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Obrady zgromadzenia spó³ki kapita³owej (cz. I)

1. Otwarcie zgromadzenia

Zgodnie z art. 409 § 1 k.s.h., je¿eli przepisy tego dzia³u kodeksu spó³ek
handlowych lub statutu nie stanowi¹ inaczej, walne zgromadzenie otwiera
przewodnicz¹cy rady nadzorczej albo jego zastêpca. W razie nieobecnoœci
tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarz¹du albo osoba
wyznaczona przez zarz¹d.

Kodeks spó³ek handlowych nie okreœla pierwszeñstwa otwarcia zgro-
madzenia miêdzy przewodnicz¹cym rady nadzorczej a jego zastêpc¹, jednak
poniewa¿ ten ostatni z definicji jedynie zastêpuje przewodnicz¹cego, mo¿e
on otworzyæ zgromadzenie tylko, je¿eli nie otwiera go przewodnicz¹cy.
Jest przy tym obojêtne, z jakiego powodu przewodnicz¹cy nie otwiera
zgromadzenia, w szczególnoœci, czy jest on obecny w miejscu obrad.
Istotne jest jedynie, czy bior¹c pod uwagê podan¹ w og³oszeniach lub
zawiadomieniach o zwo³aniu zgromadzenia godzinê rozpoczêcia obrad
oraz istniej¹ce mo¿liwoœci techniczne, zgromadzenie mo¿e ju¿ zostaæ
otwarte. W tym zakresie art. 409 § 1 zd. 2 k.s.h. mówi¹cego o nieobec-
noœci wskazanych w nim osób jako przes³ance otwarcia zgromadzenia
przez inne osoby nie nale¿y traktowaæ dos³ownie.

Zastêpc¹ przewodnicz¹cego jest wiceprzewodnicz¹cy rady w rozu-
mieniu art. 388 § 4 k.s.h., a nie inna osoba wyznaczona przez przewod-
nicz¹cego lub radê. W przeciwnym wypadku ustawodawca u¿y³by jed-
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nolicie zwrotu o „osobie wyznaczonej przez przewodnicz¹cego rady
nadzorczej”, tak jak w dalszej czêœci tego przepisu, jak równie¿ wyraŸnie
przes¹dzi³by, kto jest uprawniony do wskazania takiego zastêpcy: sam
przewodnicz¹cy czy rada1. Przemawia za tym tak¿e wyk³adnia historycz-
na – o rozumianych w ten sposób zastêpcach przewodnicz¹cego wspo-
mina³ bowiem art. 402 § 1 k.h. Wreszcie taki wniosek wspiera argument
odwo³uj¹cy siê do fakultatywnoœci przyjêtych w kodeksie spó³ek han-
dlowych oznaczeñ organów spó³ki oraz funkcji w tych organach. Dlatego
nie ma przeszkód, aby wiceprzewodnicz¹cego rady nazywaæ np. w statucie
lub powo³uj¹cej go uchwale zgromadzenia zastêpc¹ przewodnicz¹cego
lub jeszcze inaczej. Niemniej u¿ycie przez samego ustawodawcê ró¿nych
okreœleñ jest usterk¹ legislacyjn¹.

Podobnie kodeks spó³ek handlowych nie okreœla pierwszeñstwa otwarcia
zgromadzenia miêdzy prezesem zarz¹du a osob¹ wyznaczon¹ przez zarz¹d.
W tym przypadku pierwszeñstwo trzeba przyznaæ osobie wyznaczonej
przez zarz¹d2, chyba ¿e co innego wynika z uchwa³y zarz¹du, na pod-
stawie której wyznaczono inn¹ osobê. Je¿eli bowiem zarz¹d wyznaczy³
inn¹ osobê, to znaczy, ¿e nie chce, aby zgromadzenie otwiera³ prezes
zarz¹du, a wola ca³ego zarz¹du powinna przewa¿yæ nad wol¹ jednego
z jego cz³onków, nawet je¿eli jest on prezesem. W przypadku zarz¹du
jednoosobowego, jedyny jego cz³onek mo¿e otworzyæ zgromadzenie jako
osoba wyznaczona przez zarz¹d, nawet je¿eli nie przys³uguje mu tytu³
prezesa3. Osoba wyznaczona przez zarz¹d nie musi byæ cz³onkiem za-
rz¹du ani osob¹ uprawnion¹ do uczestnictwa w zgromadzeniu z innego
tytu³u ni¿ jej wskazanie przez zarz¹d4. Jej uprawnienie do uczestnictwa
w zgromadzeniu sprowadza siê wówczas jedynie do otwarcia zgroma-
dzenia i doprowadzenia do wyboru przewodnicz¹cego.

1 Odmiennie W. P o p i o ³ e k, [w:] Kodeks spó³ek handlowych. Komentarz. Orzecz-
nictwo, red. J.A. Strzêpka, Warszawa 2001, s. 996, nb. 2. Przy przyjêciu odmiennej in-
terpretacji sporne jest dodatkowo, kto jest uprawniony do wyznaczenia zastêpcy: prze-
wodnicz¹cy czy rada.

2 Odmiennie J. S z w a j a, [w:] S. S o ³ t y s i ñ s k i, A. S z a j k o w s k i, A. S z u m a ñ -
s k i, J. S z w a j a, Kodeks spó³ek handlowych. Komentarz, t. III, s. 835, nb. 8.

3 J. S z w a j a (Kodeks…, s. 836, nb. 10), uwa¿a, ¿e jedyny cz³onek zarz¹du jest pre-
zesem zarz¹du w rozumieniu tego przepisu.

4 Tak te¿ J. S z w a j a, Kodeks…, s. 835, nb. 5 oraz s. 836, nb. 11.
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Je¿eli wymienione osoby nie otwieraj¹ zgromadzenia, mo¿e je otwo-
rzyæ dowolna osoba uprawniona do uczestnictwa w zgromadzeniu5. Przy
przyjêciu odmiennej interpretacji mo¿liwoœæ odbycia zgromadzenia zosta-
³aby uzale¿niona od aktywnoœci cz³onków innych ni¿ zgromadzenie organów
spó³ki, którzy w skrajnym przypadku mogliby nawet uniemo¿liwiæ od-
bycie zgromadzenia. Z otwarciem zgromadzenia przez inne osoby bêdzie-
my mieli do czynienia przede wszystkim przy okazji zgromadzenia od-
bywanego bez formalnego zwo³ania zgodnie z art. 405 § 1 k.s.h. Otwarcie
zgromadzenia przez jednego z uczestników nie wymaga zgody pozosta-
³ych uczestników. Brak jest tak¿e wyznaczonej kolejnoœci, w której mog¹
oni to uczyniæ.

Powy¿sze uwagi, mimo braku odpowiedniego przepisu, znajd¹ na
zasadzie analogii zastosowanie w spó³ce z o.o. Nale¿y dodaæ, ¿e odpo-
wiednio stosowany art. 409 § 1 k.s.h. nie przewiduje otwarcia zgroma-
dzenia wspólników przez przewodnicz¹cego komisji rewizyjnej.

Uzupe³nienie regulacji normatywnej kodeksu handlowego przez ko-
deks spó³ek handlowych o art. 409 § 1 zd. 2 k.s.h. budzi w¹tpliwoœci.
Nie wiadomo bowiem, dlaczego w braku otwarcia zgromadzenia przez
przewodnicz¹cego rady lub jego zastêpcê, zgromadzenia nie mog¹ otwo-
rzyæ dalsi cz³onkowie rady, ale prezes zarz¹du. Podobnie nie jest jasne,
dlaczego uprawnienie to przys³uguje jedynie prezesowi zarz¹du, a nie
pozosta³ym jego cz³onkom. Mo¿na siê jedynie domyœlaæ, ¿e ustawodawca
obawia³ siê równoczesnego umocowania do tej samej czynnoœci kilku
osób. Efektu tego nie uda³oby siê zreszt¹ unikn¹æ w przypadku, gdyby
w spó³ce istnia³o kilku zastêpców przewodnicz¹cego rady nadzorczej.

Jedynym przepisem kodeksu spó³ek handlowych, który odmiennie
reguluje, kto jest uprawniony do otwarcia zgromadzenia, jest art. 401 § 1
zd. 2 k.s.h. (art. 237 § 1 zd. 2 k.s.h. dla spó³ki z o.o.)6. Zgodnie z tym
przepisem s¹d wyznacza przewodnicz¹cego zgromadzenia zwo³anego przez
akcjonariuszy z upowa¿nienia s¹du rejestrowego. Poniewa¿ jedyn¹ przy-

5 Odmiennie J. S z w a j a (Kodeks…, s. 835, nb. 5), który przyjmuje, ¿e w braku osób
wyznaczonych zgodnie ze statutem zgromadzenie otwieraj¹ osoby wymienione w art. 409
§ 1 k.s.h. Wed³ug autora w braku tych osób zgromadzenie mo¿e otworzyæ dowolny cz³onek
rady nadzorczej, a w braku takiej osoby ka¿dy z akcjonariuszy, ale tylko je¿eli nie sprze-
ciwiaj¹ siê temu inni akcjonariusze lub ich przedstawiciele.

6 Tak te¿ J. S z w a j a, Kodeks…, s. 834, nb. 4.
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czyn¹, dla której konieczne jest wskazanie osoby otwieraj¹cej zgroma-
dzenie, jest brak na tym etapie przewodnicz¹cego zgromadzenia i jedyn¹
funkcj¹ osoby otwieraj¹cej zgromadzenie jest doprowadzenie do wyboru
przewodnicz¹cego, w przypadku kiedy przewodnicz¹cy zgromadzenia
zosta³ wczeœniej wyznaczony przez s¹d lub w inny sposób zgodnie ze
statutem, to w³aœnie on otwiera zgromadzenie. Celem art. 401 § 1 zd.
2 k.s.h. jest zapewnienie sprawnego otwarcia i przeprowadzenia zgro-
madzenia zwo³anego na podstawie upowa¿nienia s¹dowego. Ustawodaw-
ca trafnie bowiem obawia siê sposobu prowadzenia obrad takiego zgro-
madzenia przez osobê wybran¹ przez wiêkszoœæ.

