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Spó³ka akcyjna jako forma prowadzenia gospodarki
komunalnej w dziedzinie infrastruktury ochrony
rodowiska przez jednostki samorz¹du terytorialnego
(wybrane zagadnienia organizacji i funkcjonowania organów spó³ki akcyjnej)

1. Pojêcie zadañ o charakterze u¿ytecznoci publicznej

Specyficznym obszarem gospodarki jest prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej przez jednostki samorz¹du terytorialnego. Podstawow¹ i zasadnicz¹ jednostk¹ samorz¹du terytorialnego wykonuj¹c¹ zadania z zakresu gospodarki komunalnej jest gmina.
Ustrój i zadania gminy okrela ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym. Istot¹ prowadzenia przez gminê dzia³alnoci gospodarczej jest wykonywanie zadañ publicznych o charakterze u¿ytecznoci
publicznej.
Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu w³asnym i na w³asn¹
odpowiedzialnoæ. Do zakresu dzia³ania gminy nale¿¹ wszystkie sprawy
publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustawami na rzecz innych podmiotów. Gmina mo¿e realizowaæ zarówno zadania w³asne (obowi¹zkowe i fakultatywne), jak i te¿ zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej (obowi¹zkowe  na podstawie ustaw i fakultatywne 
na podstawie porozumieñ). Gmina mo¿e wykonywaæ równie¿ zadania z
zakresu w³aciwoci powiatu oraz zadania z zakresu w³aciwoci województwa na podstawie porozumieñ z tymi jednostkami.
Do zadañ w³asnych gminy nale¿y zaspokajanie zbiorowych potrzeb
spo³ecznoci lokalnej. W szeroko pojêtej dziedzinie ochrony rodowiska
zadania w³asne obejmuj¹ m.in. nastêpuj¹ce sprawy:
1) ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomociami, ochrony rodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
2) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji, usuwania i oczyszczania cieków komunalnych, utrzymania czystoci i porz¹dku oraz
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urz¹dzeñ sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹ oraz gaz;
3) zieleni gminnej i zadrzewieñ.
Czêæ zadañ w³asnych gminy jest zadaniami u¿ytecznoci publicznej.
S¹ to zadania, których celem jest bie¿¹ce i nieprzerwane zaspokajanie
zbiorowych potrzeb ludnoci w drodze wiadczenia us³ug powszechnie
dostêpnych. Gmina oraz inna gminna osoba prawna mo¿e prowadziæ
dzia³alnoæ gospodarcz¹ wykraczaj¹c¹ poza zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej wy³¹cznie w przypadkach okrelonych w odrêbnej
ustawie.
W celu wykonywania zadañ gmina mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne, a tak¿e zawieraæ umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarz¹dowymi. Wykonywanie zadañ publicznych mo¿e byæ tak¿e
realizowane w drodze wspó³dzia³ania miêdzy jednostkami samorz¹du
terytorialnego.
Mo¿liwoæ zlecania wykonywania zadañ publicznych wi¹¿e siê z problematyk¹ prywatyzacji zadañ publicznych, która jednak¿e przekracza
zakres niniejszego skryptu (Biernat, 25 i n.).

2. Zasady i formy prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej
przez jednostki samorz¹du terytorialnego

Zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorz¹du terytorialnego, polegaj¹ce na wykonywaniu przez te jednostki zadañ w³asnych,
w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorz¹dowej okrela ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Gospodarka komunalna obejmuje w szczególnoci zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej, których celem jest bie¿¹ce i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludnoci w drodze wiadczenia us³ug powszechnie dostêpnych.
Gospodarka komunalna mo¿e byæ prowadzona przez jednostki samorz¹du terytorialnego w szczególnoci w formach: zak³adu bud¿etowego
lub spó³ek prawa handlowego.
Organy stanowi¹ce jednostek samorz¹du terytorialnego mog¹ powo³ywaæ, likwidowaæ lub przekszta³caæ komunalne zak³ady bud¿etowe. Organ stanowi¹cy jednostki samorz¹du terytorialnego mo¿e, w drodze
uchwa³y, zdecydowaæ o likwidacji zak³adu bud¿etowego w celu zawi¹zania spó³ki akcyjnej albo spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ przez
wniesienie na pokrycie kapita³u spó³ki wk³adu w postaci mienia zak³adu
bud¿etowego pozosta³ego po jego likwidacji. Czynnoci zwi¹zane z likwidacj¹ zak³adu bud¿etowego wykonuje zarz¹d jednostki samorz¹du
terytorialnego. Sk³adniki mienia zak³adu bud¿etowego przekszta³conego
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w spó³kê staj¹ siê maj¹tkiem spó³ki. Spó³ka powsta³a w wyniku przekszta³cenia wstêpuje we wszystkie prawa i obowi¹zki zwi¹zane z dzia³alnoci¹ zak³adu bud¿etowego.
