prawnej
w polskim prawie stanowi¹ wa¿n¹ (o charakterze propedeutycznym) czê�æ
recenzowanego opracowania, istotn¹ dla rozwa¿añ prowadzonych przez
Autorkê w kolejnych czê�ciach.
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Rozdzia³ drugi recenzowanej ksi¹¿ki nosi tytu³ �Dzia³anie osoby praw-
nej przez organy�. Na pierwszych stronach K. Dadañska przedstawi³a
sposoby pojmowania osoby prawnej, analizuj¹c konkuruj¹ce ze sob¹ dwie
teorie. Uznaj¹ca realny byt osób prawnych, tzw. teoria organu, uwa¿ana
jest za panuj¹c¹ nie tylko w Polsce, lecz równie¿ w Niemczech i Francji.
Za� zwolennicy tzw. teorii fikcji upatruj¹ w organach osoby prawnej
konstrukcjê przedstawicielstwa. Autorka przedstawia ka¿d¹ z nich,
wskazuj¹c na ich istotne równice m.in. w odmiennym ujmowaniu sto-
sunku osób prawnych do swoich organów. Zwolennicy tzw. teorii fikcji
przyrównuj¹ organ do przedstawiciela ustawowego niezdolnej osoby
fizycznej. Natomiast tzw. teoria organów przyjmuje mechanizm dzia³ania
osoby prawnej, traktuj¹c dzia³alnie organów jak dzia³anie samej osoby
prawnej. Za zasadne Autorka uznaje traktowanie organu osoby prawnej
jako pewnego rodzaju przedstawicielstwa, postuluj¹c tym samym odej-
�cie do zbyt dos³ownego, naturalistycznego pojmowania instytucji orga-
nu, trafnie przy tym uzasadniaj¹c, ¿e konstrukcja organu pozostawa³a
�rodkiem techniczno-prawnym, pozwalaj¹cym przypisaæ osobie prawnej,
jako formie dzia³alno�ci ludzi, skutki prawne zachowania siê ludzi �
piastunów jej organów.

Sporo miejsca w tym rozdziale po�wiêcono kwestii wspó³czesnego
pojêcia organu wraz z wymogami stawianymi podmiotom powo³anym
w sk³ad organów oraz samym organom, jak równie¿ systematyzacji
organów oraz sposobom dzia³ania osoby prawnej przy wielo�ci organów.
Autorka w sposób szczegó³owy prezentuje problematykê wynikaj¹c¹
z norm zawartych w przepisie art. 17 k.s.h., badaj¹c ich relacje w sto-
sunku do przepisów kodeksu cywilnego (art. 39). Twierdz¹c, ¿e w od-
niesieniu do spó³ek handlowych art. 39 k.c. rozpatrywany w kontek�cie
art. 17 § 1 i § 2 k.s.h. wymaga innej interpretacji, wywodzi, i¿ wzglêdy
natury praktycznej oraz wyk³adnia historyczna przemawiaj¹ za przyjêciem
w tym przypadku konstrukcji bezskuteczno�ci zawieszonej, która stano-
wi pewn¹ fazê dokonania czynno�ci, a nie jaki� jej szczególny rodzaj.
Autorka w sposób jednoznaczny stwierdza, ¿e art. 17 § 3 k.s.h. stanowi
lex specialis  w stosunku do art. 39 k.c.

Kilka ostatnich stron rozdzia³u Autorka po�wiêci³a sposobom dzia³ania
organów. Zgodziæ siê nale¿y, ¿e warunkiem skutecznego dzia³ania osoby
prawnej jako pewnej organizacji jest stworzenie jasnego katalogu organów
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oraz przejrzyste okre�lenie sposobów ich dzia³ania. Autorka jednocze�nie
podkre�la, i¿ jest to szczególnie istotne w przypadku organów kolegial-
nych, za� ka¿dy organ kolegialny powinien mieæ wyra�ne okre�lone
obowi¹zki jako ca³o�æ, jak równie¿ w odniesieniu do jego poszczególnych
cz³onków.