Osoba otwieraj¹ca zgromadzenie powinna podpisaæ siê na liœcie
obecnoœci, nawet je¿eli nie jest ona uprawniona do uczestnictwa w zgro-
madzeniu z innego tytu³u. Jej podpis nie jest natomiast wymagany w pro-
tokole zgromadzenia. Zgodnie z art. 104 § 2 pr. o not., je¿eli statut osoby
prawnej lub przepis szczególny nie stanowi¹ inaczej, protokó³ zgroma-
dzenia podpisuj¹ przewodnicz¹cy zgromadzenia oraz notariusz. Podobnie
dla spó³ki z o.o. stanowi art. 248 § 1 k.s.h. Osoba otwieraj¹ca zgroma-
dzenie wprawdzie przez pewien czas przewodniczy jego obradom, ale
nie jest ona przewodnicz¹cym zgromadzenia w rozumieniu art. 248 § 1
k.s.h. Rozumowanie to w celu zachowania zbie¿noœci regulacji obu spó³ek
kapita³owych nale¿y przenieœæ tak¿e na grunt art. 104 § 2 pr. o not. Osobie
otwieraj¹cej zgromadzenia przys³uguj¹ a¿ do wyboru przewodnicz¹cego
wszystkie jego prawa.

Otwarcie zgromadzenia powinno nast¹piæ w dniu oraz o godzinie
zapowiedzianej w og³oszeniach lub zawiadomieniach o zwo³aniu (art. 402
§ 2 k.s.h., art. 238 § 2 k.s.h.). PóŸniejsze otwarcie zgromadzenia lub
jego otwarcie w innym miejscu jest dopuszczalne, je¿eli, po pierwsze,
zachowana zostanie ci¹g³oœæ ze zgromadzeniem opisanym w og³osze-
niach lub zawiadomieniach o zwo³aniu. Ci¹g³oœæ taka jest zachowana
wówczas, gdy dla ka¿dego uczestnika, który stawi siê w miejscu zgro-
madzenia w zapowiedzianym dniu i o zapowiedzianej godzinie lub nawet
stawi siê na zgromadzeniu z opóŸnieniem, bêdzie oczywiste, ¿e zgroma-
dzenie, wprawdzie póŸniej lub w innym miejscu, ale jednak zostanie lub
zosta³o otwarte. Jednoczeœnie powinno mu byæ znane ewentualne nowe
miejsce jego otwarcia, ustalone w sposób pozwalaj¹cy na terminowe
uczestnictwo w nim osoby, która stawi³a siê na zapowiedzian¹ godzinê
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w miejsce obrad wskazane w og³oszeniu lub zawiadomieniach o zwo³aniu.
Przes³anka ta pozwala na wykluczenie otwarcia zgromadzenia w sposób
wprowadzaj¹cy w b³¹d jego uczestników, tj. otwarcia go z opóŸnieniem
lub w innym miejscu, je¿eli na podstawie okolicznoœci istniej¹cych w miejscu
zgromadzenia w zapowiedzianym dniu i o zapowiedzianej godzinie jego
odbycia lub w póŸniejszej chwili przybycia uczestnika na zgromadzenie,
uczestnik taki móg³ siê spodziewaæ, ¿e zgromadzenie w ogóle siê nie
odbêdzie. Wyklucza ona tak¿e otwarcie zgromadzenia w nowym miejscu,
je¿eli stanowi³oby to przyczynê nieterminowego przybycie uczestnika na
zgromadzenie. Po drugie, znaczne opóŸnienie otwarcia zgromadzenia lub
zmiana miejsca jego odbycia powinny mieæ obiektywne uzasadnienie lub
byæ akceptowane przez wszystkich uczestników7. Przes³anka ta pozwala
wykluczyæ dopuszczalnoœæ otwarcia zgromadzenia ze znacznym opóŸ-
nieniem lub w innym miejscu, je¿eli nie wynika to z niemo¿liwoœci ter-
minowego otwarcia obrad zgromadzenia w miejscu, do którego by³o ono
zwo³ane i nie jest akceptowane przez wszystkich uczestników. Celem
podania w og³oszeniach lub zawiadomieniach o zwo³aniu dnia i godziny
obrad jest bowiem nie tylko umo¿liwienie uczestnikowi zgromadzenia
dotarcia na miejsce obrad o w³aœciwej porze, ale tak¿e umo¿liwienie mu
organizacji z wyprzedzeniem swojego czasu, wzglêdnie znalezienia z wy-
przedzeniem odpowiedniego pe³nomocnika. Dlatego otwarcie zgromadze-
nia nie powinno znacznie przeci¹gaæ siê bez uzasadnionego powodu,
nawet je¿eli dla uczestników jest oczywiste, ¿e zostanie ono prêdzej czy
póŸniej otwarte. Otwarcie zgromadzenia jest czynnoœci¹ porz¹dkow¹,
nakazan¹ przez kodeks spó³ek handlowych, która nie musi zostaæ zapo-
wiedziana w porz¹dku obrad.

2. Wybór przewodnicz¹cego

Zgodnie z art. 409 § 1 k.s.h. po otwarciu walnego zgromadzenia
spoœród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera siê przewodnicz¹-
cego. Zwyczajowo przed dokonaniem tego wyboru osoba otwieraj¹ca

7 Nieco odmiennie J. S z w a j a (Kodeks…, s. 837, nb. 15), który jako przes³ankê
wskazuje mo¿liwoœæ uczestnictwa osób uprawnionych w zgromadzeniu. Tak skrótowe okre-
œlenie wymogów dopuszczalnoœci opóŸnienia lub zmiany miejsca zgromadzenia pomija
drug¹ ze wskazanych w artykule przes³anek.
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zgromadzenie mo¿e poinformowaæ uczestników o obecnoœci cz³onków
organów spó³ki oraz protokolanta. Przed przyst¹pieniem do pierwszego
g³osowania zaleca siê równie¿ wyjaœnienie uczestnikom, w jaki sposób
bêd¹ oddawane oraz zliczane g³osy, w szczególnoœci je¿eli zliczenie g³o-
sów ma nast¹piæ przy u¿yciu urz¹dzeñ elektronicznych. Wybór przewod-
nicz¹cego nastêpuje w drodze g³osowania jedynie osób posiadaj¹cych
prawo g³osu, a nie wszystkich uczestników zgromadzenia8. Jest tak,
mimo ¿e osoba ta bêdzie przewodniczy³a zgromadzeniu sk³adaj¹cemu siê
nie tylko z akcjonariuszy akcji g³osowych oraz z zastawników i u¿ytkow-
ników takich akcji.

Art. 409 § 1 k.s.h. jest dyspozytywny tak¿e w tej czêœci, a wiêc statut
mo¿e sam wskazywaæ przewodnicz¹cego (np. stanowiæ, ¿e jest nim
akcjonariusz dysponuj¹cy najwiêksz¹ liczb¹ g³osów na zgromadzeniu lub
jego przedstawiciel) lub ustalaæ inny sposób jego wskazania ni¿ przewi-
dziany w art. 409 § 1 k.s.h. (np. przewidywaæ wskazanie przewodni-
cz¹cego przez akcjonariusza dysponuj¹cego najwiêksz¹ liczb¹ g³osów na
zgromadzeniu)9. Kluczowym argumentem przemawiaj¹cym za tak¹
mo¿liwoœci¹ jest dopuszczalnoœæ zmiany przewodnicz¹cego przez zgro-
madzenie w ka¿dym czasie. Musi nim byæ bowiem osoba, któr¹ obecni
na zgromadzeniu akcjonariusze, zastawnicy i u¿ytkownicy akcji oraz ich
przedstawiciele darz¹ pe³nym zaufaniem. Wniosek o zmianê przewodni-
cz¹cego jest wnioskiem porz¹dkowym w rozumieniu art. 404 § 2 k.s.h.
Jednoczeœnie wczeœniejsze wskazanie przewodnicz¹cego pozwala, aby to
on otworzy³ obrady, a nie cz³onek innego organu spó³ki, co jest podkre-
œleniem samorz¹dnoœci oraz niezale¿noœci zgromadzenia od innych orga-
nów spó³ki. Statut mo¿e przewidywaæ wybór przewodnicz¹cego tak¿e
spoza krêgu wskazanych w ustawie uczestników zgromadzenia. Osoba
taka staje siê wówczas uczestnikiem zgromadzenia z mocy statutu10.

Powy¿sze rozwa¿ania znajd¹ na zasadzie analogii zastosowanie w spó³ce
z o.o., gdzie mimo braku regulacji wyboru przewodnicz¹cego o takiej
funkcji na zgromadzeniu wspomina wprost np. art. 248 § 1 k.s.h.

8 Tak te¿ J. S z w a j a, Kodeks…, s. 837, nb. 17.
9 Odmiennie J. S z w a j a (Kodeks…, s. 837, nb. 17), który wskazuje tak¿e na istniej¹ce

w tym zakresie rozbie¿noœci w doktrynie.
10 Odmiennie W. P o p i o ³ e k (Kodeks…, s. 996, nb. 3), który uwa¿a, ¿e przewod-

nicz¹cy mo¿e nie byæ uczestnikiem zgromadzenia.
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Analiza uprawnienia do uczestnictwa w zgromadzeniu pozostaje za-
sadniczo poza zakresem rozwa¿añ, trzeba jednak krótko wspomnieæ, ¿e
kodeks spó³ek handlowych jako osoby uprawnione do uczestnictwa
w zgromadzeniu wskazuje, po pierwsze, akcjonariuszy, w tym akcjona-
riuszy z akcji niemych, poniewa¿ mimo wy³¹czenia w stosunku do nich
prawa g³osu akcje te dalej inkorporuj¹ odrêbne od prawa g³osu upraw-
nienie do uczestnictwa w zgromadzeniu, a tak¿e zastawników i u¿ytkow-
ników akcji uprawnionych do wykonywania z nich praw we w³asnym
imieniu zgodnie z art. 340 k.s.h. (art. 187 § 2 k.s.h.) oraz cz³onków
organów i przedstawicieli, w tym pe³nomocników tych osób, z zastrze-
¿eniem jedynie ograniczeñ z art. 412 § 3 k.s.h. (art. 243 § 3 k.s.h.) oraz
w przypadku spó³ki z o.o. ograniczeñ wprowadzonych w umowie spó³ki
w oparciu o art. 243 § 1 k.s.h. Je¿eli akcjonariuszem, zastawnikiem lub
u¿ytkownikiem akcji lub ich przedstawicielem jest osoba prawna lub u³omna
osoba prawna, uczestnikiem zgromadzenia s¹ osoby fizyczne reprezen-
tuj¹ce te podmioty. Po drugie, w przypadku zwyczajnego zgromadzenia
uczestnikami s¹ byli cz³onkowie organów spó³ki zgodnie z art. 395 § 3
zd. 2 k.s.h. (art. 231 § 3 zd. 2 k.s.h.). Po trzecie, zgodnie z art. 406
§ 4 k.s.h. uczestnikami zgromadzenia s¹ tak¿e aktualni cz³onkowie or-
ganów spó³ki. Mimo braku odpowiedniego przepisu dotyczy to tak¿e
zgromadzenia wspólników. Za wyj¹tkiem zwyczajnego zgromadzenia
osoby takie mog¹ jednak zostaæ wykluczone ze zgromadzenia jego uchwa³¹.
Ich uczestnictwo w pozosta³ych zgromadzeniach nie ma bowiem na celu
polepszenia pozycji tych osób, a wiêc nie jest prawem tych osób, a ma
jedynie u³atwiæ akcjonariuszom, zastawnikom oraz u¿ytkownikom akcji
wykonywanie funkcji stanowi¹cej oraz kontrolnej zgromadzenia. Dlatego
zgromadzenie mo¿e wykluczyæ te osoby ze zgromadzenia, je¿eli np.
zachodzi potrzeba przedyskutowania zmian personalnych w organach
spó³ki.