Dzia³alnoæ wykraczaj¹ca poza zadania o charakterze u¿ytecznoci
publicznej nie mo¿e byæ prowadzona w formie zak³adu bud¿etowego.
Jednostki samorz¹du terytorialnego mog¹ tworzyæ spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ lub spó³ki akcyjne , a tak¿e mog¹ przystêpowaæ do takich spó³ek. Poza sfer¹ u¿ytecznoci publicznej gmina mo¿e
tworzyæ spó³ki prawa handlowego i przystêpowaæ do nich, je¿eli ³¹cznie
zostan¹ spe³nione nastêpuj¹ce warunki:
1) istniej¹ nie zaspokojone potrzeby wspólnoty samorz¹dowej na rynku
lokalnym;
2) wystêpuj¹ce w gminie bezrobocie w znacznym stopniu wp³ywa ujemnie na poziom ¿ycia wspólnoty samorz¹dowej, a zastosowanie innych
dzia³añ i wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów rodków prawnych nie doprowadzi³o do aktywizacji gospodarczej, a w szczególnoci do znacznego o¿ywienia rynku lokalnego lub trwa³ego ograniczenia bezrobocia.
Poza sfer¹ u¿ytecznoci publicznej gmina mo¿e tworzyæ spó³ki prawa
handlowego i przystêpowaæ do nich równie¿ wówczas, je¿eli zbycie
sk³adnika mienia komunalnego mog¹cego stanowiæ wk³ad niepieniê¿ny
gminy do spó³ki albo te¿ rozporz¹dzenie nim w inny sposób spowoduje
dla gminy powa¿n¹ stratê maj¹tkow¹.
Spó³ka okrela w regulaminie zasady korzystania z us³ug publicznych
wiadczonych przez spó³kê, a tak¿e obowi¹zki spó³ki wobec odbiorców
us³ug.
Jednostki samorz¹du terytorialnego mog¹ powierzaæ wykonywanie zadañ z zakresu gospodarki komunalnej osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadaj¹cym osobowoci prawnej,
w drodze umowy na zasadach ogólnych, z zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych. Je¿eli do prowadzenia danego rodzaju dzia³alnoci na podstawie innych ustaw jest wymagane uzyskanie zezwolenia, jednostki samorz¹du terytorialnego mog¹ powierzyæ wykonywanie zadañ wy³¹cznie podmiotowi posiadaj¹cemu wymagane zezwolenie.
Je¿eli przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej, organy stanowi¹ce
jednostek samorz¹du terytorialnego postanawiaj¹ o wyborze sposobu
prowadzenia i form gospodarki komunalnej oraz o wysokoci cen i op³at
albo o sposobie ustalania cen i op³at za us³ugi komunalne o charakterze
u¿ytecznoci publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej jednostek samorz¹du terytorialnego.
W bie¿¹cej praktyce funkcjonowania komunalnych spó³ek akcyjnych pojawiaj¹ siê bardzo czêsto ró¿norodne problemy zwi¹zane z funkcjonowaniem organów spó³ki. Poni¿ej autor przedstawia wybrane problemy z tego zakresu.
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3. Organy spó³ki akcyjnej
3.1. Wprowadzenie

Spó³ka akcyjna jako osoba prawna dzia³a przez swoje organy. W przeciwieñstwie do spó³ki z o.o. w spó³ce akcyjnej instytucjonalne znaczenie
poszczególnych wspólników jest jeszcze mniejsze. W spó³ce akcyjnej wystêpuje typowy dla osób prawnych typu korporacyjnego uk³ad organów
: organ uchwa³odawczy sk³adaj¹cy siê ze wspólników (walne zgromadzenie), organ zarz¹dzaj¹cy (zarz¹d) oraz organ nadzorczy, którym jest
przede wszystkim rada nadzorcza.

3.2. Zarz¹d

3.2.1. Uwagi ogólne
Zarz¹d na bie¿¹co prowadzi sprawy spó³ki i reprezentuje j¹ na zewn¹trz. Mo¿e byæ jedno lub wieloosobowy. Prawo nie okrela maksymalnej liczby cz³onków zarz¹du. Nie jest jednak wskazane by by³o ich
wiêcej ni¿ kilku. Zbyt du¿a liczba cz³onków os³abia bowiem operatywnoæ tego organu a przez to spowalnia tempo podejmowania decyzji,
które w przypadku zarz¹du jest bardzo wa¿ne. Cz³onkiem zarz¹du mo¿e
byæ zarówno akcjonariusz jak i osoba nie bêd¹ca wspólnikiem. Je¿eli statut spó³ki inaczej nie stanowi, cz³onków zarz¹du powo³uje i odwo³uje
rada nadzorcza, z tym ¿e cz³onek zarz¹du mo¿e byæ odwo³any lub zawieszony w czynnociach równie¿ przez walne zgromadzenie. W kodeksie handlowym by³o natomiast zasad¹, ¿e zarz¹d by³ powo³ywany przez
walne zgromadzenie. Obecna regulacja ma na celu wzmocnienie organu
nadzorczego wobec zarz¹du. Nowe rozwi¹zanie jest wzorowane na prawie angielskim, niemieckim oraz ustawodawstwach stanowych w USA.
