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Sprawozdanie z VII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa
Handlowego, pt. „Prawo handlowe w piêæ lat po przyst¹pieniu

Polski do Unii Europejskiej. 75 lat kodeksu handlowego”

W dniach 23-26 wrzeœnia 2009 r. na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu £ódzkiego odby³ siê VII Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa
Handlowego, pt. „Prawo handlowe w piêæ lat po przyst¹pieniu Polski do
Unii Europejskiej. 75 lat kodeksu handlowego.” Organizatorem konferen-
cji by³a Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydzia³u Prawa
i Administracji Uniwersytetu £ódzkiego.

Zjazd zosta³ zorganizowany w pi¹t¹ rocznicê przyst¹pienia Polski do
Unii Europejskiej i w siedemdziesi¹t¹ pi¹t¹ rocznicê wydania kodeksu
handlowego, co sta³o siê przyczynkiem do podjêcia rozwa¿añ nad obec-
nym stanem nauki prawa gospodarczego i handlowego. Tematyka zjazdu
obejmowa³a zagadnienia prawa przedsiêbiorców, zw³aszcza spó³ek han-
dlowych oraz prawa umów w obrocie gospodarczym (czynnoœci han-
dlowych), uwzglêdniaj¹c przy tym regulacje prawne Unii Europejskiej.

Omawiana konferencja mia³a charakter miêdzynarodowy. W zjeŸdzie
uczestniczyli pracownicy i doktoranci katedr prawa handlowego oraz
katedr prawa cywilnego wszystkich polskich uniwersytetów, a tak¿e
zaproszeni goœcie z Czech, Niemiec i Wêgier. Licznie reprezentowane by³y
œrodowiska: notariuszy, sêdziów, radców prawnych i adwokatów, którzy
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brali aktywny udzia³ w dyskusjach, obrazuj¹c praktyczne konsekwencje
poruszanych na zjeŸdzie tematów.

Wyst¹pienia goœci obok obrad plenarnych podzielono na dwie czêœci
dotycz¹ce – przedsiêbiorców i umów. Zgodnie z tym podzia³em obrady
toczy³y siê w sekcjach podczas dziewiêciu sesji. Zosta³y one poprzedzone
sesj¹ plenarn¹ – panelem dyskusyjnym poœwiêconym fundamentalnym
problemom prawa prywatnego, z uwzglêdnieniem projektowanych zmian
w kodeksie spó³ek handlowych i projektu nowego kodeksu cywilnego.
Wyg³oszone w czasie zjazdu referaty i gor¹ce dyskusje zosta³y podsu-
mowane podczas drugiej sesji plenarnej zamykaj¹cej Konferencjê.

Patronat honorowy zjazdu objêli: Wojewoda £ódzki, Prezydent Miasta
£odzi i Marsza³ek Województwa £ódzkiego. Goœciem honorowym zjazdu
by³ dr Leszek Allerhand, wnuk Profesora Maurycego Allerhanda – autora
s³ynnego komentarza do kodeksu handlowego z 1934 roku. Patronat
organizacyjny nad zjazdem objê³y – Krajowa Rada Notarialna, Krajowa
Izba Radców Prawnych, Rada Izby Radców Prawnych w £odzi oraz
Naczelna Rada Adwokacka.

Patronat medialny nad zjazdem przyjê³y wydawnictwa Wolters Kluwer
Polska, C.H. Beck, Lexis Nexis Polska, Gazeta Prawna, Przegl¹d Prawa
Handlowego, Palestra oraz Rejent.

Jako jeden z pierwszych swój referat, pt. „Pojêcie przedsiêbiorcy
w relacjach prawnych z konsumentem” wyg³osi³a prof. UEK dr hab.
Bogus³awa Gnela. Prelegentka,  dokonuj¹c analizy definicji przedsiêbiorcy
umieszczonej w art. 431 k.c., z uwzglêdnieniem specyfiki stosunków
obustronnie i jednostronnie profesjonalnych, zauwa¿y³a, ¿e jest ona zbyt
szeroka dla obrotu obustronnie profesjonalnego b¹dŸ instytucji tradycyjnie
zwi¹zanych z prowadzeniem przedsiêbiorstwa w tzw. wielkim rozmiarze,
a jednoczeœnie zbyt w¹ska dla obrotu konsumenckiego. Jej nieprzydat-
noœæ dla obrotu obustronnie profesjonalnego zosta³a po czêœci uwzglêd-
niona w pracach nad nowym kodeksem cywilnym. W ocenie autorki
projektodawca nie dostrzeg³ jednak potrzeby odmiennej definicji przed-
siêbiorcy w obrocie konsumenckim. Najwa¿niejszymi argumentami prze-
mawiaj¹cymi za tak¹ potrzeb¹ s¹: zamiar w³¹czenia do nowego kodeksu
cywilnego regulacji umów konsumenckich, a tak¿e fakt, ¿e w obowi¹-
zuj¹cym i w projektowanym wspólnotowym prawie konsumenckim
definicje przedsiêbiorcy maj¹ z regu³y szerszy zakres podmiotowy od tej