Nie ma przeszkód, aby statut lub uchwa³a zgromadzenia rozszerzy³a
kategoriê osób uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu, np.
o przedstawicieli banków finansuj¹cych, obligatariuszy czy przedstawi-
cieli pracowników spó³ki. Osoby takie mog¹ jednak zostaæ ka¿dorazowo
wykluczone ze zgromadzenia jego uchwa³¹. Osoba trzecia nie uzyskuje
bowiem w wyniku takiego postanowienia statutu lub uchwa³y zgroma-
dzenia ¿adnego prawa wobec spó³ki, które podlega³oby ochronie. Celem
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takiego postanowienia jest jedynie ustalenie miêdzy akcjonariuszami naj-
lepszego modelu organizacji spó³ki i to wy³¹cznie w jej interesie, a nie
w celu polepszenia pozycji osoby trzeciej. Na tej samej zasadzie uchylenie
prawa przyznanego osobiœcie osobie, która nie jest akcjonariuszem, np.
prawa powo³ania cz³onka organu spó³ki, nie wymaga zgody tej osoby,
poniewa¿ nie stosuje siê do niego art. 415 § 3 k.s.h. Na sprzecznoœæ ze
statutem uchwa³y zgromadzenia o wykluczeniu takich osób mog¹ powo-
³aæ siê jedynie osoby legitymowane do wytoczenia powództwa o uchy-
lenie uchwa³y.

Uprawnienie do uczestnictwa w zgromadzeniu obejmuje mo¿liwoœæ
zabierania g³osu w dyskusji na zgromadzeniu. Obejmuje ono tak¿e mo¿liwoœæ
sk³adania wniosków, zarówno porz¹dkowych, jak i dotycz¹cych treœci
g³osowanych uchwa³. Uprawienia te przys³uguj¹ tak¿e obecnym oraz
by³ym cz³onków organów spó³ki jako uczestnikom zgromadzenia. Jest
to konsekwencj¹ tego, ¿e co do zasady to w³aœnie zarz¹d zwo³uje zgro-
madzenie, a wiêc proponuje porz¹dek obrad i treœæ g³osowanych uchwa³.
Mo¿liwoœæ sk³adania wniosków, zarówno merytorycznych, jak i formal-
nych, tak¿e w trakcie zgromadzenia, w szczególnoœci mo¿liwoœæ mo-
dyfikacji pierwotnych propozycji odnoœnie do treœci g³osowanych uchwa³,
jest tego logiczn¹ kontynuacj¹. Poniewa¿ zgromadzenie w pewnych
przypadkach mo¿e zostaæ zwo³ane równie¿ przez radê nadzorcz¹ lub,
w spó³ce z o.o., komisjê rewizyjn¹, analogiczna kompetencja przyznana
zosta³a cz³onkom tych organów. Oznacza to jednoczeœnie uczynienie okre-
œlonej dystynkcji miêdzy prawem g³osu a prawem uczestnictwa w zgro-
madzeniu, przy czym prawo do sk³adania wniosków na zgromadzeniu
uwa¿am konsekwentnie za element prawa do uczestnictwa w zgroma-
dzeniu, a nie prawa g³osu. Bêdzie to mia³o znaczenie tak¿e np. dla ak-
cjonariuszy, zastawników lub u¿ytkowników akcji niemych.

Od osób uprawnionych do uczestnictwa nale¿y odró¿niæ obs³ugê
zgromadzenia, dzia³aj¹c¹ wpierw pod kierunkiem osoby otwieraj¹cej
zgromadzenie, a nastêpnie przewodnicz¹cego, a tak¿e obserwatorów
uprawnionych wy³¹cznie do przygl¹dania siê obradom, w szczególnoœci
t³umaczy, zaproszonych przez spó³kê doradców lub jej pracowników,
doradców zaproszonych przez akcjonariuszy, zastawników lub u¿ytkow-
ników akcji oraz dziennikarzy. O ile nie ma potrzeby dopuszczania tych
osób do przygl¹dania siê obradom, o tyle statut lub uchwa³a zgromadzenia
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mo¿e nadaæ zgromadzeniu charakter poufny i wprowadziæ w tym za-
kresie ograniczenia11. Nie mog¹ one jednak dotyczyæ t³umaczy ani do-
radców zaproszonych przez akcjonariuszy, zastawników lub u¿ytkow-
ników akcji, poniewa¿ ich uczestnictwo jest konieczne dla prawid³owej
realizacji prawa do uczestnictwa w zgromadzeniu przez akcjonariuszy
i innych jego uczestników. Skoro bowiem akcjonariusz, zastawnik lub
u¿ytkownik mo¿e dopuœciæ do udzia³u w zgromadzeniu inn¹ osobê poprzez
udzielenie jej pe³nomocnictwa, mo¿e on te¿ uczestniczyæ w zgromadzeniu
razem z wybran¹ przez siebie osob¹. Nie dotyczy to jedynie przypadku,
gdy umowa spó³ki z o.o. na podstawie art. 243 § 1 k.s.h. ogranicza
mo¿liwoœæ udzielenia takiego pe³nomocnictwa. Przepis ten stanowi jedyn¹
podstawê dla ewentualnego zamkniêcia zgromadzenia dla doradców
zaproszonych przez akcjonariuszy, zastawników lub u¿ytkowników.
Cz³onkowie zarz¹du lub rady nadzorczej jako uczestnicy zgromadzenia
mog¹ poprosiæ o zreferowanie okreœlonej sprawy w ich imieniu przez
doradców lub pracowników spó³ki lub poprosiæ te osoby o udzielenie
stosownych wyjaœnieñ. Osoby te wypowiadaj¹ siê wobec uczestników
zgromadzenia w imieniu zarz¹du lub rady nadzorczej.

Nadanie poufnoœci zgromadzeniu mo¿e polegaæ równie¿ na wprowa-
dzeniu statutem lub uchwa³¹ zgromadzenia zakazu fotografowania lub
nagrywania obrad12.

Mimo wyraŸnego brzmienia art. 409 § 1 k.s.h., zgodnie z którym
przewodnicz¹cy jest wybierany spoœród osób uprawnionych do uczest-
nictwa w zgromadzeniu, nie mo¿e on zostaæ wybrany spoœród aktualnych
lub by³ych cz³onków zarz¹du lub rady nadzorczej13, chyba ¿e s¹ oni
uprawnieni do uczestnictwa w zgromadzeniu tak¿e z innego tytu³u. Za
tak¹ interpretacj¹ przemawia koniecznoœæ zapewnienia zgromadzeniu
samorz¹dnoœci i niezale¿noœci od innych organów spó³ki. Cz³onkowie
zarz¹du lub rady nadzorczej nie powinni mieæ istotnego wp³ywu na przebieg

11 Zwolennikiem udzia³u dziennikarzy w zgromadzeniach jest J. S z w a j a (Kodeks…,
s. 843, nb. 35), przy czym pozostawia on ka¿dorazow¹ decyzjê o ich dopuszczeniu w rê-
kach przewodnicz¹cego.

12 Tak te¿ J. S z w a j a (Kodeks…, s. 843, nb. 35), przy czym pozostawia on decyzjê
w tym zakresie w rêkach przewodnicz¹cego.

13 Odmiennie J. S z w a j a, Kodeks…, s. 838, nb. 18.
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zgromadzenia, który powinien pozostawaæ w ca³oœci w dyspozycji
akcjonariuszy.

Przewodnicz¹cy zgromadzenia jest zawsze osob¹ fizyczn¹14. W przy-
padku tego przepisu, jak i kilku innych, przez uczestników zgromadzenia
nale¿y wyj¹tkowo rozumieæ osoby fizyczne reprezentuj¹ce akcjonariuszy,
zastawników lub u¿ytkowników akcji. W rozumieniu innych przepisów
(np. art. 422 § 2 k.s.h.) obecnym na zgromadzeniu jest zawsze akcjo-
nariusz, zastawnik lub u¿ytkownik, nawet je¿eli jest on reprezentowany
przez przedstawiciela.

Wybór przewodnicz¹cego, z wyj¹tkiem walnego zgromadzenia, w któ-
rym uczestniczy tylko jeden akcjonariusz, powinien zgodnie z art. 420
§ 2 oraz § 4 k.s.h. nast¹piæ w g³osowaniu tajnym. Decyduj¹ce znaczenie
ma liczba akcjonariuszy znajduj¹ca siê na liœcie obecnoœci w chwili takiego
g³osowania. Spotykany wybór przewodnicz¹cego przez aklamacjê nie jest
prawid³owy15. Nie ma mo¿liwoœci uchylenia tajnoœci tego g³osowania na
podstawie art. 420 § 3 k.s.h., co nale¿y uznaæ za wadê ustawy. Osoba
otwieraj¹ca zgromadzenie – poniewa¿ jej jedynym zadaniem jest dopro-
wadzenie do wyboru przewodnicz¹cego – powinna upewniæ siê, czy
osoby g³osuj¹ce nad wyborem przewodnicz¹cego s¹ uprawnione do
uczestnictwa w zgromadzeniu z danej liczby g³osów, przy czym nie musi
to nast¹piæ w postaci podpisania przez ni¹ projektu listy obecnoœci.
Ustawodawca nie reguluje bowiem sposobu formalnego dopuszczenia do
tego g³osowania, w szczególnoœci nie przewiduje, ¿e mog³oby to nast¹piæ
poprzez podpisanie listy obecnoœci przez osobê otwieraj¹c¹ zgromadzenie.
Dlatego wystarczy, ¿e osoba ta w inny sposób zadba o zebranie od
poszczególnych g³osuj¹cych takiej liczby g³osów, jaka w jej ocenie przy-
s³uguje tym uczestnikom na danym zgromadzeniu16.