Jest ono tak¿e zgodne z tendencjami panuj¹cymi w Unii Europejskiej.
Rada nadzorcza ustala tak¿e wynagrodzenie cz³onków zarz¹du zatrudnionych na podstawie umowy o pracê lub innej umowy, chyba ¿e statut
stanowi inaczej. Wynagrodzenie cz³onka zarz¹du mo¿e polegaæ w ca³oci
lub czêci na uzyskaniu prawa do okrelonego udzia³u w zysku rocznym
spó³ki, który jest przeznaczony do podzia³u miêdzy akcjonariuszy (art.
378 § 2). System ten uzale¿nia wysokoæ wynagrodzenia od rezultatu,
czyli wyniku finansowego spó³ki, motywuj¹c zarazem cz³onków zarz¹du
do efektywnego zarz¹dzania.
Cz³onkowie zarz¹du mog¹ byæ powo³ani na maksymalnie piêcioletni¹
kadencjê. Mo¿liwe jest ponowne powo³anie tej samej osoby na kolejne
kadencje. Prawo nie okrela maksymalnej liczby kadencji, jak¹ mo¿e sprawowaæ cz³onek zarz¹du bezporednio jedna po drugiej. Ponowne powo³anie mo¿e nast¹piæ nawet przed wyganiêciem dotychczasowej kadencji,
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lecz nie wczeniej ni¿ na rok przed jej up³ywem. Wspólnicy mog¹ wprowadziæ w statucie system czêciowego odnawiania zarz¹du w taki sposób, ¿e pewna liczba cz³onków zarz¹du kolejno ustêpuje albo w drodze
losowania, albo wed³ug starszeñstwa wyboru albo w inny sposób (art.
369 § 2). Chodzi tutaj o jak najpe³niejsze zapewnienie ci¹g³oci pracy zarz¹du i kontynuacji przyjêtej strategii dzia³ania. Umo¿liwia to wspó³praca czêci dotychczasowych z nowymi cz³onkami zarz¹du. Zgodnie z art.
369 § 4 mandat cz³onka zarz¹du wygasa najpóniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzaj¹cego sprawozdanie finansowe za ostatni pe³ny rok obrotowy pe³nienia funkcji cz³onka zarz¹du.
Powodem przedwczesnego wyganiêcia mandatu jest natomiast:
mieræ cz³onka zarz¹du, rezygnacja lub odwo³anie go ze sk³adu zarz¹du.
Do z³o¿enia rezygnacji stosuje siê odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmuj¹cego zlecenie. Art. 746 § 2 kodeksu cywilnego stanowi, ¿e przyjmuj¹cy zlecenie mo¿e je wypowiedzieæ w ka¿dym
czasie. Jednak¿e gdy zlecenie by³o odp³atne, a wypowiedzenie nast¹pi³o
bez wa¿nego powodu, przyjmuj¹cy zlecenie jest odpowiedzialny za szkodê. Je¿eli wiêc w wyniku nag³ego nieuzasadnionego zrezygnowania z
mandatu spó³ka ponios³a szkodê, cz³onek zarz¹du bêdzie zmuszony zap³aciæ odszkodowanie. Mo¿e zajæ tak¿e przypadek odpowiedzialnoci
odszkodowawczej spó³ki, gdy¿ jakkolwiek cz³onek zarz¹du mo¿e zostaæ
odwo³any w ka¿dym czasie, nie pozbawia go to jednak roszczeñ ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotycz¹cego pe³nienia funkcji cz³onka zarz¹du.
Statut mo¿e ograniczyæ prawo odwo³ania cz³onka zarz¹du do wa¿nych powodów (art. 370 § 2). Odwo³anie cz³onka zarz¹du nie zwalnia go
jednak od pewnych obowi¹zków zwi¹zanych z mandatem ani nie pozbawia go okrelonych praw. Na podstawie art. 370 § 3 odwo³any cz³onek
zarz¹du jest uprawniony i obowi¹zany zarazem z³o¿yæ wyjanienia w
toku przygotowywania sprawozdania zarz¹du i sprawozdania finansowego, obejmuj¹cych okres pe³nienia przez niego funkcji cz³onka zarz¹du
oraz do udzia³u w walnym zgromadzeniu, zatwierdzaj¹cym sprawozdania zarz¹du z dzia³alnoci spó³ki oraz sprawozdania finansowego za ubieg³y rok obrotowy. Mog¹ oni tak¿e uczestniczyæ w zwyczajnym walnym
zgromadzeniu, przegl¹daæ dokumenty sprawozdañ zarz¹du oraz sprawozdañ rady nadzorczej i opinii bieg³ego rewidenta oraz przedk³adaæ
do nich uwagi na pimie (art. 395 § 3). Uprawnienia te zwi¹zane s¹ z faktem, ¿e zwyczajne walne zgromadzenie podejmuje uchwa³ê o udzieleniu
absolutorium wszystkim osobom, które pe³ni³y funkcjê cz³onków organów spó³ki w ostatnim roku obrotowym.