134

Konferencje – Zjazdy – Spotkania

zawartej w art. 431 k.c. oraz od definicji tego podmiotu zaproponowanych
w projekcie kodeksu cywilnego. Co warto zauwa¿yæ, definicje „wspól-
notowe” nie okreœlaj¹ jednakowo kontrahenta konsumenta, ale wyraŸna
jest w nich tendencja do uznawania za przedsiêbiorcê tak¿e osób dzia-
³aj¹cych w imieniu lub na rzecz „wczeœniej zdefiniowanego” przedsiêbior-
cy (np. nowa dyrektywa „timeshare” oraz projekt dyrektywy w sprawie
praw konsumentów).

Dr Grzegorz Gorczyñski wyg³osi³ referat pt. „Przedsiêbiorc¹ siê jest
czy bywa? – uwagi o pojêciu przedsiêbiorcy.” Prelegent stwierdzi³, ¿e
wbrew aktualnemu kodeksowemu ujêciu przedsiêbiorcy tworz¹ kategoriê
niejednolit¹. Osoby fizyczne, przyk³adowo, choæby prowadzi³y bardzo
rozbudowan¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, bywaj¹ jedynie przedsiêbiorcami.
Na przeciwnym biegunie znajduj¹ siê natomiast osoby prawne i tzw.
osoby ustawowe, których sensem istnienia jest prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej. Chodzi tu w szczególnoœci o spó³ki handlowe, ale nie tylko.
W ocenie dra G. Gorczyñskiego dla nich, i tylko dla nich, rejestr przed-
siêbiorców powinien pe³niæ funkcjê rejestru w rozumieniu art. 37 k.c.
Tymczasem te osoby prawne (ewentualnie osoby ustawowe), których
funkcja nie wyczerpuje siê w prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej,
a tym bardziej dla których dzia³alnoœæ gospodarcza stanowi jedynie dzia-
³alnoœæ uboczn¹, powinny byæ traktowane jako przedsiêbiorcy jedynie
w zakresie ich dzia³alnoœci gospodarczej, podobnie jak przedsiêbiorcy –
osoby fizyczne.