Ju¿ pod przewodnictwem przewodnicz¹cego zgromadzenia mo¿e dojœæ
do wyboru innych osób do pe³nienia dalszych funkcji na zgromadzeniu,
przy czym takie g³osowania mog¹ nast¹piæ dopiero po sporz¹dzeniu listy

14 Tam¿e.
15 Odmiennie J. S z w a j a (Kodeks…, s. 839, nb. 19), który wymagaj¹c w zasadzie

g³osowania tajnego, akceptuje jednak wybór przez aklamacjê, chyba ¿e jakiœ akcjonariusz
za¿¹da g³osowania tajnego lub zg³oszonych zostanie kilku kandydatów.

16 Trafnie o zadaniu dopilnowania przez osobê otwieraj¹c¹ zgromadzenie prawid³o-
wego przebiegu tego g³osowania pisze równie¿ J. S z w a j a, Kodeks…, s. 839, nb. 20.
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obecnoœci17. Nie ma bowiem powodu, aby nastêpowa³y one jeszcze przed
formalnym dopuszczeniem uczestników do udzia³u w zgromadzeniu.
Chodziæ mo¿e np. o wybór zastêpcy lub zastêpców przewodnicz¹cego18,
którzy na wniosek przewodnicz¹cego mog¹ zastêpowaæ go przy pe³nieniu
jego obowi¹zków, w tym przy podpisywaniu listy obecnoœci. Dla potrzeb
wykonywania tych obowi¹zków, w tym obowi¹zków przewidzianych
w kodeksie spó³ek handlowych, zastêpca przewodnicz¹cego powinien byæ
uwa¿any za przewodnicz¹cego. Art. 409 § 1 k.s.h. nie wyklucza bowiem
wyboru kilku przewodnicz¹cych zgromadzenia, a dodatek „zastêpca” s³u¿y
jedynie wskazaniu pierwszeñstwa miêdzy nimi. Wybór zastêpcy mo¿e byæ
wskazany w przypadku, gdyby obrady mia³y trwaæ przez d³u¿szy czas19.

Czêsto w praktyce spotykany jest równie¿ wybór cz³onków komisji
skrutacyjnej, której zadaniem jest zliczenie g³osów oddanych nad poszcze-
gólnymi uchwa³ami, a wiêc ustalenie liczby g³osów oddanych za, przeciw
oraz g³osów wstrzymuj¹cych siê. Spotykany w praktyce wybór komisji
skrutacyjnej w przypadku elektronicznego zliczania g³osów na zgroma-
dzeniu jest nie tylko zbêdny, ale wrêcz wprowadzaj¹cy w b³¹d, skoro to
nie cz³onkowie tej komisji dokonuj¹ zliczenia g³osów, w szczególnoœci
skoro nie mog¹ oni potwierdziæ prawid³owoœci zliczenia g³osów przez
urz¹dzenie elektroniczne. Mimo wyboru komisji skrutacyjnej ustalenie,
czy g³osowana uchwa³a osi¹gnê³a wymagan¹ liczbê g³osów, pozostaje
prawem oraz obowi¹zkiem przewodnicz¹cego zgromadzenia. Stwierdze-
nie takie nie rodzi jednak szczególnych skutków prawnych, uzyskanie lub
nieuzyskanie przez uchwa³ê wymaganej wiêkszoœci g³osów jest bowiem
faktem obiektywnym, podobnie jak iloœæ oddanych g³osów (kworum).

Spotykany jest równie¿ wybór komisji wnioskowej, której zadaniem
jest zbieranie od uczestników projektów zmian do treœci uchwa³ oraz
czuwanie nad ostateczn¹ treœci¹ g³osowanych uchwa³, w szczególnoœci
poprzez nanoszenie na treœæ projektu przeg³osowanych poprawek.

Cz³onkami komisji skrutacyjnej lub komisji wnioskowej mog¹ byæ
jedynie uczestnicy zgromadzenia. Przemawia za tym nie tyle analogia
z art. 409 § 1 k.s.h.20, co wzgl¹d na okolicznoœæ, ¿e chodzi o komisje

17 Tak te¿ J. S z w a j a, Kodeks…, s. 840, nb. 21.
18 Tak te¿ J. S z w a j a, Kodeks…, s. 839, nb. 21.
19 Tam¿e.
20 Taki argument podnosi J. S z w a j a, Kodeks..., s. 839, nb. 21.
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zgromadzenia. Nie wyklucza to powierzenia funkcji odpowiadaj¹cych
zadaniom tych komisji osobom trzecim, stanowi¹cym obs³ugê zgroma-
dzenia. Osoby te nie tworz¹ wtedy komisji zgromadzenia. Nie jest jednak
konieczne, aby zgromadzenie by³o samowystarczalne pod wzglêdem
obs³ugi technicznej, a czynnoœci objête funkcjami tych komisji s¹, od-
miennie ni¿ funkcja przewodnicz¹cego, czynnoœciami wy³¹cznie tech-
nicznymi. Je¿eli wiêc, co nie budzi w¹tpliwoœci, np. obs³uga elektronicz-
nego zliczania g³osów mo¿e byæ powierzona osobom trzecim, to osobie
trzeciej mo¿na powierzyæ równie¿ np. zliczanie g³osów w sposób tra-
dycyjny.

Zgodnie z art. 420 § 3 (art. 247 § 3 k.s.h.) zgromadzenie mo¿e uchyliæ
tajnoœæ g³osowania w sprawach dotycz¹cych wyboru komisji powo³y-
wanej przez zgromadzenie. G³osowanie nad uchyleniem tajnoœci odbywa
siê jawnie. Celem przepisu jest unikniêcie koniecznoœci przeprowadzenia
g³osowania tajnego w przypadkach ma³o istotnych g³osowañ personal-
nych. Ustawodawca obawia siê, ¿e tajnoœæ g³osowania wyd³u¿y oddanie
oraz zliczenie g³osów. Ma³a istotnoœæ tych g³osowañ wynika z wyboru
w ich ramach osób do pe³nienia funkcji jedynie na danym zgromadzeniu
oraz jedynie do funkcji technicznych dla przeprowadzenia zgromadzenia,
jak np. w przypadku cz³onków komisji skrutacyjnej. Dlatego wy³¹czenie
to nie obejmuje wyboru przewodnicz¹cego zgromadzenia. W przypadku
spó³ki z o.o. przez komisjê, o której mowa w przepisie, nie nale¿y tak¿e
rozumieæ komisji rewizyjnej, a jedynie komisje zgromadzenia. Art. 420
§ 3 k.s.h. pozostaje w takiej relacji do art. 420 § 2 zd. 2 k.s.h. (art. 247
§ 2 zd. 2 k.s.h.), ¿e na ¿¹danie choæby jednego akcjonariusza g³osowanie
w sprawach wyboru komisji powo³ywanej przez zgromadzenie powinno
zostaæ przeprowadzone jako g³osowanie tajne. ¯¹danie mo¿e zostaæ wy-
powiedziane zarówno jako g³os przeciwko uchwale o uchyleniu tajnoœci
g³osowania w tej sprawie, jak i po powziêciu takiej uchwa³y, a przed
samym g³osowaniem.

Tajnoœæ g³osowania polega na umo¿liwieniu uczestnikowi zgromadze-
nia oddania g³osu w sposób wykluczaj¹cy ustalenie sposobu jego g³oso-
wania przez osoby inne ni¿ te, które zliczaj¹ g³osy, a tak¿e na obowi¹zku
zachowania przez osoby, które zliczaj¹ g³osy, w tajnoœci sposobu g³o-
sowania przez poszczególnych akcjonariuszy, to jest dopuszczeniu po-
dania jedynie sumarycznej liczby g³osów za, przeciw oraz wstrzymuj¹-
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cych siê – oddanych przez wszystkich akcjonariuszy. Wyj¹tkiem od tego
ostatniego obowi¹zku jest przypadek zg³oszenia sprzeciwu, kiedy osoby
zliczaj¹ce g³osy mog¹ ujawniæ sposób g³osowania przez tak¹ osobê. Zg³osiæ
sprzeciw mo¿na bowiem jedynie, je¿eli g³osowa³o siê wczeœniej przeciw
uchwale.

Ka¿dy zg³oszony kandydat powinien wyraziæ ustn¹ lub pisemn¹ zgodê
na kandydowanie. Za w¹tpliwe nale¿y uznaæ wyra¿enie zgody post factum,
poniewa¿ osoba ta piastuje ju¿ wtedy swoj¹ funkcjê. Wybrany zostaje ten
kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê g³osów, w ka¿dym razie co
najmniej wiêkszoœæ bezwzglêdn¹ (art. 414 k.s.h., art. 245 k.s.h.), chyba
¿e statut przewiduje dla powziêcia takiej uchwa³y inn¹ wiêkszoœæ. Je¿eli
¿aden kandydat nie uzyska³ bezwzglêdnej wiêkszoœci, w braku odmien-
nych postanowieñ statutu lub uchwa³y, rol¹ przewodnicz¹cego jest za-
proponowanie sposobu g³osowania pozwalaj¹cego na wy³onienie kandy-
data, którego zgromadzenie, dzia³aj¹c co najmniej bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹
g³osów oddanych, obdarzy jednoczeœnie najwiêkszym zaufaniem. Jest to
zgodne z kompetencj¹ przewodnicz¹cego do kierowania obradami, która
podlega kontroli zgromadzenia w ten sposób, ¿e ka¿dy uczestnik mo¿e
domagaæ siê od zgromadzenia uchylenia lub zmiany decyzji przewodni-
cz¹cego w zakresie kierowania obradami, np. zmiany kolejnoœci g³oso-
wania okreœlonych kandydatur.

