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Wykaz skrótów

Akty prawne

dyrektywa 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywa-

dyrektywa
2007/36/WE

nia niektórych praw akcjonariuszy spółek notowa-
nych na rynku regulowanym (Dz. Urz. UE L 184
z 14.07.2007 r., s. 17)
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.)

k.c.

rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
27 czerwca 1934 r. – Kodeks handlowy (Dz. U.
Nr 57, poz. 502 z późn. zm.)

k.h.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483
z późn. zm.)

Konstytucja RP

ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postę-
powania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r.
poz. 101 z późn. zm.)

k.p.c.

ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny
i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2082
z późn. zm.)

k.r.o.

ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek
handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030
z późn. zm.)

k.s.h.
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ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. – Przepisy ogólne
prawa cywilnego (Dz. U. Nr 34, poz. 311)

p.o.p.c.

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.)

pr. bank.

ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restruktury-
zacyjne (Dz. U. poz. 978 z późn. zm.)

pr. restr.

ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdziel-
cze (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 21 z późn. zm.)

pr. spół.

ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościo-
we (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 233
z późn. zm.)

p.u.

rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia
8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki eu-
ropejskiej (SE) (Dz. Urz. L 294 z 10.11.2001 r., s. 1)

rozporządzenie
2157/2001/WE

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską
(wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 321E
z 29.12.2006 r., s. 37)

TWE

ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji
i prywatyzacji (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 747
z późn. zm.)

u.k.p.

ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Re-
jestrze Sądowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r.
poz. 1142 z późn. zm.)

u.KRS

ustawa z dnia 6 listopada 1982 r. o księgach wieczy-
stych i hipotece (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r.
poz. 707 z późn. zm.)

u.k.w.h.

ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad ryn-
kiem finansowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r.
poz. 174)

u.n.r.f.

ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabez-
pieczeniach finansowych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2012 r. poz. 942 z późn. zm.)

u.n.z.f.
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ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumen-
tami finansowymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r.
poz. 94 z późn. zm.)

u.o.i.f.

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finanso-

u.o.p.

wych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r.
poz. 1382 z późn. zm.)
ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach
mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r.
poz. 1222 z późn. zm.)

u.s.m.

ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1892)

u.w.l.

ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestro-
wym i rejestrze zastawów (tekst jedn.: Dz. U.
z 2016 r. poz. 297)

u.z.r.
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Wprowadzenie

Zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych stanowi przewidziany
w kodeksie spółek handlowych środek prawny służący eliminowaniu
z obrotu prawnego wadliwych uchwał przez ich uchylenie bądź stwierdzenie
ich nieważności.

Szczególna doniosłość prawa do zaskarżania uchwał związana jest z możli-
wością zakwestionowania zapadających wolą większości decyzji spółki mocą
indywidualnej decyzji uprawnionego podmiotu. Choć uchwały stanowią
podstawowy sposób kształtowania i wyrażania woli przez spółkę, głównie
złożoność i wielość materii, jakich dotyczą, wpływa na brak zgodności po-
glądów w kwestii ich charakteru prawnego. Sporny jest również charakter
prawny głosów oddawanych na zgromadzeniu spółki kapitałowej.

Prawo do zaskarżania uchwał to podstawowy element ochrony prawa pod-
miotowego wspólnika (akcjonariusza), jakim jest udział (akcja). Przyznane
również organom spółki, ich członkom i innym podmiotom, stanowi jedno-
cześnie sposób zarządzania spółką, instrument jej ochrony, pozwalający na
efektywną korektę niewłaściwych decyzji większości wspólników (akcjona-
riuszy) spółki i zapewnienie zgodności z prawem podejmowanych przez nią
działań.

Charakter legitymacji i krąg podmiotów uprawnionych do zaskarżenia
uchwały jest jednak sporny. Budzi wątpliwości, czy legitymacją dysponują
wyłącznie osoby i organy wskazane w kodeksie, czy też przysługuje ona
także innym podmiotom. Brak spójności poglądów skłania nawet do formu-

19



łowania wniosków o niekonstytucyjności przepisów regulujących możliwość
zaskarżenia uchwał. Brak zgodności również w odniesieniu do możliwości
zaskarżania uchwał na podstawie art. 189 k.p.c.

Możliwość zakwestionowania przed sądem prawidłowości każdej zapadającej
uchwały rodzi ryzyko dla funkcjonowania spółki i zagraża jej efektywności.
Dlatego podlega licznym ograniczeniom podmiotowym i przedmiotowym,
co pozwala na wyważenie sprzecznych ze sobą dóbr, jakimi są, z jednej
strony, ochrona interesu skarżącego, z drugiej, potrzeba zapewnienia stabil-
ności spółce. Indywidualny charakter prawa do zaskarżania uchwał bywa
jednak nadużywany i prawo to staje się narzędziem szantażu korporacyjnego.

Podstawy zaskarżenia uchwał stanowią określone przez ustawodawcę prze-
słanki podważania wadliwych uchwał w procesie sądowym. Choć wejście
w życie kodeksu spółek handlowych miało w swym zamierzeniu rozwiać
wątpliwości narosłe na gruncie kodeksu handlowego, nadal nie ma zgodności
w tak podstawowych kwestiach jak właściwa koniunkcja podstaw zaskarżenia
uchwał czy charakter sankcji grożący wadliwym uchwałom. Zastrzeżenia
budzi ponadto dopuszczalność stosowania do uchwał i głosów przepisów
kodeksu cywilnego, w tym przepisów o nieważności czynności prawnej
i wadach oświadczeń woli. Doktrynę i judykaturę dzieli ponadto spór doty-
czący skutków prawnych wyroku uchylającego i stwierdzającego nieważność
uchwały, który nie został rozwiązany wydaniem uchwały siedmiu sędziów
Sądu Najwyższego z dnia 18 września 2013 r. (III CZP 13/13). Kwestia ta
ma doniosłe znaczenie praktyczne, wpływa bowiem między innymi na wy-
magalność wzajemnych roszczeń wspólników (akcjonariuszy) i spółki.