Je¿eli zarz¹d jest organem kolegialnym konieczne jest wprowadzenie
zasad wspólnego prowadzenia spraw spó³ki przez jego cz³onków. Wszyscy cz³onkowie zarz¹du s¹ obowi¹zani i uprawnieni do prowadzenia
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spraw spó³ki, chyba ¿e statut stanowi inaczej. Art. 371 reguluje sposób
podejmowania uchwa³ przez zarz¹d. Szczegó³owe zasady mog¹ zostaæ
uregulowane w regulaminie zarz¹du uchwalanym przez sam zarz¹d, chyba ¿e statut rezerwuje to uprawnienie dla rady nadzorczej lub walnego
zgromadzenia. Podobnie jak w przypadku spó³ki z o.o. kodeks spó³ek
handlowych w przeciwieñstwie do dawnego kodeksu handlowego przewiduje stanowisko prezesa zarz¹du. Twórcom kodeksu spó³ek handlowych chodzi³o bowiem o stworzenie instytucji lidera kolegialnego zarz¹du. Jak wiadomo, w praktyce instytucja prezesa jest powszechnie stosowana. Szczególne uprawnienia prezesa zarz¹du ograniczaj¹ siê jednak
tylko do prowadzenia spraw spó³ki, nie dotycz¹ natomiast sk³adania
owiadczeñ woli na zewn¹trz, czyli sfery reprezentacji spó³ki. I tak statut
mo¿e przewidywaæ, ¿e w przypadku równoci g³osów decyduje g³os
prezesa zarz¹du, jak równie¿ przyznawaæ mu okrelone uprawnienia w
zakresie kierowania pracami zarz¹du.
3.2.2. Reprezentacja spó³ki akcyjnej
Gdy chodzi o reprezentacjê spó³ki akcyjnej uregulowanej przede
wszystkim w art. 372 -373 odsy³amy w tym miejscu do szczegó³owych
uwag dotycz¹cych reprezentacji spó³ki z o.o. przez ich zarz¹dy. Nale¿y
jedynie zauwa¿yæ, ¿e regulacja art. 371 nie wywiera wp³ywu na sposób
reprezentacji. Tak np. art. 371 § 4 stanowi, ¿e powo³anie prokurenta wymaga zgody wszystkich cz³onków zarz¹du. Jest to jednak przepis jedynie o znaczeniu wewn¹trzorganizacyjnym. Tak wiêc powo³anie prokurenta owiadczeniem jedynie dwóch cz³onków zarz¹du jest z regu³y w pe³ni
skuteczne, co nie wyklucza zastosowania reperkusji prawnych w stosunku do tych dwóch cz³onków zarz¹du, którzy powo³ali prokurenta bez
uzyskania zgody wszystkich cz³onków tego organu. Zupe³nie inne znaczenie maj¹ natomiast art. 393 i 394 kodeksu. Wymagaj¹ one zgody walnego zgromadzenia na:
 zbycie i wydzier¿awienie przedsiêbiorstwa lub jego zorganizowanej
czêci oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 nabycie i zbycie nieruchomoci lub udzia³u w nieruchomoci, chyba
¿e statut stanowi inaczej;
 emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeñstwa;
 nabycie w³asnych akcji w przypadku okrelonym w art. 362 § 1 pkt 2;
 nabycie jakiegokolwiek mienia dla spó³ki za cenê przewy¿szaj¹c¹ jedn¹ dziesi¹t¹ wp³aconego kapita³u zak³adowego, od za³o¿yciela lub
akcjonariusza albo dla spó³ki lub spó³dzielni zale¿nej od za³o¿yciela
lub akcjonariusza spó³ki, przed up³ywem dwóch lat od dnia zarejestrowania spó³ki, (podobnie gdy chodzi o nabycie mienia od spó³ki
dominuj¹cej albo spó³ki lub spó³dzielni zale¿nej).
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Umowy zawarte w imieniu spó³ki we wskazanych sprawach bez zgody walnego zgromadzenia s¹ niewa¿ne (art. 17 § 1).