W przypadku, kiedy do obsadzenia jest kilka miejsc, wybrani zostaj¹
kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów za swoj¹
kandydatur¹, przy jednoczesnym uzyskaniu wymaganej minimalnej wiêk-
szoœci g³osów. Kodeks spó³ek handlowych nie okreœla przy tym kolejnoœci
g³osowania nad poszczególnymi kandydaturami. Jest to sprawa wy³¹cznie
porz¹dkowa i mo¿liwe jest, znowu wed³ug decyzji przewodnicz¹cego,
zarówno g³osowanie w kolejnoœci zg³oszonych kandydatur, jak i w kolejnoœci
alfabetycznej. Je¿eli liczba zg³oszonych kandydatur odpowiada liczbie miejsc
do obsadzenia, na tych samych zasadach mo¿liwe jest równie¿ g³oso-
wanie en bloc nad wszystkimi kandydaturami. Statut lub uchwa³a zgro-
madzenia mog¹ przewidywaæ odmiennoœci.

Wybór przewodnicz¹cego, jak równie¿ dalszych osób do pe³nienia
innych funkcji na zgromadzeniu, jest czynnoœci¹ porz¹dkow¹, dopusz-
czon¹ przez kodeks spó³ek handlowych, która nie musi zostaæ zapowie-
dziana w porz¹dku obrad. Jednoczeœnie mo¿na sobie wyobraziæ odbycie
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zgromadzenia w ogóle bez wyboru przewodnicz¹cego, co mo¿e mieæ
praktyczne znaczenie, je¿eli na zgromadzeniu jest tylko kilka osób lub je¿eli
uczestnicy nie mog¹ siê porozumieæ co do osoby przewodnicz¹cego.
Mimo ¿e kodeks spó³ek handlowych wspomina o wyborze przewodni-
cz¹cego, akcjonariusze mog¹ zaniechaæ tej czynnoœci, je¿eli uznaj¹ j¹ oni
za zbêdn¹ i gotowi s¹ wspólnie poprowadziæ obrady21. W takim przy-
padku wykonuj¹ oni wspólnie wszystkie kompetencje i obowi¹zki prze-
wodnicz¹cego, w tym równie¿ w zakresie stwierdzania prawid³owoœci
zwo³ania i zdolnoœci zgromadzenia do powziêcia uchwa³, decydowania
o przebiegu obrad, stwierdzania liczby oddanych g³osów oraz powziêcia
uchwa³y, a tak¿e wszyscy podpisuj¹ protokó³ zgromadzenia. Je¿eli na
zgromadzeniu jest tylko jedna osoba, staje siê ona automatycznie prze-
wodnicz¹cym.

3. Sporz¹dzenie listy obecnoœci

Kolejnym etapem jest sporz¹dzenie listy obecnoœci. Przemawia za tym
wyraŸne brzmienie art. 410 § 1 k.s.h., zgodnie z którym lista obecnoœci
podpisana przez przewodnicz¹cego powinna byæ sporz¹dzona niezw³ocz-
nie po wyborze przewodnicz¹cego. Z tego powodu nie jest w³aœciwe
umieszczanie punktu dotycz¹cego sporz¹dzenia listy obecnoœci przed
wyborem przewodnicz¹cego, bezpoœrednio po otwarciu zgromadzenia.
Jest przy tym oczywiste, ¿e ju¿ przed wyborem przewodnicz¹cego
konieczne jest ustalenie, kto jest uprawniony do uczestnictwa w zgro-
madzeniu oraz z jakiej liczby akcji oraz jak¹ liczb¹ g³osów osoba ta mo¿e
g³osowaæ. Dlatego sporz¹dzenie projektu listy obecnoœci mo¿e, a ze
wzglêdów praktycznych nawet powinno, nast¹piæ wczeœniej. Jest to
mo¿liwe tak¿e przed otwarciem zgromadzenia, przy czym lista bêdzie
systematycznie uzupe³niana o kolejnych uczestników, tak¿e takich, którzy
stawi¹ siê na zgromadzeniu po jego otwarciu22. Nie jest bowiem prze-
s³ank¹ uczestnictwa w zgromadzeniu stawienie siê na zgromadzenie w chwili
jego otwarcia. Przewodnicz¹cy nie powinien jednak podpisywaæ listy

21 Odmiennie J. S z w a j a (Kodeks.., s. 837, nb. 16), który wskazuje, ¿e brak wyboru
przewodnicz¹cego mo¿e stanowiæ podstawê zaskar¿enia powziêtych uchwa³.

22 Tak te¿ w odniesieniu do uzupe³nienia listy obecnoœci o spóŸnionych uczestników
J. S z w a j a, Kodeks…, s. 847, nb. 8.
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przed umo¿liwieniem wpisania siê na ni¹ wszystkim obecnym osobom
spe³niaj¹cym przes³anki uczestnictwa w zgromadzeniu. Podpisanie listy
przez przewodnicz¹cego jest bowiem wstêpem do dalszych czynnoœci
na zgromadzeniu, które mog¹ mieæ miejsce dopiero, je¿eli wszystkie obecne
osoby zostan¹ dopuszczone do udzia³u w zgromadzeniu lub zostanie im
to odmówione. Natomiast z³o¿enie wniosku o wybór komisji w celu
sprawdzenia listy obecnoœci, jak równie¿ prace tej komisji, nie wstrzymuj¹
automatycznie obrad zgromadzenia, przy czym samo zgromadzenie mo¿e
zadecydowaæ o przerwie w obradach na czas takich prac.

Z tego powodu wniosek o sprawdzenie listy, o którym mowa w art. 410
§ 2 k.s.h., mo¿e zostaæ zg³oszony tak¿e w okresie póŸniejszym, choæby
nie dokonano nowych wpisów, a komisja, je¿eli zosta³a wczeœniej wy-
brana, powinna sprawdziæ z urzêdu listê obecnoœci w zakresie ka¿dej
dalszej osoby, która zosta³a na ni¹ wpisana. Ka¿dy wpis musi te¿ zostaæ
niezw³ocznie potwierdzony podpisem przewodnicz¹cego, poniewa¿ pro-
wadzi on do zmiany listy obecnoœci23. Je¿eli komisja zosta³a ju¿ wybrana,
akcjonariusze, zastawnicy i u¿ytkownicy posiadaj¹cy co najmniej jedn¹
dziesi¹t¹ kapita³u zak³adowego reprezentowanego na zgromadzeniu lub ich
przedstawiciele nie mog¹ ¿¹daæ wyboru nowej komisji i sprawdzenia ca³ej
listy, a jedynie maj¹ prawo wyboru dalszego jednego cz³onka tej komisji,
który bêdzie uczestniczy³ w sprawdzeniu listy w zakresie nowych wpisów.
Wczeœniejsze wybranie komisji nie powinno bowiem blokowaæ mo¿liwo-
œci uzupe³nienia jej sk³adu przez osoby spe³niaj¹ce wymaganie posiadania
co najmniej jednej dziesi¹tej kapita³u zak³adowego reprezentowanego na
zgromadzeniu. Nie powinno to jednak prowadziæ do kilkukrotnego spraw-
dzania listy w zakresie tych samych wpisów, st¹d sprawdzenie w po-
szerzonym sk³adzie komisji mo¿e dotyczyæ tylko nowych wpisów.
Powo³anie komisji w celu sprawdzenia listy obecnoœci mo¿e byæ równie¿
sposobem dopisania do listy obecnoœci osób, którym przewodnicz¹cy
odmówi³ wpisu na listê. Osoby takie nie mog¹ jednak skutecznie z³o¿yæ
wniosku o powo³anie takiej komisji. Mimo ¿e w razie z³o¿enia wniosku
przez uprawnionych uczestników, w kompetencjach zgromadzeniu po-

23 Odmiennie J. S z w a j a (Kodeks…, s. 848, nb. 10), który ze wzglêdów praktycznych
godzi siê na powtórne podpisanie listy przed przewodnicz¹cego dopiero po zamkniêciu
zgromadzenia. Moim zdaniem sprzeciwia siê temu wymaganie, ¿e dopuszcza do udzia³u
w zgromadzeniu przewodnicz¹cy, a nie inne osoby, choæby pod jego kierownictwem.
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zostaje nie tyle powo³anie komisji, co wybór pozosta³ych jej cz³onków,
to brak ich wyboru skutecznie zablokuje mo¿liwoœæ dzia³ania komisji, co
do której kodeks spó³ek handlowych wymaga, aby by³a co najmniej
trzyosobowa. De lege ferenda nale¿y postulowaæ, aby zgromadzenie
zachowa³o prawo uzupe³nienia sk³adu komisji o dalsze osoby, jednak bez
wymagania minimalnego jej sk³adu. Wtedy uzupe³nienie sk³adu komisji
przez zgromadzenie nie by³oby konieczne dla rozpoczêcia jej prac.

Wymaganie posiadania przez wnioskodawców okreœlonej czêœci ka-
pita³u zak³adowego reprezentowanego na zgromadzeniu ma przeciwdzia-
³aæ pochopnemu powo³aniu komisji, je¿eli wnioskodawcy, niezale¿nie od
poprawnoœci listy obecnoœci, nie maj¹ wp³ywu na przebieg obrad i nie
potrafili do swojego wniosku przekonaæ innych osób. W ka¿dym razie
tacy akcjonariusze mog¹, powo³uj¹c siê na nieprawid³owoœci w zakresie
ustalania listy obecnoœci, skar¿yæ uchwa³ê zgromadzenia24. Procedura
odwo³awcza od decyzji przewodnicz¹cego do komisji nie zamyka bowiem
mo¿liwoœci powo³ywania siê na nieprawid³owoœæ listy w takim postêpo-
waniu, sprawa nie jest bowiem ostatecznie zamkniêta, a ustalenie prze-
wodnicz¹cego lub komisji nie wi¹¿e s¹du. Wszczêcie tej procedury nie
jest te¿ przes³ank¹ dopuszczalnoœci zaskar¿enia uchwa³y zgromadzenia
z powo³aniem na nieprawid³owoœæ listy uczestników. Skorygowaæ listê
obecnoœci mo¿e równie¿ w trakcie zgromadzenia sam przewodnicz¹cy
z w³asnej inicjatywy.