Celem dalszych rozważań jest próba kompleksowego, a jednocześnie
szczegółowego i niepomijającego zgłaszanych w doktrynie i judykaturze
wątpliwości, omówienia problematyki związanej z zaskarżaniem uchwał
zgromadzeń spółek kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem charak-
teru prawnego uchwał i głosów, podstaw wadliwości uchwał i grożącym im
sankcjom, charakteru i zakresu legitymacji podmiotów uprawnionych do
zaskarżania uchwał, warunków skutecznego zaskarżenia uchwał oraz skutków
zaskarżenia uchwał, zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych
spółki.
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Charakter prawny uchwał zgromadzeń spółek

kapitałowych

§ 1. Definicja uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej

W znaczeniu socjologicznym uchwała zgromadzenia spółki kapitałowej1 to
akt kształtowania i wyrażania woli przez spółkę, stanowiący efekt ustalenia
wspólnej woli wspólników (akcjonariuszy) spółki przez decyzję podjętą
przez jej organ2.

1 Przez pojęcia „zgromadzenie spółki kapitałowej” i „zgromadzenie” rozumiem zgromadzenie
wspólników sp. z o.o. i walne zgromadzenie spółki akcyjnej, chyba że zastrzeżono inaczej. Przez
pojęcie „spółka” rozumiem spółkę kapitałową, chyba że zastrzeżono inaczej. Przez pojęcie
„uchwała” rozumiem także oświadczenie złożone przez jedynego wspólnika (akcjonariusza)
spółki (por. art. 156 i 303 § 1 k.s.h. oraz A. Karolak, „Charakter prawny” uchwały zgromadzenia
wspólników jednoosobowej spółki z o.o., PUG 2004, nr 8, s. 10; R. Czerniawski, Walne zgroma-
dzenie spółki akcyjnej, Warszawa 2007, s. 224; J. Sadomski, Spółki jednoosobowe, Prawo
w Działaniu 2008, nr 6, s. 252; A. Jarocha, Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały
wspólników spółki kapitałowej, Toruń 2010, s. 35; J.P. Naworski (w:) J.P. Naworski, R. Potrzeszcz,
T. Siemiątkowski, K. Strzelczyk, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tytuł III. Spółki kapita-
łowe. Dział II. Spółka akcyjna, t. III, red. T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, Warszawa 2012, s. 992.
Odmiennie P. Machnikowski, Uchwała jedynego wspólnika z art. 173 k.s.h., PPH 2002, nr 6,
s. 35). Dla oznaczenia pojęcia „uchwała zgromadzenia spółki kapitałowej” będę używać także
terminów: „uchwała”, „uchwała spółki” lub „uchwała spółki kapitałowej”.

2 Por. A. Szajkowski, M. Tarska, A. Szumański (w:) A. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański,
J. Szwaja, A. Herbet, M. Tarska, Kodeks spółek handlowych, t. II, Komentarz do artykułów 151–300,
wyd. 3, Warszawa 2014, s. 595; Z. Radwański (w:) E. Drozd, B. Kordasiewicz, M. Pazdan,
Z. Radwański, A. Zieliński (w:) System prawa prywatnego, t. 2, Prawo cywilne – część ogólna,
wyd. 2, Warszawa 2008, s. 181; P. Antoszek, Cywilnoprawny charakter uchwał wspólników
spółek kapitałowych, Warszawa 2009, s. 31–32.
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Justyna Dąbrowska – doktor nauk prawnych; adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, adwokat.

W książce kompleksowo, a zarazem szczegółowo zaprezentowano problematykę zwią-
zaną z podważaniem uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. W publikacji przedsta-
wiono m.in.:
–  charakter powództw o zaskarżenie uchwał,
–  podstawy i warunki zaskarżania uchwał oraz ich kwestionowania przez sąd rejestro-

wy i w drodze zarzutu nieważności,
–  charakter prawny legitymacji do zaskarżania uchwał,
–  sankcje wadliwych uchwał,
–  skutki zaskarżenia uchwał zarówno w relacjach zewnętrznych, jak i wewnętrznych 

spółki, m.in. wzajemne roszczenia wspólników (akcjonariuszy) spółek kapitałowych 
i spółki.

Praca zawiera unikatowy przegląd wszystkich podmiotów legitymowanych, m.in.: mał-
żonka i spadkobierców wspólnika (akcjonariusza), zastawnika i użytkownika udziału 
i akcji, wierzyciela zajętego udziału (akcji), zarządcy, syndyka, zarządcy przymusowego 
w postępowaniu upadłościowym oraz zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym, 
Ministra Spraw Wewnętrznych, Przewodniczącego KNF i KNF wraz ze szczegółowym 
omówieniem zagadnienia legitymacji tzw. byłych członków organów spółki. 
Książka jest przeznaczona dla przedstawicieli zawodów prawniczych – adwokatów, rad-
ców prawnych, sędziów i aplikantów –  oraz dla wspólników (akcjonariuszy) i członków 
zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych, prokurentów spółek kapitałowych. 
Zainteresuje też pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych.
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