Szczególnym zainteresowaniem s³uchaczy cieszy³ siê referat dr Lidii
Siwik o odpowiedzialnoœci za zobowi¹zania przedsiêbiorstwa. Przedmio-
tem referatu by³a ocena nowego brzmienia definicji przedsiêbiorstwa,
zaproponowanego w art. 76 projektu k.c. Zmiana ta polega na powrocie
do koncepcji w³¹czenia w sk³ad przedsiêbiorstwa zobowi¹zañ zwi¹zanych
z jego prowadzeniem. Projektowana koncepcja zak³ada, ¿e nabywca
przedsiêbiorstwa bez zgody wierzycieli przyjmuje zobowi¹zania zbywcy
zwi¹zane z prowadzeniem przedsiêbiorstwa, chyba ¿e co innego wynika
z umowy stron. Wprowadzona modyfikacja zmienia spojrzenie na kwestie
odpowiedzialnoœci za zobowi¹zania przedsiêbiorstwa, w tym odpowie-
dzialnoœci jego nabywcy i zbywcy, osób odpowiedzialnych za zobowi¹-
zanie zbywcy, jak równie¿ stron umowy o oddanie przedsiêbiorstwa do
korzystania.
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Zdaniem prelegentki projektowane rozwi¹zanie rodzi przede wszyst-
kim w¹tpliwoœci w zwi¹zku z niezapewnieniem dostatecznej ochrony
wierzycieli. Przez wzgl¹d na ich interesy konieczne wydaje siê w dalszym
ci¹gu utrzymanie solidarnej odpowiedzialnoœci nabywcy i zbywcy przed-
siêbiorstwa. Dodatkowo nale¿y zauwa¿yæ, ¿e samo wprowadzenie tej
odpowiedzialnoœci nie wyeliminuje wszelkich w¹tpliwoœci i zagro¿eñ
zwi¹zanych z przyjêt¹ w projekcie kodeksu cywilnego koncepcj¹ sukcesji
uniwersalnej. Unormowanie to mo¿e o¿ywiæ spory, w zwi¹zku z uza-
le¿nieniem skutku przyjêcia d³ugów przedsiêbiorstwa wy³¹cznie od woli
stron umowy zbycia przedsiêbiorstwa z pominiêciem zgody wierzycieli.
Powstaje równie¿ pytanie, czy w zwi¹zku z sukcesj¹ uniwersaln¹ po
stronie zbywcy przedsiêbiorstwa nadal istnieæ bêdzie d³ug, czy wy³¹cznie
odpowiedzialnoœæ za zobowi¹zania. Przyjêcie d³ugu przez nabywcê przed-
siêbiorstwa po³¹czone ze zwolnieniem z d³ugu zbywcy (za³o¿enie braku
zobowi¹zania po stronie zbywcy) spowoduje ustanie odpowiedzialnoœci
osób, które odpowiada³y wzglêdem wierzycieli za zobowi¹zania zbywcy,
np. wspólników spó³ek osobowych, cz³onków zarz¹du spó³ek kapita³o-
wych na podstawie art. 291, 299 i 479 k.s.h.

Wprowadzenie do pojêcia przedsiêbiorstwa zobowi¹zañ rodziæ mo¿e
tak¿e problemy w razie umownego oddania przedsiêbiorstwa do korzy-
stania, g³ównie jego wydzier¿awienia, tym bardziej ¿e prawo polskie nie
zna instytucji czasowego przejêcia d³ugu. Je¿eli uznaæ, ¿e zobowi¹zania
zwi¹zane z prowadzeniem przedsiêbiorstwa wchodzi³yby w jego sk³ad,
to w braku odrêbnych ustaleñ stron tak¿e zobowi¹zania powsta³e w czasie
dzier¿awy przechodzi³yby na wydzier¿awiaj¹cego, powoduj¹c jego od-
powiedzialnoœæ w razie rozwi¹zania umowy dzier¿awy.

Referat pt. „Powiernictwo w obrocie gospodarczym – wnioski z badañ
prawnoporównawczych” wyg³osi³ dr Maciej Zachariasiewicz. Podj¹³ on
próbê oceny, na ile cele gospodarcze realizowane w pañstwach anglo-
saskich za pomoc¹ instytucji trustu mog¹ byæ efektywnie osi¹gane za
pomoc¹ instytucji znanych w systemach prawnych kontynentu europej-
skiego.

Wspó³czeœnie trust bywa bardzo czêsto wykorzystywany do celów
handlowych. W praktyce pe³ni funkcje instytucji pomocniczych dla spó³ek
prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Sprawdza siê jako forma orga-
nizacyjna dla ochrony interesów posiadaczy obligacji lub do zarz¹dzania
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g³osami udzia³owców spó³ki w jej organach oraz w ramach procesu
sekurytyzacji. S³u¿yæ mo¿e równie¿ do prowadzenia regularnej dzia³al-
noœci gospodarczej. Konstrukcja trustu jest równie¿ wykorzystywana do
tworzenia prywatnych funduszy emerytalnych oraz funduszy powierni-
czych zak³adanych w celu zbiorowego inwestowania.

Za najwa¿niejsze zalety trustu nale¿y uznaæ:
• Elastycznoœæ konstrukcji: trust daje mo¿liwoœæ swobodnego kszta³-

towania praw i obowi¹zków stron,  w szczególnoœci obowi¹zków po-
wiernika wzglêdem maj¹tku, d³ugoœci jego trwania; maj¹tek mo¿na prze-
znaczyæ na rzecz osoby lub celu;

• Niewielkie wymogi formalne; trust nie wymaga ¿adnej rejestracji ani
zg³oszenia do ewidencji; w porównaniu ze spó³kami umo¿liwia równie¿
pominiêcie wielu innych formalnoœci, które w tych ostatnich s¹ niezbêd-
ne, jak np. zgromadzenia wspólników;