Je¿eli osoby domagaj¹ce siê sprawdzenia listy obecnoœci nie dysponuj¹
co najmniej jedn¹ dziesi¹t¹ kapita³u zak³adowego reprezentowanego na
danym walnym zgromadzeniu, z³o¿enie przez nich wniosku, chocia¿ dalej
jest mo¿liwe jako wniosek formalny, nie powoduje obowi¹zku powo³ania
komisji i sprawdzenia listy. Zgromadzenie mo¿e jednak w odpowiedzi na
taki wniosek powzi¹æ uchwa³ê o powo³aniu komisji w celu sprawdzenia
listy. Wnioskodawcy nie maj¹ jednak wtedy samodzielnego prawa wy-
boru jednego cz³onka komisji25.

Sporz¹dzenie listy obecnoœci dopiero po wyborze przewodnicz¹cego
daje siê pogodziæ z koniecznoœci¹ wczeœniejszego sporz¹dzenia projektu
tej listy. Kodeks spó³ek handlowych jako listê obecnoœci traktuje bowiem

24 Tak te¿ J. S z w a j a, Kodeks…, s. 851, nb. 23.
25 Tam¿e, s. 849, nb. 18.
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jedynie listê obecnoœci podpisan¹ przez przewodnicz¹cego. Je¿eli natomiast
okaza³oby siê, ¿e we wczeœniejszych g³osowaniach, w szczególnoœci nad
wyborem przewodnicz¹cego, bra³y udzia³ osoby nieuprawnione w œwietle
listy obecnoœci podpisanej przez przewodnicz¹cego lub ¿e osoby upraw-
nione dysponowa³y w czasie tych g³osowañ zbyt du¿¹ liczb¹ akcji lub
g³osów w stosunku do liczby wynikaj¹cej z podpisanej przez przewodni-
cz¹cego listy obecnoœci, wyniki takich g³osowañ nale¿y odpowiednio
zweryfikowaæ26. Je¿eli dopisanie nowych osób nie wynika z ich opóŸnio-
nego stawiennictwa na zgromadzeniu, a tak¿e w razie zwiêkszenia liczby
akcji lub g³osów uczestnika zgromadzenia w stosunku do projektu listy lub
wczeœniejszej wersji listy, osoby te mog¹ skar¿yæ wczeœniej powziête uchwa³y
jako bezzasadnie niedopuszczone do zgromadzenia, w tym bezzasadnie
niedopuszczone z czêœci akcji (art. 422 § 2 pkt 3 k.s.h.). Jak ju¿ by³a mowa,
nad zawartoœci¹ projektu listy obecnoœci powinna przed wyborem prze-
wodnicz¹cego czuwaæ osoba, która otwiera zgromadzenie.

Zgodnie z art. 410 § 1 k.s.h. lista obecnoœci powinna zawieraæ spis
uczestników zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które ka¿dy z nich
przedstawia, i s³u¿¹cych im g³osów. Koniecznoœæ wymienienia liczby
akcji wynika z tego, ¿e w zale¿noœci od porz¹dku obrad mo¿e dojœæ do
g³osowania, w którym ka¿da akcja ma jeden g³os bez przywilejów lub
ograniczeñ, ewentualnie do g³osowania, w którym liczba akcji, z których
oddano g³os, ma znaczenie dla oceny, czy uzyskana zosta³a wymagana
wiêkszoœci g³osów. Liczba akcji ma znaczenie tak¿e w przypadku, gdy
kodeks spó³ek handlowych lub statut wymaga okreœlonego kworum
liczonego wed³ug liczby akcji, z których oddano g³os. Lista obecnoœci
powinna wskazywaæ liczbê g³osów s³u¿¹cych poszczególnym akcjona-
riuszom z uwzglêdnieniem przywilejów, przy czym, je¿eli przywilej dotyczy
jedynie g³osowania nad okreœlonymi uchwa³ami, nale¿y wskazaæ liczbê
g³osów przys³uguj¹cych zarówno przy g³osowaniu nad takimi uchwa³ami,
jak i w pozosta³ych przypadkach. Dla tych potrzeb mo¿na jednak pomin¹æ
uprzywilejowania do g³osowania nad uchwa³ami, które nie znajduj¹ siê
w porz¹dku obrad. Ustalanie iloœci g³osów, które poszczególni uczestnicy
mogliby oddaæ w g³osowaniu nad takimi uchwa³ami, jest wówczas zbêdne.

26 Mo¿liwoœæ wykreœlenia z listy dopuszcza tak¿e J. S z w a j a, Kodeks…, s. 84, nb. 8.
Mo¿liwoœæ weryfikacji wyniku g³osowania przyjmuje tak¿e G. D o m a ñ s k i, M. G o s z -
c z y k, Wybrane…, s. 17.
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Zgodnie z art. 421 § 2 zd. 2 k.s.h. lista obecnoœci powinna zawieraæ
podpisy uczestników zgromadzenia, przy czym ka¿dy uczestnik poprzez
podpis potwierdza jedynie dane, które dotycz¹ jego osoby, a podpisany
uczestnik mo¿e dalej podnosiæ, ¿e zosta³ on bezzasadnie niedopuszczony
do udzia³u w zgromadzeniu z dalszych swoich akcji lub g³osów. Nie
stanowi to te¿ w ¿adnej mierze uznania przez tak¹ osobê uprawnienia do
uczestnictwa w zgromadzeniu innych osób umieszczonych na liœcie.
Kodeks spó³ek handlowych przewiduje bowiem osobn¹ procedurê do
zakwestionowania tego uczestnictwa w art. 410 § 2, a odmienne wy-
maganie opóŸni³oby sporz¹dzenie listy poprzez odroczenie podpisów
uczestników do chwili, gdy ukoñczony zostanie spis wszystkich uczest-
ników. W podpisie chodzi jedynie o potwierdzenie, ¿e wymieniona osoba
rzeczywiœcie uczestniczy³a w zgromadzeniu. Poniewa¿ podpisuj¹cy listê
uczestnik nie musi znaæ ca³ej listy, nie ma przeszkód, aby sk³ada³a siê ona
z wielu osobnych dokumentów.

Jak wspomniano, uczestnikami zgromadzenia mog¹ byæ równie¿ aktualni
i obecni cz³onkowie zarz¹du i rady nadzorczej, dlatego tak¿e ich imiona
i nazwiska oraz podpisy powinny znaleŸæ siê na liœcie obecnoœci27.
W praktyce wymaganie to nie jest przestrzegane, co wynika z tego, ¿e
dopiero kodeks spó³ek handlowych podniós³ rangê tych osób z pozycji
obserwatorów zgromadzenia do pozycji jego uczestników. Mimo takiej
zmiany praktyka sporz¹dzania listy nie uleg³a odpowiedniemu dostosowa-
niu. Celowoœæ umieszczenia tych osób na liœcie wynika z koniecznoœci
sformalizowania procesu dopuszczenia ich do uczestnictwa w zgromadze-
niu, w szczególnoœci procesu weryfikacji, czy zachodz¹ przes³anki dopusz-
czalnoœci uczestnictwa w zgromadzeniu przez by³ych cz³onków organów.

Lista obecnoœci nie przes¹dza o uprawnieniu do uczestnictwa w zgro-
madzeniu, przy czym umieszczenie na niej jest potwierdzeniem uznania
tego uprawnienia, a odmowa umieszczenia odmow¹ uznania tego upraw-
nienia28. Osoba uprawniona mo¿e domagaæ siê dopuszczenia do udzia³u
w zgromadzeniu tylko poprzez ¿¹danie umieszczenia na liœcie. Jednocze-
œnie poprzez wniosek o sprawdzenie listy akcjonariusze, zastawnicy lub
u¿ytkownicy mog¹ zakwestionowaæ umieszczenie na liœcie innej osoby,

27 Tak te¿ J. S z w a j a, Kodeks…, s. 846, nb. 4.
28 Podobnie J. S z w a j a (Kodeks…, s. 846, nb. 2 i 3) oraz powo³ani przez niego inni

autorzy. Odmiennie G. D o m a ñ s k i, M. G o s z c z y k (Wybrane zagadnienia prawne
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a tym samym jej dopuszczenie do uczestnictwa w zgromadzeniu. Sk³a-
daj¹c taki wniosek nie trzeba przy tym wskazywaæ osoby, która zosta³a
umieszczona na liœcie w sposób niezasadny, ani w ¿aden inny sposób go
uzasadniaæ. Umieszczenia na liœcie dokonuje przewodnicz¹cy zgromadze-
nia, poniewa¿ to on podpisuje listê. Nie wyklucza to oczywiœcie sporz¹-
dzenia projektu listy przez inn¹ osobê.

Celem listy obecnoœci jest ponadto równie¿ ustalenie okolicznoœci
uczestnictwa okreœlonego akcjonariusza na zgromadzeniu lub ³¹cznej liczby
akcjonariuszy na zgromadzeniu, co ma znaczenie prawne w przypadkach
objêtych art. 404 § 1, art. 405 § 1 oraz art. 422 § 2 pkt 4 k.s.h.29 Z tego
powodu wskazane mo¿e siê okazaæ przeliczenie liczby akcji oraz g³osów
przys³uguj¹cych obecnym na sali uczestnikom zgromadzenia przed przej-
œciem do omawiania sprawy, powziêcia uchwa³y, odnoœnie do której
wymagane jest okreœlone kworum30. Chodzi o unikniêcie sytuacji, gdy
po zakoñczonej dyskusji zgromadzenie nie bêdzie w stanie powzi¹æ uchwa³y
ze wzglêdu na brak kworum.

Lista obecnoœci powinna zostaæ zgodnie z art. 410 § 1 k.s.h. wy³o¿ona
podczas obrad, co umo¿liwi zapoznanie siê z pe³n¹ list¹ wszystkim
uczestnikom i ewentualne powziêcie przez nich kroków zmierzaj¹cych
do sprawdzenia listy. Nie ma potrzeby, aby przewodnicz¹cy zapoznawa³
uczestników z treœci¹ listy ani nawet z sumarycznymi danymi dotycz¹-
cymi uczestnictwa w zgromadzeniu. By³oby natomiast z pewnoœci¹
przejawem elegancji, gdyby przewodnicz¹cy, przedstawiaj¹c siê uczest-

organizacji walnego zgromadzenia spó³ki akcyjnej, PPH 2002, nr 1, s. 10, 11), którzy
uwa¿aj¹, ¿e dopuszczenia do udzia³u w zgromadzeniu dokonuje zarz¹d poprzez sporz¹dze-
nie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu, a póŸniejsze czyn-
noœci maj¹ jedynie charakter techniczny. Wed³ug tych autorów lista obecnoœci stwierdza
wiêc jedynie stan faktyczny, tj. kto jest obecny na zgromadzeniu.