Tytu³ rozdzia³u trzeciego recenzowanej ksi¹¿ki to �Dzia³anie osoby
prawnej przez podmioty nie bêd¹ce organami�. Dzieli siê on � oprócz
wprowadzenia � na sze�æ komponentów stanowi¹cych poszczególne
podrozdzia³y. Po krótkim wprowadzeniu w problematykê, w pierwszej,
merytorycznej czê�ci Autorka sporo miejsca po�wiêci³a przedstawicielowi
ustawowemu osoby prawnej � instytucji kuratora, dokonuj¹c podzia³u
prowadzonych rozwa¿añ w tym zakresie na kuratora procesowego
ustanawianego na podstawie art. 69 k.p.c., kuratora na podstawie prze-
pisów ustawy o KRS, kuratora na podstawie przepisów kodeksu spó³ek
handlowych oraz kuratora dla stowarzyszenia, który, nie pozostaj¹c jego
organem, sprawuje przede wszystkim bie¿¹cy zarz¹d i reprezentacjê w tym
zakresie, podlegaj¹c tym samym, jako w³adza stowarzyszenia, nadzorowi
i kontroli ze strony s¹du i organu nadzoruj¹cego. Zakres kompetencji
kuratora ustanowionego w trybie przepisów ustawy o KRS jest stosun-
kowo w¹ski w porównaniu z typowym przedstawicielem ustawowym,
co uzasadnia cel jego ustanowienia. Ogranicza siê bowiem przede wszyst-
kim do reprezentowania osoby prawnej pozostaj¹cej pod kuratel¹. Przy
okazji analizy instytucji kuratora dla osoby prawnej bêd¹cej spó³k¹ ka-
pita³ow¹ Autorka trafnie zauwa¿a, ¿e zakres jego kompetencji (art. 253,
426 k.s.h.) jest szerszy od zakresu kompetencji kuratora procesowego
(art. 69 k.p.c.). Jest on wszak¿e uprawniony do dokonywania równie¿
czynno�ci dyspozytywnych. Wynika to przede wszystkim z faktu jego
ustanowienia przez wzgl¹d na interes spó³ki kapita³owej, która nie mo¿e
byæ w procesie reprezentowana przez zarz¹d b¹d� pe³nomocnika.

K. Dadañska w rozdziale tym � w my�l przyjêtego na wstêpie za³o-
¿enia, ¿e dzia³ania osoby prawnej nie nale¿y sprowadzaæ wy³¹cznie do
dzia³ania jej organów � przedstawia sytuacje szczególne, w których dzia³anie
przypisywane osobie prawnej nie jest realizowane przez jej organy, lecz
przez inne podmioty, niekiedy okre�lane mianem quasi-organów, takie jak:
kurator, menad¿er, zarz¹dca komisaryczny, zarz¹dca przymusowy, kie-
rownik tymczasowy itd. Wiadomym jest, ¿e pozycja prawna tych pod-
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miotów budzi w polskiej literaturze prawniczej wiele kontrowersji oraz
liczne spory. Autorka w tej czê�ci pracy podejmuje � w moim przekonaniu
udan¹ � próbê oceny ich charakteru prawnego, poszukuj¹c jednocze�nie
odpowiedzi na pytanie, czy s¹ one organami osoby prawnej, jej przed-
stawicielami ustawowymi, czy mo¿e stanowi¹ jak¹� odrêbn¹ kategoriê.

Autorka, prowadz¹c rozwa¿ania na temat zarz¹dcy (menad¿era) osoby
prawnej, sk³ania siê do pogl¹du, ¿e stanowi on odrêbn¹ od przedstawiciela
ustawowego i organu kategoriê, choæ bardzo do nich zbli¿on¹. Za� to,
¿e prawo jego wykreowania przys³uguje podmiotowi stoj¹cemu poza
przedsiêbiorstwem (organowi za³o¿ycielskiemu), nie ma znaczenia dla
przyjêcia, i¿ jest to pewien rodzaj przedstawicielstwa.