• Niskie koszty agencyjne; w literaturze podnosi siê, ¿e s¹ one ni¿sze
ni¿ w spó³kach prawa handlowego;

• Silna ochrona uprawnieñ beneficjenta, która stanowi zachêtê do
powierzania maj¹tku powiernikom, w tym w szczególnoœci mo¿liwoœæ
wy³¹czenia sk³adników maj¹tku powierniczego w przypadku upad³oœci
powiernika;

• Surowe obowi¹zki powiernicze spoczywaj¹ce na powierniku: wy-
soki standard wymagany od powiernika, który zapewnia beneficjentom
dobry poziom ochrony i gwarantuje przyobiecane korzyœci z maj¹tku
powierniczego.

Kolejny, zas³uguj¹cy, moim zdaniem, na uwagê wyk³ad wyg³osi³a dr
hab. Katarzyna Bilewska, która omówi³a prawo wspólnika do informacji
w spó³ce z o.o. Jak zauwa¿y³a autorka, prawo do informacji w spó³ce
z o.o. nie ma samoistnego charakteru. Jest traktowane jako element
(sk³adnik) prawa wspólnika do indywidualnej kontroli (art. 212 k.s.h.).
Odrêbn¹, normatywn¹ podstaw¹ prawa do informacji wspólnika w spó³ce
z o.o. jest art. 68 ustawy o rachunkowoœci, który nakazuje udostêpnienie
wspólnikowi okreœlonych dokumentów zwi¹zanych z odbyciem zgroma-
dzenia wspólników. W ramach prawa do kontroli wspólnik mo¿e sam
lub z upowa¿nion¹ przez siebie osob¹ w ka¿dym czasie przegl¹daæ ksiêgi
i dokumenty spó³ki, sporz¹dzaj¹c bilans do w³asnego u¿ytku, b¹dŸ ¿¹daæ
wyjaœnieñ od zarz¹du.
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Prawo do indywidualnej kontroli mo¿na wy³¹czyæ lub ograniczyæ,
je¿eli w spó³ce z o.o. zostanie powo³ana rada nadzorcza lub komisja
rewizyjna. W takiej sytuacji automatycznie wy³¹czeniu lub ograniczeniu
ulega tak¿e prawo do informacji, chyba ¿e – wskutek odpowiednich
postanowieñ umowy spó³ki z o.o. – prawo do informacji zostanie
wyselekcjonowane z prawa do kontroli i explicite zachowane w pe³nym
zakresie. W najbardziej jednak skrajnym przypadku mo¿e dojœæ do ca³-
kowitego wy³¹czenia prawa do kontroli, a – w konsekwencji – tak¿e
prawa do informacji. Tymczasem w analogicznej sytuacji w spó³ce akcyjnej,
gdy nadzór i kontrola w spó³ce s¹ zinstytucjonalizowane w postaci organu
nadzoru, a indywidualna kontrola akcjonariuszy nie istnieje – zachowuj¹
oni prawo, na podstawie art. 428-429 k.s.h., do pozyskiwania informacji
na temat funkcjonowania spó³ki. Zdaniem prelegentki w analogicznych
uwarunkowaniach systemowych nale¿a³oby przyznaæ podobne upraw-
nienia wspólnikom spó³ki z o.o.

Ciekawy referat pt. „Uk³ad z wierzycielami w œwietle nowelizacji prawa
upad³oœciowego i naprawczego” wyg³osi³ dr Tomasz Chilarski. Za s³uszny
uzna³ on kierunek ustawodawcy, który na mocy nowelizacji ustawy –
Prawo upad³oœciowe i naprawcze (wesz³a w ¿ycie z dniem 2 maja 2009 r.)
wprowadzi³ szereg udoskonaleñ i zmian w przepisach reguluj¹cych za-
warcie uk³adu z wierzycielami – s³u¿¹cych u³atwieniu i usprawnieniu
postêpowania uk³adowego.

Przyk³adowe zmiany objête nowelizacj¹ wzmacniaj¹ce rolê postêpo-
wania uk³adowego oraz zwiêkszaj¹ce szanse na zawarcie uk³adu:

• W postêpowaniu upad³oœciowym z mo¿liwoœci¹ zawarcia uk³adu
zarz¹d mieniem wchodz¹cym w sk³ad masy upad³oœci sprawuje upad³y
pod nadzorem nadzorcy s¹dowego (art. 76 ust. 1 pr. upad³. i napr.).
Zasad¹ jest zatem zarz¹d w³asny d³u¿nika.