29 Tak te¿ J. S z w a j a, Kodeks…, s. 846, nb. 3. G. D o m a ñ s k i, M. G o s z c z y k
(Wybrane…, s. 11) wskazuj¹ takie uzasadnienie jako wy³¹czne uzasadnienie dla sporz¹dze-
nia listy obecnoœci. Z wymienionego katalogu pomijaj¹ oni natomiast art. 404 § 1 k.s.h.,
dodaj¹c ponadto art. 415 § 4 k.s.h. oraz art. 445 § 1 k.s.h. Moim zdaniem dla potrzeb
tych ostatnich przepisów istotna jest liczba g³osów oddanych, a nie liczba akcji reprezen-
towanych na zgromadzeniu.

30 J. S z w a j a (Kodeks…, s. 848, nb. 10) wymaga nawet, aby, je¿eli wymagane jest
kworum lub kwalifikowana wiêkszoœæ g³osów, przewodnicz¹cy obligatoryjnie dokonywa³
weryfikacji listy obecnoœci. Jest to, moim zdaniem, wymaganie zbyt daleko id¹ce, a w
przypadku, kiedy wymagana jest jedynie wiêkszoœæ kwalifikowana, dodatkowo zbêdne.
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nikom zgromadzenia, wskaza³, na jakiej podstawie jest on uprawniony do
uczestnictwa w zgromadzeniu. Poniewa¿ przewodnicz¹cy ocenia upraw-
nienie do uczestnictwa wszystkich uczestników zgromadzenia, w tym
równie¿ swoje, wypada³oby, aby wskaza³ on pozosta³ym uczestnikom
zgromadzenia podstawy do dokonania przez siebie oceny w³asnego
uprawnienia do uczestnictwa.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e lista obecnoœci nie jest sporz¹dzana przez no-
tariusza, chocia¿ zostanie ona za³¹czona do protoko³u zgromadzenia zgodnie
z art. 421 § 2 zd. 2 k.s.h. W zwi¹zku z tym notariusz nie ma wp³ywu
na treœæ tej listy, w szczególnoœci nie mo¿e on domagaæ siê zmiany jej
treœci poprzez wykreœlenie lub umieszczenie na liœcie okreœlonej osoby
lub zmianê liczby g³osów przypisanej do okreœlonej osoby. Do³¹czeniu do
protoko³u podlega dokument spe³niaj¹cy formalne wymagania listy obec-
noœci i nad zachowaniem jedynie tych formalnych wymagañ obowi¹zany
jest czuwaæ tak¿e notariusz. Powinien on np. domagaæ siê uzupe³nienia
listy obecnoœci, je¿eli nie wymienia ona liczby akcji przys³uguj¹cych
poszczególnym uczestnikom.

W przypadku zmiany przewodnicz¹cego nie powinien on ponownie
podpisywaæ listy obecnoœci, chyba ¿e dokonuje na niej zmian.

W sporz¹dzeniu listy obecnoœci pomocna jest zasada, ¿e o uprawnieniu
akcjonariusza do uczestnictwa w zgromadzeniu decyduje stan akcjona-
riatu na siedem dni przed zgromadzeniem, co wynika z art. 406 § 1 do
3 k.s.h. Celem jest wy³¹cznie u³atwienie sporz¹dzenia listy obecnoœci, a to
poprzez wczeœniejsze przygotowanie przez zarz¹d listy akcjonariuszy
uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zgodnie z art.
407 § 1 k.s.h.31  Zgodnie z tym przepisem lista taka powinna zostaæ
wy³o¿ona w lokalu zarz¹du przez trzy dni powszechne przed odbyciem
zgromadzenia. Lista ta mo¿e stanowiæ podstawê dla sporz¹dzenia w przy-
sz³oœci listy obecnoœci. Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e o umieszczeniu
na liœcie obecnoœci decyduje przewodnicz¹cy, który nie jest zwi¹zany
stanowiskiem zarz¹du sporz¹dzaj¹cego listê akcjonariuszy uprawnionych
do uczestnictwa i mo¿e zarówno umieœciæ na liœcie obecnoœci inne osoby,
jak i odmówiæ umieszczenia na tej liœcie osoby umieszczonej przez zarz¹d

31 Odmiennie, jak wspomniano, G. D o m a ñ s k i, M. G o s z c z y k, Wybrane…, s. 10,
11.
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na liœcie akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu32.
Nie zmniejsza to praktycznego znaczenia listy akcjonariuszy uprawnio-
nych do uczestnictwa w zgromadzeniu, poniewa¿ trudno oczekiwaæ, aby
przewodnicz¹cy w odniesieniu do ka¿dej osoby sprawdza³, czy spe³nia
ona przes³anki uczestnictwa w zgromadzeniu z art. 406 § 1 do 3 k.s.h.
W praktyce przewodnicz¹cy oprze siê wiêc na sporz¹dzonej przez zarz¹d
liœcie akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu oraz
przedstawionych przez reprezentantów tych osób pe³nomocnictwach,
odpisach z w³aœciwych rejestrów oraz innych dokumentach potwierdza-
j¹cych ich umocowanie, a sprawdzonych przez pomocników przewod-
nicz¹cego. Niemniej w lokalu, w którym odbywa siê zgromadzenie, zarz¹d
powinien zapewniæ dostêp do dokumentów potwierdzaj¹cych, czy dana
osoba spe³nia przes³anki uczestnictwa w zgromadzeniu z art. 406 § 1 do
3 k.s.h., zarówno dla przypadku, gdy sprawdzenia takiego bêdzie chcia³
dokonaæ przewodnicz¹cy, w tym na ¿¹danie osoby pominiêtej na liœcie
akcjonariuszy, jak i gdy takiego sprawdzenia dokonywaæ bêdzie komisja
wy³oniona przez zgromadzenie w trybie art. 410 § 2 k.s.h. Zadaniem komisji
nie jest bowiem jedynie porównanie listy obecnoœci z list¹ akcjonariuszy
uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu sporz¹dzon¹ przez zarz¹d.
Podobnie nie ma potrzeby, chocia¿ taka mo¿liwoœæ pozostaje otwarta, aby
osoba pominiêta na liœcie akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa
w zgromadzeniu, ju¿ przed zgromadzeniem ¿¹da³a od zarz¹du zmiany tej
listy, wzglêdnie, aby osoba wpisana domaga³a siê korekty listy w zakresie
wpisu swojego lub innych osób. Dotyczy to tak¿e potrzeby wnioskowania
o zaznaczenie na liœcie zgodnie z art. 407 § 3 k.s.h., ¿e prawo g³osu z akcji
przys³uguje zastawnikowi lub akcjonariuszowi.

Niejasny jest cel art. 407 § 3 k.s.h., zgodnie z którym, je¿eli prawo
g³osu przys³uguje zastawnikowi lub u¿ytkownikowi, okolicznoœæ tê za-
znacza siê na liœcie akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. Chodzi bowiem
o zastawników lub u¿ytkowników akcji imiennych, których uprawnienie
do g³osowania wymaga zgodnie z art. 340 § 1 k.s.h. umieszczenia sto-
sownej wzmianki w ksiêdze akcyjnej. W zwi¹zku z wpisem w ksiêdze
akcyjnej uprawnienie tych osób do uczestniczenia w zgromadzeniu jest
znane spó³ce z urzêdu, na takich samych zasadach jak akcjonariuszy akcji

32 Odmiennie G. D o m a ñ s k i, M. G o s z c z y k, Wybrane…, s. 10, 11.
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imiennych. Niew¹tpliwie z art. 407 § 3 k.s.h. wynika, ¿e na liœcie ak-
cjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu nie umiesz-
cza siê z urzêdu takich zastawników lub u¿ytkowników. Brak wniosku
ze strony zastawnika lub u¿ytkownika, wzglêdnie brak jego rozpoznania
przez zarz¹d i w konsekwencji brak zaznaczenia uprawnienia zastawnika
lub u¿ytkownika na liœcie akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa
w zgromadzeniu nie oznacza jednak, ¿e zastawnik lub u¿ytkownik nie
mo¿e w zgromadzeniu uczestniczyæ. Musi on jednak, domagaj¹c siê wpisu
na listê obecnoœci w dniu zgromadzenia, wykazaæ wobec przewodnicz¹-
cego swoje uprawnienie do uczestnictwa i do g³osowania. Przyjête roz-
wi¹zanie mo¿na próbowaæ t³umaczyæ w ten sposób, ¿e chodzi o listê
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu, a nie listê
wszystkich uprawnionych uczestników. Ponadto nale¿y ca³y czas pamiê-
taæ, ¿e w braku wykonania prawa g³osu przez zastawnika lub u¿ytkow-
nika prawo g³osu z tej akcji mo¿e wykonaæ akcjonariusz. St¹d zasadne
jest umieszczenie takiego akcjonariusza na liœcie akcjonariuszy uprawnio-
nych do uczestnictwa w zgromadzeniu, mimo ¿e jego akcja imienna jest
przedmiotem zastawu lub u¿ytkowania. W ten sposób omawiana lista
staje siê w³aœciwie nie tyle list¹ akcjonariuszy uprawnionych do uczest-
nictwa w zgromadzeniu, co list¹ akcji, z których mo¿na uczestniczyæ
w zgromadzeniu i wykonywaæ prawo g³osu. Jednoczeœnie odrzucam tym
samym interpretacjê, zgodnie z któr¹ brak wniosku zastawnika lub u¿yt-
kownika zamyka mu drogê do uczestnictwa w zgromadzeniu. Taka
przes³anka jego uczestnictwa musia³aby siê bowiem znaleŸæ w art. 406
§ 1 k.s.h.