Czym innym jest z kolei wystêpuj¹cy na gruncie fundacji zarz¹dca
przymusowy, którego �ród³em umocowania jest orzeczenie s¹du. Autorka
sk³adania siê ku stanowisku, ¿e jest to rodzaj przedstawicielstwa usta-
wowego.

Kolejny, czwarty rozdzia³, pt. �Dzia³anie osoby prawnej a zdarzenia
cywilnoprawne�, stanowi ogóln¹ charakterystykê zdarzeñ prawnych wraz
z analiz¹ dzia³ania osoby prawnej z punktu widzenia poszczególnych zdarzeñ
prawnych, ze wskazaniem, kiedy wymagana jest aktywno�æ organu w celu
wywo³ania skutków prawnych w sferze prawnej, a kiedy za� bez ak-
tywno�ci organu, a przy aktywno�ci struktury organizacyjnej danego
podmiotu powstaj¹ skutki prawne w jej sferze prawnej.

Autorka formu³uje tezê, w my�l której, o ile przy czynno�ciach praw-
nych dzia³anie przypisywane osobie prawnej pochodzi od organu albo jej
przedstawiciela, o tyle przy innych ni¿ czynno�ci prawne zdarzeniach
prawnych osoba prawna z regu³y dzia³a ca³¹ swoj¹ struktur¹ organiza-
cyjn¹. Ów stan staje siê szczególnie widoczny choæby na tle odpowie-
dzialno�ci kontraktowej danej osoby prawnej. Jak s³usznie Autorka za-
uwa¿a, kr¹g podmiotów, których dzia³anie wywo³uje skutki prawne
w sferze prywatnej osoby prawnej (jak choæby wykonanie zobowi¹za-
nia), jest istotnie szeroki i wchodz¹ w jego sk³ad np.: pracownicy, zle-
ceniobiorcy, agenci, funkcjonariusze, itd.

Rozdzia³ pi¹ty recenzowanej ksi¹¿ki nosi tytu³ �Dzia³anie osoby praw-
nej w fazie organizacji�. Na pierwszych stronach K. Dadañska przedsta-
wi³a rozwa¿ania bêd¹ce odpowiedzi¹ na pytanie, od kiedy siê zaczyna
i kiedy siê koñczy etap osoby prawnej w organizacji. W toku analizy
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Autorka dochodzi do wniosku, ¿e osoba prawna w organizacji jest ze swej
natury podmiotem o charakterze przej�ciowym, przy czym najczê�ciej
punktem granicznym jest przekszta³cenie siê podmiotu w organizacji we
w³a�ciw¹ osobê prawn¹, w odniesieniu do spó³ek kapita³owych � w tzw.
spó³kê doskona³¹. Tym momentem jest oczywi�cie chwila rejestracji
w Krajowym Rejestrze S¹dowym. Autorka s³usznie jednak zauwa¿a, ¿e
nie zawsze tak jest. Mo¿e przecie¿ zdarzyæ siê sytuacja, w której to nie
dochodzi do rejestracji podmiotu. Wówczas konieczne bêdzie przej�cie
przez tworzony podmiot przez jeszcze jedno stadium � likwidacjê pod-
miotu w organizacji.