• Zawieszenie egzekucji wierzytelnoœci objêtych z mocy prawa uk³a-
dem (art. 140 pr. upad³. i napr.).

• Wy³¹czone z uk³adu s¹ wierzytelnoœci zabezpieczone rzeczowo tylko
w zakresie, w jakim znajduj¹ pokrycie w wartoœci przedmiotu zabezpie-
czenia. Wy³¹czenie z uk³adu dotyczy te¿ przedmiotów przew³aszczonych
na zabezpieczenie (prawo odrêbnego zaspokojenia zamiast prawa do
wy³¹czenia przedmiotu z masy upad³oœci) – art. 272 pr. upad³. i napr.
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• U³atwienie pisemnego g³osowania na zgromadzeniu wierzycieli (art.198
pr. upad³. i napr.).

• Precyzyjne okreœlenie zakresu uprawnieñ rady wierzycieli  w po-
stêpowaniu uk³adowym (art. 206 ust. 11 pr. upad³. i napr.).

• Zapobie¿enie zw³oce w g³osowaniu nad uk³adem (w razie zg³oszenia
wierzytelnoœci po terminie – art. 252 ust. 3 pr. upad³. i napr. oraz w razie,
gdy wierzytelnoœci s¹ sporne – art. 260 ust. 3 pr. upad³. i napr.).

• Brak obligatoryjnoœci dla tworzenia odrêbnych grup wierzycieli w celu
g³osowania nad uk³adem (art. 278 pr. upad³. i napr.).

• U³atwienie w zakresie przeg³osowania uk³adu (mniejsze mo¿liwoœci
blokowania uk³adu przez mniejszych wierzycieli) – art. 285 pr. upad.
i napr.

• Mo¿liwoœæ wszczêcia postêpowania naprawczego, je¿eli opóŸnienie
w wykonywaniu zobowi¹zañ nie ma charakteru trwa³ego, a suma nie-
wykonanych zobowi¹zañ nie przekracza 10% wartoœci bilansowej przed-
siêbiorstwa (art. 21 ust. 4 pr. upad³. i napr.).

• Objêcie uk³adem w postêpowaniu naprawczym wszystkich wierzy-
telnoœci, które mog¹ byæ objête uk³adem w postêpowaniu upad³oœciowym
(art. 493 pr. upad³. i napr.).

• Liberalizacja przes³anek zatwierdzania uk³adu w postêpowaniu na-
prawczym.

Dr hab. Jacek Górecki przedstawi³ opracowanie, pt. „Forma umów
w miêdzynarodowym obrocie gospodarczym”. Autor zaznaczy³ na wstêpie,
¿e mimo przyjmowanej powszechnie na œwiecie zasady swobody formy
umów odgrywa ona nadal istotn¹ rolê w miêdzynarodowym obrocie
gospodarczym. Odnosi siê to przed wszystkim do umów dotycz¹cych
nieruchomoœci, ale tak¿e np. do umów: porêczenia, gwarancji, przelewu
wierzytelnoœci, przejêcia d³ugu. Wymagania formalne pojawi¹ siê tak¿e
przy umowach kreuj¹cych spó³ki i inne jednostki organizacyjne oraz umów
przenosz¹cych prawa udzia³owe w spó³kach. W zwi¹zku z tym w miê-
dzynarodowym obrocie gospodarczym pojawia siê potrzeba poszukiwa-
nia prawa w³aœciwego dla formy tych umów (statut formy), aby w opar-
ciu o to prawo ustaliæ, czy zosta³y one wa¿nie i skutecznie zawarte.

Aktualnie prawo w³aœciwe dla formy czynnoœci prawnych ustala siê
na podstawie art. 12 prawa prywatnego miêdzynarodowego. Forma umów
podlega prawu w³aœciwemu dla tej umowy, ale wystarczaj¹ce jest te¿
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zachowanie wymagañ formalnych wystêpuj¹cych w prawie miejsca
zawarcia umowy. Po wejœciu w ¿ycie w Polsce konwencji rzymskiej
o prawie w³aœciwym dla zobowi¹zañ umownych, dla form obligacyjnych
objêtych zakresem jej stosowania miarodajne jest prawo ustalone w oparciu
o jej art. 9. Niebawem jednak (od 17 grudnia 2009 r.) w miejsce konwencji
rzymskiej obowi¹zywaæ bêdzie Rozporz¹dzenie Rady Nr 593/2008/WE
w sprawie prawa w³aœciwego dla zobowi¹zañ umownych (Rzym I), które
w³aœciwoœæ prawa dla formy czynnoœci prawnych nim objêtych reguluje
w art. 11. Oba te akty nie maj¹ jednak zastosowania m.in. do umów
kreuj¹cych spó³ki i inne jednostki organizacyjne.