Powo³anie komisji w celu sprawdzenia listy obecnoœci stanowi quasi-
procedurê odwo³awcz¹ od rozstrzygniêæ przewodnicz¹cego w przedmio-
cie dopuszczenia do uczestnictwa w zgromadzeniu i wskazuje na pod-
stawowe znaczenie sporz¹dzenia listy obecnoœci dla mo¿liwoœci
wykonywania prawa do uczestnictwa w zgromadzeniu oraz prawa g³osu.
Ta okolicznoœæ, jak równie¿ potrzeba przyznania zgromadzeniu samo-
rz¹dnoœci i niezale¿noœci od innych organów spó³ki wyklucza wiêc trak-
towanie jako dopuszczenia do uczestnictwa w zgromadzeniu sporz¹dze-
nia przez zarz¹d listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa
w zgromadzeniu zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. Przyjêta w ustawie nazwa
listy sporz¹dzonej przez zarz¹d jest wiêc myl¹ca.
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Tak¹ wyk³adniê potwierdza równie¿ art. 409 § 1 k.s.h., zgodnie z którym
przewodnicz¹cego wybiera siê spoœród osób uprawnionych do uczest-
nictwa, a nie spoœród uczestników zgromadzenia. Chodzi tutaj o to, ¿e
osoby te do chwili podpisania listy przez przewodnicz¹cego, co nastêpuje
dopiero po jego wyborze, nie maj¹ jeszcze formalnego statusu uczest-
ników zgromadzenia, mimo ¿e s¹ faktycznie uczestnikami zgromadzenia.
Ich uprawnienie do uczestnictwa w zgromadzeniu nie zosta³o bowiem
jeszcze uznane przez przewodnicz¹cego. Nie ulega przy tym w¹tpliwoœci,
¿e przewodnicz¹cego wybiera siê spoœród tych uprawnionych do uczest-
nictwa, którzy nie tylko s¹ fizycznie obecni na zgromadzeniu, ale tak¿e
wpisali siê na listê obecnoœci, a wiêc którzy stan¹ siê po sporz¹dzeniu
listy obecnoœci uczestnikami zgromadzenia.

Za wykluczeniem traktowania listy akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w zgromadzeniu jako decyduj¹cej dla uznania takiego
uprawnienia przemawia równie¿ koniecznoœæ weryfikacji w dniu zgro-
madzenia umocowania osób stawaj¹cych na zgromadzeniu, zarówno
z perspektywy reprezentacji przez nich akcjonariuszy, jak i to¿samoœci
takich osób, a tak¿e weryfikacji umocowania zastawników oraz u¿ytkow-
ników akcji imiennych, co do których nie dokonano wzmianki na liœcie
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu. Wskazuje
to, ¿e ju¿ choæby w tym zakresie sporz¹dzenie listy obecnoœci i jej pod-
pisanie przez przewodnicz¹cego nie jest tylko porz¹dkowym spisem z natury
jego uczestników, ale ma istotne znaczenie prawne, skoro przewodnicz¹cy
mo¿e np. uznaæ, ¿e to¿samoœæ stawaj¹cego jest inna ani¿eli akcjonariusza
umieszczonego na liœcie akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa lub
¿e stawaj¹cy nie jest umocowany do reprezentacji takiego akcjonariusza,
co ka¿dorazowo wywo³ywaæ bêdzie daleko id¹ce skutki prawne równe
w konsekwencjach innym przypadkom niedopuszczenia do udzia³u w zgro-
madzeniu. Nale¿y tak¿e podkreœliæ, ¿e pomiêdzy dniem sporz¹dzenia listy
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu a dniem
zgromadzenia mog¹ zajœæ zdarzenia, w wyniku których akcjonariusz nie
bêdzie móg³ na zgromadzeniu wykonywaæ prawa g³osu z czêœci swoich
akcji, np. w przypadku okreœlonym w art. 6 § 5 zd. 3 k.s.h. Okolicznoœæ
ta musi podlegaæ ustaleniu przy okazji sporz¹dzenia listy obecnoœci. Mo¿e
te¿ byæ odwrotnie, to znaczy akcjonariusz mo¿e w tym okresie dopiero
uzyskaæ mo¿liwoœæ wykonywania prawa g³osu ze swoich akcji.
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Wreszcie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e na gruncie spó³ki z o.o. w ogóle brak
jest odpowiednika listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa
w zgromadzeniu, a sporz¹dza siê i podpisuje jedynie listê obecnoœci. Trudno
natomiast przyj¹æ, ¿e w tej spó³ce brak jest w ogóle formalnego dopusz-
czenia do uczestnictwa w zgromadzeniu z okreœlonej liczby udzia³ów oraz
g³osów.

Komisja podejmuje w drodze uchwa³y ostateczn¹33 decyzjê co do
dopuszczenia okreœlonych osób do uczestnictwa w zgromadzeniu z okre-
œlon¹ liczb¹ akcji i g³osów, która to uchwa³a zastêpuje decyzjê przewod-
nicz¹cego i stanowi podstawê dla zmian listy obecnoœci. Uchwa³a komisji
zapada zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów34, poniewa¿ kodeks spó³ek handlo-
wych nie wymaga surowszej wiêkszoœci, w szczególnoœci uchwa³a komisji
nie jest uchwa³¹ zgromadzenia. Od stwierdzeñ komisji nie przys³uguje
odwo³anie do zgromadzenia, poniewa¿ przedmiotem uchwa³y komisji jest
jedynie stwierdzenie faktu35. Przewodnicz¹cy powinien podpisaæ tak
zmienion¹ listê obecnoœci, poniewa¿ takie wymaganie stawia art. 410 § 1
k.s.h., jednak jego podpis nie przes¹dza ju¿ o uprawnieniu do uczestnic-
twa w zgromadzeniu osób umieszczonych na liœcie. Jego podpis wynika
natomiast z art. 410 § 1 k.s.h. i ma charakter formalny, potwierdzaj¹c,
¿e ostatecznie ustalono listê obecnoœci w takim w³aœnie kszta³cie. Nie ma
takiej potrzeby, chocia¿ warto zalecaæ, aby listê obecnoœci podpisali tak¿e
cz³onkowie komisji.

Lista obecnoœci, poniewa¿ jest sporz¹dzana w dniu odbycia zgroma-
dzenia, zawiera mniej danych ani¿eli lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w zgromadzeniu. Wystarczaj¹ nazwiska i imiona uczestni-
ków (miejsce zamieszkania lub siedziba w razie potrzeby dalszego rozró¿-
nienia) oraz liczba akcji oraz g³osów bez wskazywania rodzaju oraz nu-
merów akcji. Poniewa¿ chodzi o listê obecnoœci, a nie o listê akcjonariuszy,
w przypadku gdy z danej akcji g³osuje we w³asnym imieniu zastawnik lub
u¿ytkownik, to w³aœnie jego imiê, nazwisko (firma) powinno zostaæ
umieszczone na liœcie. Dla porz¹dku wskazane jest jednak zaznaczenie na
liœcie obecnoœci, ¿e chodzi o wykonywanie praw z akcji okreœlonego

33 Odmiennie J. S z w a j a, Kodeks…, s. 850, nb. 21 i wskazane tam piœmiennictwo.
34 Odmiennie J. S z w a j a, Kodeks…, s. 850, nb. 20.
35 Odmiennie J. S z w a j a, Kodeks…, s. 850, nb. 21 i wskazane tam piœmiennictwo.
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akcjonariusza. Je¿eli fizycznie w zgromadzeniu uczestniczy przedstawiciel
lub cz³onek organu akcjonariusza, zastawnika lub u¿ytkownika, to na liœcie
obecnoœci dla porz¹dku wskazane jest podanie obok firmy (nazwy) takiego
akcjonariusza, zastawnika lub u¿ytkownika, którzy s¹ uczestnikami zgro-
madzenia, tak¿e imienia i nazwiska takiego przedstawiciela.

Nie ma potrzeby, chocia¿ jest to spotykane w praktyce, ¿e umieszcza
siê na liœcie obecnoœci informacjê o akcjonariuszach, którzy opuœcili salê
obrad – czy to czasowo, czy ostatecznie36. Informacja ta pozostaje obecnie
bez szczególnego znaczenia, w szczególnoœci nie ma ona znaczenia dla
ustalenia istnienia kworum, dla którego istotna jest liczba oddanych g³o-
sów. Informacja ta nie ma te¿ znaczenia dla ustalenia liczby g³osów
wstrzymuj¹cych siê, poniewa¿ takimi g³osami s¹ tylko g³osy oddane,
które w zwi¹zku z tym trzeba zawsze zliczyæ. Z tych powodów nie ma
te¿ potrzeby, aby w razie dopisywania nowych uczestników wskazywaæ
moment, od którego uczestnicz¹ oni w zgromadzeniu37.

Powy¿sze uwagi maj¹ odpowiednie odniesienie do spó³ki z o.o., przy
czym brak odpowiednika art. 410 § 2 k.s.h. nie wyklucza powo³ania
komisji w celu sprawdzenia listy obecnoœci, a jedynie oznacza, ¿e po-
wo³anie takiej komisji zawsze wymaga uchwa³y zgromadzenia, nie mo¿e
byæ natomiast wynikiem samego wysuniêcia takiego ¿¹dania przez upraw-
nionych reprezentuj¹cych co najmniej jedn¹ dziesi¹t¹ czêœæ kapita³u
zak³adowego. Równie¿ wszyscy cz³onkowie komisji podlegaj¹ wyborowi
przez zgromadzenie w drodze uchwa³y. Dopuszczalnoœæ weryfikacji listy
jest w przypadku spó³ki z o.o. konsekwencj¹ mo¿liwoœci zmiany prze-
wodnicz¹cego, co równie¿ prowadzi do mo¿liwoœci weryfikacji doko-
nanych przez niego stwierdzeñ oraz powziêtych przez niego decyzji. Komisja
jest niejako zbiorowym przewodnicz¹cym, którego zadaniem jest jednak
jedynie weryfikacja uprawnienia do uczestnictwa w zgromadzeniu.

Sporz¹dzenie listy obecnoœci jest czynnoœci¹ porz¹dkow¹, nakazan¹
przez kodeks spó³ek handlowych, która nie musi byæ zapowiedziana
w porz¹dku obrad.

36 Sprostowania listy obecnoœci w takim przypadku wymaga J. S z w a j a, Kodeks…,
s. 847, nb. 8.

37 Odmiennie J. S z w a j a, Kodeks…, s. 847, nb. 10.