Wewnêtrzne znaczenie maj¹ z kolei postanowienia statutu wprowadzaj¹ce wymóg uzyskania zgody rady nadzorczej przed dokonaniem okrelonych w statucie czynnoci (art. 384 § 1). Naruszenie tych postanowieñ
przez zarz¹d nie wywiera skutku wobec osób trzecich. Ustawodawca
przewiduj¹c jednak mo¿liwoæ zaistnienia konfliktu miêdzy zarz¹dem i
rad¹ w art. 384 § 2 stanowi, i¿ je¿eli rada nie wyrazi zgody na dokonanie
okrelonej czynnoci, zarz¹d mo¿e zwróciæ siê do walnego zgromadzenia,
aby powziê³o uchwa³ê udzielaj¹c¹ zgodê na dokonanie tej czynnoci.
W przypadku sprzecznoci interesów spó³ki z interesami cz³onka zarz¹du, jego wspó³ma³¿onka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powi¹zany osobicie, cz³onek zarz¹du powinien wstrzymaæ siê od udzia³u w rozstrzygniêciu takich spraw i mo¿e ¿¹daæ zaznaczenia tego w protokole (art. 377). Przepis ten ma znaczenie zarówno w stosunkach wewnêtrznych jak i zewnêtrznych. Tak wiêc w podanych okolicznociach cz³onek zarz¹du powinien powstrzymaæ siê zarówno
od udzia³u w podejmowaniu uchwa³y przez zarz¹d, jak i w sk³adaniu cywilnoprawnych owiadczeñ woli w imieniu spó³ki. W przypadku sk³adania owiadczeñ woli w imieniu spó³ki przez cz³onka zarz¹du, który podlega wy³¹czeniu, nale¿y uznaæ zawart¹ umowê za niewa¿n¹.
W umowie miêdzy spó³k¹ a cz³onkiem zarz¹du, jak równie¿ w sporze
z nim spó³kê reprezentuje rada nadzorcza lub pe³nomocnik powo³any
uchwa³¹ walnego zgromadzenia (art. 379).
Art. 380 wprowadza pod adresem cz³onków zarz¹du spó³ki akcyjnej
identyczne zakazy konkurencji jak w przypadku cz³onków zarz¹du spó³ki z o.o.

3.2.3. Odpowiedzialnoæ maj¹tkowa cz³onków zarz¹du
Nale¿y tak¿e mieæ na uwadze, i¿ w wietle zmienionego art. 116 § 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,
poz. 926 ze zm.) cz³onkowie zarz¹du odpowiadaj¹ solidarnie ca³ym
swym maj¹tkiem za zaleg³oci podatkowe spó³ki akcyjnej i spó³ki akcyjnej w organizacji, je¿eli egzekucja przeciwko spó³ce oka¿e siê bezskuteczna, chyba ¿e cz³onek zarz¹du wyka¿e, ¿e we w³aciwym czasie zg³oszono wniosek o og³oszenie upad³oci lub wszczêto postêpowanie uk³adowe, albo ¿e nie zg³oszenie wniosku o og³oszenie upad³oci oraz nie wszczêcie postêpowania uk³adowego nast¹pi³o nie z jego winy, b¹d te¿ wyka¿e on mienie, z którego egzekucja jest mo¿liwa.
Charakterystyczne jest natomiast, i¿ cz³onkowie zarz¹du spó³ki akcyjnej zasadniczo, w przeciwieñstwie do cz³onków zarz¹du spó³ki z o.o., nie
odpowiadaj¹ za zobowi¹zania spó³ki o charakterze prywatnoprawnym.
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3.3. Rada Nadzorcza

Funkcje kontrolne w spó³ce akcyjnej sprawuje rada nadzorcza. Jest
ona organem obligatoryjnym. Kodeks spó³ek handlowych nie przewiduje natomiast powo³ania komisji rewizyjnej w spó³ce akcyjnej. Nale¿y wiêc
wyci¹gn¹æ st¹d wniosek, i¿ w spó³ce tej niedopuszczalne jest powo³anie
komisji rewizyjnej. W spó³kach kapita³owych w przeciwieñstwie bowiem
do spó³dzielni nie istnieje mo¿liwoæ powo³ywania organów fakultatywnych. W praktyce komisje rewizyjne rzadko by³y powo³ywane.
Rada sprawuje sta³y nadzór nad dzia³alnoci¹ spó³ki we wszystkich
dziedzinach jej dzia³alnoci (art. 382 § 1). Ustawodawca wyjania, i¿ nadzór ten nigdy nie mo¿e polegaæ na prawie wydawania zarz¹dowi wi¹¿¹cych poleceñ dotycz¹cych prowadzenia spraw spó³ki. Jednak rada nadzorcza mo¿e w inny sposób znacz¹co wp³ywaæ na dzia³alnoæ zarz¹du.