Kwesti¹ sporn¹ jest ustalenie, które prawo uznaæ za w³aœciwe dla
umowy zbycia praw udzia³owych w spó³ce (statut spó³ki czy statut
kontraktowy), a tym samym za miarodajne do oceny formy tej umowy.
W ocenie prelegenta nale¿y opowiedzieæ siê za w³aœciwoœci¹ statutu spó³ki
w tym zakresie.

Referat pt. „Uchwa³a zgromadzenia wspólników b¹dŸ rady nadzorczej
a umocowanie zarz¹du spó³ki kapita³owej do reprezentacji” wyg³osi³ prof.
US dr hab. Zbigniew Kuniewicz. Wedle dominuj¹cego w nauce pogl¹du
czynnoœæ prawna dokonana bez wymaganej ustaw¹ uchwa³y dotkniêta
jest sankcj¹ bezskutecznoœci zawieszonej. Podzielaj¹c to zapatrywanie,
prelegent zastanawia³ siê, jak nale¿y traktowaæ uchwa³ê zgromadzenia,
która wyra¿a zgodê na dokonanie czynnoœci prawnej. W doktrynie oraz
w judykaturze wyra¿one jest przekonanie, ¿e uchwa³a zgromadzenia stanowi
umocowanie udzielane zarz¹dowi. Autor podj¹³ próbê zweryfikowania tej
tezy, stawiaj¹c nastêpuj¹ce pytania:

1. Czy w œwietle za³o¿eñ konstrukcyjnych odnosz¹cych siê do osoby
prawnej, w szczególnoœci teorii organów, mo¿na mówiæ, ¿e zarz¹d nie
ma umocowania do dokonania czynnoœci, dla której wymagana jest
uchwa³a?

2. Czy organ, który sam nie ma umocowania do dokonania czynnoœci
prawnej, mo¿e udzieliæ umocowania innemu organowi?

3. Czy uchwa³a jest potrzebna równie¿ w sytuacji, gdy czynnoœci
prawnej dokonuje pe³nomocnik?

4. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na trzecie pytanie, czy or-
ganem, który udziela umocowania pe³nomocnikowi (prokurentowi), mo¿e
byæ zgromadzenie wspólników lub rada nadzorcza?
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W ocenie prof. Z. Kuniewicza odpowiedzi na powy¿sze pytania
podwa¿aj¹ tezê przypisuj¹c¹ uchwale zgromadzenia charakter umocowa-
nia. Nale¿y zatem przyj¹æ, ¿e uchwa³a jest zdarzeniem, które decyduje
o skutecznoœci czynnoœci prawnej, a wymaganie jej podjêcia wprawdzie
ogranicza zarz¹d w prawie do reprezentacji, lecz go tego uprawnienia nie
pozbawia. W konsekwencji zarz¹d mo¿e bez uchwa³y skutecznie podej-
mowaæ takie czynnoœci, które poœrednio zmierzaj¹ do realizacji stanu
faktycznego wymagaj¹cego uchwa³y, np. zawarcie umowy przedwstêpnej.