Ustawodawca, wprowadzaj¹c instytucjê spó³ki kapita³owej w orga-
nizacji, tym samym uwzglêdni³ nie tylko nowoczesne tendencje w prawie
cywilnym, lecz równie¿ zachodz¹ce w ¿yciu spo³eczno-gospodarczym,
uznaj¹c jednocze�nie � obok osób fizycznych i prawnych � trzeci rodzaj
podmiotów prawa. Zdaniem Autorki konstrukcja osoby prawnej w or-
ganizacji wskazuje na niemo¿no�æ uto¿samiania dzia³ania osoby prawnej
wy³¹cznie z dzia³aniem jej organów. Podmiotami dzia³aj¹cymi za osobê
prawn¹ na etapie organizacji s¹ choæby jej za³o¿yciele, wspólnicy, pe³-
nomocnicy czy te¿ organy osoby prawnej w organizacji. W tre�ci ksi¹¿ki
opisano ró¿ne szczególne sytuacje, w których, pomimo braku organu czy
te¿ organów, osoba prawna realizuje swoje dzia³anie.

W rozdziale szóstym recenzowanej ksi¹¿ki zatytu³owanym �Dzia³anie
osoby prawnej w fazie likwidacji i upad³o�ci� Autorka, analizuj¹c tytu³owe
fazy, wskazuje na podmioty, których dzia³ania wi¹¿¹ dan¹ osobê prawn¹.
Wymienia w tym miejscu: likwidatora, syndyka, zarz¹dcê tymczasowego,
nadzorcê s¹dowego, ich zastêpców i pe³nomocników, podejmuj¹c próbê
okre�lenia ich statusów prawnych oraz zakresu ich dzia³ania, sprowadza-
j¹cych siê zasadniczo do tzw. dzia³añ likwidacyjnych, b¹d� te¿ � w okre-
�lonych przypadkach � do dalszego prowadzenia przedsiêbiorstwa.

Ostatnia czê�æ ksi¹¿ki zawiera uwagi koñcowe, które Autorka sfor-
mu³owa³a na podstawie ca³o�ci przeprowadzonych rozwa¿añ. Wyra¿a
pogl¹d, ¿e unormowanie zawarte w art. 38 k.c., a mianowicie �Osoba
prawna dzia³a przez swoje organy (...)� � stanowi jedynie punkt wyj�cia,
kompetencjê generaln¹ do realizacji przez osobê prawn¹ jej dzia³ania. Nie
wyklucza jednocze�nie mo¿liwo�ci przypisania osobie prawnej ró¿nych
donios³ych prawnie zachowañ pochodz¹cych od podmiotów innych ni¿
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organy. Postuluje nieco inne ni¿ dotychczasowe spojrzenie na konstrukcjê
osoby prawnej we wspó³czesnym obrocie gospodarczym, twierdz¹c, ¿e
nie sposób ograniczaæ dzia³ania osoby prawnej (jak stanowi art. 38 k.c.)
tylko do dzia³ania jej organów, a wspomnianego dzia³ania uto¿samiaæ
wy³¹cznie z czynno�ciami prawnymi.

Pomimo ¿e pominiête zosta³y rozwa¿ania w zakresie publicznych osób
prawnych oraz Skarbu Pañstwa � co zreszt¹ by³o celowym dzia³aniem
Autorki � recenzowana ksi¹¿ka zas³uguje na pozytywn¹ ocenê. Zgodnie
z za³o¿eniem K. Dadañskiej przeprowadzona analiza dzia³ania osób praw-
nych ma charakter uniwersalny, a zawarte w niej stwierdzenia mo¿na
w zasadzie odnie�æ do ka¿dej osoby prawnej. Zawarto w niej szereg
interesuj¹cych rozwa¿añ dotycz¹cych funkcjonowania prywatnych osób
prawnych. W mojej ocenie � nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e ma ona istotne
znaczenie dla nauki, bowiem systematyzuj¹c zagadnienia zwi¹zane z dzia-
³aniem osoby prawnej i przedstawiaj¹c konkuruj¹ce ze sob¹ teorie i twier-
dzenia, pozwala czytelnikowi na wyrobienie sobie w³asnego pogl¹du, co
nie oznacza, ¿e jest to wybór prosty.

Rafa³ Wrzecionek