Na podstawie art. 383 rada nadzorcza ma prawo zawieszaæ z wa¿nych
powodów w czynnociach poszczególnych lub wszystkich cz³onków zarz¹du oraz delegowaæ cz³onków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynnoci cz³onków zarz¹du niemog¹cych sprawowaæ swoich
czynnoci. Rada czuwa nad tym, by zarz¹d dzia³a³ w statutowym sk³adzie. W przypadku niemo¿noci sprawowania czynnoci przez cz³onka
zarz¹du rada ma obowi¹zek niezw³ocznie podj¹æ dzia³ania w celu dokonania zmiany w sk³adzie zarz¹du.
Statut spó³ki mo¿e równie¿ przewidzieæ, ¿e zarz¹d jest obowi¹zany
uzyskaæ zgodê rady nadzorczej przed dokonaniem okrelonych w statucie czynnoci (art. 384 § 1). Np. mo¿na w statucie zapisaæ, ¿e zarz¹d nie
mo¿e zawrzeæ okrelonego rodzaju umowy bez zgody rady nadzorczej.
Takie postanowienie statutu, jak by³a mowa wy¿ej, ma jednak skutek tylko wewn¹trz spó³ki, tzn. umowa zawarta bez zgody rady bêdzie prawnie skuteczna (patrz art. 17 § 1).
Ustawodawca przewidzia³, ¿e w ramach szeroko zakrelonego nadzoru na radzie ci¹¿¹ tak¿e obowi¹zki szczegó³owe. I tak rada ma obowi¹zek oceniæ sprawozdanie zarz¹du z dzia³alnoci spó³ki oraz sprawozdanie finansowe za ubieg³y rok obrotowy w zakresie ich zgodnoci z
ksiêgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków zarz¹du dotycz¹cych podzia³u zysku albo pokrycia straty, a tak¿e sk³adanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny (art. 382 § 3).
Dla wykonywania jej zadañ ustawodawca przyzna³ radzie prawo do
badania wszystkich dokumentów spó³ki, ¿¹dania od zarz¹du i pracowników sprawozdañ i wyjanieñ oraz dokonywania rewizji stanu maj¹tku
spó³ki. Realizacja tych uprawnieñ jest wzmocniona sankcjami karnymi.
I tak art. 587 § 1 stanowi, ¿e kto [...] og³asza dane nieprawdziwe albo
przedstawia je organom spó³ki, w³adzom pañstwowym lub osobie powo-
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³anej do rewizji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci. Z kolei art. 594 § 1 pkt 4 stanowi, ¿e kto bêd¹c
cz³onkiem zarz¹du, wbrew obowi¹zkowi dopuszcza do tego, ¿e zarz¹d
odmawia wyjanieñ osobie powo³anej do rewizji lub nie dopuszcza jej do
pe³nienia obowi¹zków, podlega grzywnie do 20 000 z³.
Rada jest organem kolegialnym. Sk³ada siê z co najmniej trzech cz³onków powo³ywanych i odwo³ywanych przez walne zgromadzenie, z tym
¿e statut mo¿e przewidywaæ inny sposób powo³ywania lub odwo³ywania cz³onków rady nadzorczej (art. 385 § 1 i 2). Cz³onkami rady mog¹
byæ zarówno akcjonariusze jak i osoby z zewn¹trz spó³ki. Ustawodawca
zakazuje ³¹czenia funkcji cz³onka rady z funkcj¹ cz³onka zarz¹du, prokurenta, likwidatora, kierownika oddzia³u lub zak³adu oraz g³ównego ksiêgowego, radcy prawnego lub adwokata spó³ki. Zakaz dotyczy tak¿e
osób, które podlegaj¹ bezporednio cz³onkowi zarz¹du albo likwidatorowi. Zakaz ten obejmuje równie¿ cz³onków zarz¹du, rady nadzorczej,
komisji rewizyjnej i likwidatorów spó³ki lub spó³dzielni zale¿nej (art. 387
§ 3). Statut mo¿e zawieraæ postanowienie o maksymalnej liczbie cz³onków rady, np. 3, 5, 7, 9 itd. Wskazane jest, by liczba cz³onków rady nie
by³a zbyt du¿a, podwy¿sza to bowiem koszty jej obs³ugi. Rada powinna
mieæ swego przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego. Osoby te s¹ wybierane przez sam¹ radê w drodze uchwa³y sporód jej cz³onków. Jak
by³a ju¿ o tym mowa, statut mo¿e np. przyznaæ indywidualnemu akcjonariuszowi prawo powo³ywania lub odwo³ywania cz³onków rady (art.