O „legalnym” dzia³aniu na szkodê spó³ki kapita³owej w swoim wy-
st¹pieniu mówi³ dr Rados³aw Kwaœnicki. W polskim systemie prawnym
powszechnie uznaje siê, ¿e celem dzia³ania spó³ki handlowej (ergo mo-
tywem czynnoœci dokonywanych przez osoby upowa¿nione do dzia³ania
za ni¹ lub w jej imieniu) powinno byæ przede wszystkim sensu largo dobro
tej spó³ki. Choæ zasada ta nie zosta³a expressis verbis wyra¿ona w normie
powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa, jej obowi¹zywanie potwierdzaj¹
przepisy penalizuj¹ce dzia³anie na szkodê spó³ki (por. art. 293 i nast. oraz
art. 483 i nast. k.s.h.). Powy¿sze za³o¿enia nale¿y uznaæ za uzasadnione,
uwzglêdniaj¹c potrzebê ochrony interesów wierzycieli oraz mniejszoœcio-
wych wspólników (akcjonariuszy) spó³ek handlowych, w szczególnoœci
zaœ spó³ek zale¿nych od innych podmiotów. Rygorystyczne przestrzega-
nie tych wartoœci de facto uniemo¿liwia realizacjê potrzeb wspó³czesnego
obrotu gospodarczego, w szczególnoœci zaœ uniemo¿liwia podejmowanie
przez spó³kê dzia³añ obiektywie sprzecznych z jej dobrem (interesem),
a równoczeœnie korzystnych dla innych podmiotów (najczêœciej jej
wspólników /akcjonariuszy) wiêkszoœciowych lub s³u¿¹cych sensu largo
dobru publicznemu, (np. bezpieczeñstwu energetycznemu lub ekologicz-
nemu pañstwa lub jednostki samorz¹du terytorialnego).

Inny uczestnik konferencji, dr Piotr Pinior, przedstawi³ referat doty-
cz¹cy osobistego uprawnienia do wyboru cz³onków w³adz spó³ki kapi-
ta³owej. Uprawnienia osobiste wspólników albo akcjonariuszy spó³ki
kapita³owej stanowi¹ kategoriê szczególnych uprawnieñ, które mog¹ zostaæ
przyznane zindywidualizowanemu wspólnikowi w umowie spó³ki z o.o.
albo akcjonariuszowi w statucie spó³ki akcyjnej. Wœród uprawnieñ oso-
bistych, wymienionych przyk³adowo w przepisie art. 354 § 1 k.s.h., znajduje
siê w szczególnoœci uprawnienie do powo³ywania i odwo³ywania cz³on-
ków w³adz spó³ki, tzn. cz³onków zarz¹du i rady nadzorczej w spó³ce.
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Otwarta pozostaje kwestia, jak dalece mog¹ zostaæ zmodyfikowane ogólne
zasady dotycz¹ce powo³ywania i odwo³ywania w³adz, w szczególnoœci,
ilu cz³onków zarz¹du czy rady nadzorczej mo¿e byæ wybieranych indy-
widualnie przez wspólników albo akcjonariuszy. Prelegent szczególn¹ uwagê
poœwiêci³ analizie zakresu dopuszczalnoœci ustanowienia uprawnienia
osobistego w postaci wyboru cz³onka w³adz spó³ki. Przedmiotem roz-
wa¿añ by³y równie¿ szczególne sposoby wyboru rady nadzorczej gru-
pami (w trybie art. 385 §3 k.s.h., w odniesieniu do uprawnieñ osobistych
akcjonariusza) oraz dopuszczalnoœæ odwo³ania cz³onka w³adz nominowa-
nego przez wspólnika albo akcjonariusza.

Interesuj¹cy referat pt. „Statut spó³ki komandytowo-akcyjnej” wyg³o-
si³a dr Dorota Soko³owska. Przedmiotem wyst¹pienia by³a próba rozwi¹-
zania w¹tpliwoœci, jakie aktualnie pojawiaj¹ siê na gruncie wyk³adni art.
130 pkt 4 w zwi¹zku z art. 132 § 1 k.s.h., szczególnie w kontekœcie
poddawania w w¹tpliwoœæ obowi¹zku wniesienia przez komplementariu-
sza wk³adu charakterystycznego dla wspólników spó³ki osobowej. Au-
torka zauwa¿y³a równie¿, ¿e niezale¿nie od kwalifikacji postanowieñ
objêtych art. 130 k.s.h., interpretacja niektórych z nich budzi uzasadnione
w¹tpliwoœci, np.: mo¿liwoœæ zamieszczania ju¿ w statucie firmy spó³ki
nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza (art. 127 § 4 zd. 2 k.s.h.),
sposób oznaczenia przedmiotu dzia³alnoœci spó³ki (art. 130 pkt 2 k.s.h.),
sposób zebrania kapita³u zak³adowego (art. 130 pkt 5 k.s.h.), zakres
uprawnieñ zwi¹zanych z akcjami (art. 130 pkt 6 k.s.h.), pojêcie orga-
nizacji walnego zgromadzenia i rady nadzorczej (art. 130 pkt 8 k.s.h.).

Dr Roman Eliasz przedstawi³ wyst¹pienie zatytu³owane „Zobowi¹zanie
siê do nieg³osowania lub do oddania g³osu okreœlonej treœci na zgroma-
dzeniu spó³ki kapita³owej”. Odniós³ siê on w nim do wyroku S¹du
Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 stycznia 2006 r. (I ACa 630/05).
Teza wyroku, która wzbudzi³a powa¿ne w¹tpliwoœci po stronie prelegenta
i sk³oni³a go do poruszenia szeregu zagadnieñ natury ogólnej, sprowadza
siê do tego, ¿e: „Postanowienia umowy, w których wspólnik zrzeka siê
wykonania prawa g³osu b¹dŸ zobowi¹zuje siê do oddania g³osu okreœlonej
treœci, stanowi¹ rozporz¹dzenie prawem g³osu, bez rozporz¹dzania udzia-
³em. Prowadz¹ do ograniczenia korporacyjnego uprawnienia wspólnika
wynikaj¹cego z posiadania przez niego udzia³u, zatem nie mog¹ wywrzeæ
skutków prawnych, jako prowadz¹ce do obejœcia prawa (art. 58 k.c.).
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W swoim wyst¹pieniu dr Jakub Jan Ziêty zaj¹³ siê zagadnieniem
samodzielnoœci stosunku prawnego dominacji-zale¿noœci. W ocenie au-
tora, chc¹c zbadaæ zagadnienie stosunku dominacji-zale¿noœci, nale¿y
udzieliæ odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania: a) czy dominacja-zale¿noœæ
jest stosunkiem prawnym, b) je¿eli tak, to czy jest on samodzielny i jakie
s¹ jego strony, przedmiot oraz jego treœæ, c) jaki charakter ma stosunek
dominacji-zale¿noœci oraz jakie relacje wi¹¿¹ jego strony. Maj¹c na uwadze
przedstawion¹ argumentacjê, prelegent zaproponowa³ rozumienie pojêcia
stosunku dominacji-zale¿noœci jako samodzielnego stosunku prawnego
o charakterze zobowi¹zaniowym, w którym jeden podmiot  (dominuj¹cy)
ma bezpoœredni¹ lub poœredni¹ mo¿liwoœæ wi¹¿¹cego wp³ywania na decyzje
lub dzia³ania innego podmiotu (podmiotu zale¿nego). Podstawy prawne
uzyskania wp³ywu na ostatni z wymienionych podmiotów okreœlaj¹
w³aœciwe przepisy. Je¿eli nie zosta³a zawarta umowa koncernowa, to
prawo i obowi¹zki stron okreœlaj¹ normy prawne.

Jednym z referatów, który wywo³a³ o¿ywion¹ dyskusjê podczas zjaz-
du, by³ wyk³ad dra Aleksandra Kappesa pt. „Protokó³ notarialny z walnego
zgromadzenia akcjonariuszy a wadliwoœæ uchwa³”. Prelegent podj¹³ roz-
wa¿ania nad rol¹ notariusza i jego odpowiedzialnoœci¹ w sytuacji wadli-
woœci uchwa³ zgromadzenia akcjonariuszy (wspólników) spó³ek kapita-
³owych.

Przedstawione powy¿ej referaty stanowi¹ jedynie fragment bogatej
oferty merytorycznej konferencji, która owocowa³a w liczne dyskusje,
wnioski i pytania. Dokonane analizy oraz poruszona problematyka sta-
nowiæ bêd¹ niew¹tpliwie asumpt do stworzenia nowych regulacji praw-
nych. Zainteresowanych omawian¹ problematyk¹ oraz pe³nym zakresem
tematycznym konferencji odsy³am do ksiêgi pokonferencyjnej, w której
znajd¹ siê wszystkie wyst¹pienia oraz pe³na treœæ wyg³oszonych referatów.

VII Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Handlowego by³, bez w¹tpienia,
sukcesem organizacyjnym i merytorycznym. Olbrzymia w tym zas³uga
prof. dra hab. Wojciecha Katnera i prof. dr hab. Urszuli Romiñskiej, którzy
ze swoimi wspó³pracownikami stworzyli niezwykle twórczy klimat, jaki
towarzyszy³ spotkaniom w trakcie wyst¹pieñ, dyskusji i w kuluarach tego
zjazdu – za co tak¿e w imieniu Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospo-
litej Polskiej serdecznie dziêkujemy.

£ukasz Œwiderek