354 § 1).Ustawodawca przewidzia³ mo¿liwoæ powo³ywania poszczególnych cz³onków rady przez tzw. grupy akcjonariuszy. Mianowicie, na
wniosek akcjonariuszy reprezentuj¹cych co najmniej jedn¹ pi¹t¹ kapita³u
zak³adowego, wybór rady nadzorczej powinien byæ dokonany przez najbli¿sze walne zgromadzenie w drodze g³osowania oddzielnymi grupami,
nawet gdy statut przewiduje inny sposób powo³ania rady nadzorczej
(art. 385 § 3). Grupê stanowi¹ akcjonariusze reprezentuj¹cy na walnym
zgromadzeniu tê czêæ akcji, która przypada z podzia³u ogólnej liczby reprezentowanych na walnym zgromadzeniu akcji przez liczbê cz³onków
rady. Grupa taka ma prawo wybraæ jednego cz³onka rady, nie bior¹c jednak udzia³u w wyborze pozosta³ych cz³onków. Wybór grupami mo¿e
mieæ miejsce wtedy, je¿eli na walnym zgromadzeniu dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru cz³onka rady nadzorczej.
Wybór grupami powoduje wyganiêcie mandatów dotychczasowych
cz³onków rady. Jak bowiem stanowi art. 385 § 8 z chwil¹ dokonania wyboru co najmniej jednego cz³onka rady nadzorczej w trybie g³osowañ
grupami, wygasaj¹ przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych cz³onków rady nadzorczej. Przeg³osowanie wyboru cz³onków rady
nadzorczej grupami powoduje utratê wszystkich indywidualnych przywilejów akcjonariuszy dotycz¹cych prawa g³osu. Chodzi tutaj zarówno o
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tzw. akcje uprzywilejowane co do g³osu, jak i o uprawnienie z art. 354 § 1.
Przepisy prawa czasami wyranie wskazuj¹, kto ma prawo wyboru poszczególnych cz³onków rady. Chodzi tu zw³aszcza o uprawnienia pracowników spó³ek powsta³ych w wyniku komercjalizacji przedsiêbiorstw pañstwowych do wyboru swych przedstawicieli w radach tych spó³ek. Patrz
art. 11 i 14 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych, (Dz. U. Nr 118, poz. 561 ze zm.).
Kadencja cz³onka rady nadzorczej nie mo¿e byæ d³u¿sza ni¿ piêæ lat.
Do odwo³añ cz³onka rady, innych przypadków wyganiêcia mandatu
oraz kwestii zwi¹zanych z powo³aniem stosuje siê odpowiednio przepisy
dotycz¹ce cz³onków zarz¹du, czyli art. 369 § 1-4 i art. 370.
Rada jako organ kolegialny podejmuje rozstrzygniêcia w formie
uchwa³. Kodeks szczegó³owo reguluje tryb pracy rady. Kwestie te s¹ bardzo wa¿ne, gdy siê zwa¿y, ¿e rada posiada niezwykle istotne kompetencje, jak powo³ywanie i odwo³ywanie zarz¹du, czy zawieszanie w czynnociach tych osób. Walne zgromadzenie mo¿e uchwaliæ regulamin rady
nadzorczej okrelaj¹cy jej organizacjê i sposób wykonywania czynnoci.
Statut mo¿e upowa¿niæ sam¹ radê do uchwalenia jej regulaminu. Je¿eli
statut nie stanowi inaczej, rada podejmuje uchwa³y bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów. Statut mo¿e przewidywaæ, ¿e w przypadku równoci
g³osów rozstrzyga g³os przewodnicz¹cego rady (art. 391).
Ustawodawca wprowadzi³ te¿ wymóg quorum. Mianowicie rada jest
w³adna podejmowaæ uchwa³y, je¿eli na posiedzeniu jest obecna co najmniej
po³owa jej cz³onków a wszyscy jej cz³onkowie zostali zaproszeni. Statut
mo¿e wprowadzaæ jeszcze surowsze wymogi w odniesieniu do quorum (art.
388 § 1). W statucie mo¿na równie¿ przewidzieæ mo¿liwoæ podejmowania
uchwa³ przez radê w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu rodków
bezporedniego porozumienia siê na odleg³oæ na zasadach okrelonych w
art. 388 § 2-4. Taki sposób podejmowania uchwa³ umo¿liwia partycypowanie w pracach rady tak¿e osobie przebywaj¹cej np. za granic¹.
Posiedzenia rady powinny mieæ miejsce, gdy zachodzi taka potrzeba.
Kodeks wymusza jednak odbycie posiedzeñ rady nadzorczej przynajmniej trzy razy w roku obrotowym (art. 389 § 3).
Posiedzenia rady zwo³uje jej przewodnicz¹cy z w³asnej inicjatywy lub
na wniosek zarz¹du b¹d cz³onka rady. Osoby ¿¹daj¹ce zwo³ania posiedzenia powinny podaæ proponowany porz¹dek obrad. Je¿eli przewodnicz¹cy rady nie zwo³a posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia
otrzymania wniosku, wnioskodawca mo¿e je zwo³aæ samodzielnie, podaj¹c datê, miejsce i proponowany porz¹dek obrad (art. 389 § 1 i 2).
Rada nadzorcza co do zasady wykonuje swe obowi¹zki kolegialnie.
Jednak mo¿e pojawiæ siê sytuacji, kiedy pojedynczy cz³onek rady bêdzie
mia³ prawo do samodzielnego pe³nienia okrelonych czynnoci nadzorczych. Ma to miejsce albo na podstawie upowa¿nienia (delegacji) udzie-
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lonej przez radê, lub na podstawie delegacji grupy, która dokona³a wyboru danego cz³onka rady. Cz³onkowie ci maj¹ prawo uczestniczenia w
posiedzeniach zarz¹du z g³osem doradczym, a zarz¹d obowi¹zany jest
zawiadomiæ ich uprzednio o ka¿dym swoim posiedzeniu. Brak tego zawiadomienia mo¿e skutkowaæ odpowiedzialnoci¹ karn¹ cz³onków zarz¹du na podstawie art. 594 § 1 pkt 4. Wskazani cz³onkowie rady maj¹
tak¿e inne szczególne uprawnienia i obowi¹zki. Otrzymuj¹ oni osobne
wynagrodzenie, którego wysokoæ ustala walne zgromadzenie, chyba ¿e
walne zgromadzenie przeka¿e prawo ustalenia wynagrodzenia radzie
nadzorczej. Ci¹¿y na nich tak¿e zakaz konkurencji tak jak na cz³onkach
zarz¹du. Nale¿y przyj¹æ, ¿e prawo do wynagrodzenia, pomimo braku
wyranego przepisu, maj¹ tak¿e ci cz³onkowie rady którzy zostali przez
radê delegowani do czasowego wykonywania czynnoci cz³onków zarz¹du niemog¹cych sprawowaæ swoich czynnoci (art. 383 § 1). Taka delegacja rodzi bowiem nie mniej obowi¹zków ni¿ delegacja do samodzielnego pe³nienia okrelonych czynnoci nadzorczych. Ponadto wszystkim
pozosta³ym cz³onkom rady mo¿e zostaæ przyznane wynagrodzenie na
podstawie statutu lub uchwa³y walnego zgromadzenia. Za niedopuszczalne nale¿y uznaæ upowa¿nienie w statucie zarz¹du do przyznania wynagrodzenia cz³onkom rady. W ten sposób bowiem mog³aby powstaæ zakazana przez prawo forma prawnej i faktycznej zale¿noci cz³onków
rady od zarz¹du. Walne zgromadzenie i tylko walne zgromadzenie mo¿e
uchwaliæ wynagrodzenie cz³onków rady w formie prawa udzia³u w zysku spó³ki za dany rok obrotowy, przeznaczonym do podzia³u miêdzy
akcjonariuszy. Na mocy innych przepisów prawa cz³onkowie rad nadzorczych maj¹ niekiedy prawo do wynagrodzenia. Nale¿y tu wskazaæ rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 9 wrzenia 1997 r. w sprawie szkoleñ i
egzaminów dla kandydatów na cz³onków rad nadzorczych spó³ek, w
których Skarb Pañstwa jest jedynym akcjonariuszem, oraz wynagrodzeñ
cz³onków rad nadzorczych tych spó³ek (Dz. U. Nr 110, poz. 718 ze zm.).
Poza wynagrodzeniem cz³onkom rady przys³uguje z mocy prawa zwrot
kosztów zwi¹zanych z udzia³em w pracach rady (art. 392 § 3).
Cz³onek rady powinien przy wykonywaniu swoich obowi¹zków do³o¿yæ starannoci wynikaj¹cej z zawodowego charakteru swojej dzia³alnoci. Ponosi wobec spó³ki odpowiedzialnoæ odszkodowawcz¹ za szkody jej wyrz¹dzone dzia³aniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu, chyba ¿e nie ponosi winy. Przyjmuje siê w literaturze, i¿ jakkolwiek nie na wszystkich cz³onkach rady ci¹¿y z mocy prawa zakaz
konkurencji, to jednak wszyscy cz³onkowie rady powinni zachowywaæ
siê wobec spó³ki lojalnie. Wyrazem nielojalnoci jest np. ujawnianie tajemnic handlowych spó³ki. Zakaz konkurencji mo¿e byæ ponadto na wszystkich cz³onków rady na³o¿ony w statucie.
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3.4. Walne zgromadzenie

Walne zgromadzenie powinno siê odbyæ przynajmniej raz w roku w
terminie szeciu miesiêcy po up³ywie ka¿dego roku obrotowego. W statucie mo¿na wskazaæ wczeniejsz¹ datê, do której powinno siê odbyæ
walne zgromadzenie. Jest to tzw. zwyczajne walne zgromadzenie. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno byæ:
 rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarz¹du z dzia³alnoci
spó³ki oraz sprawozdania finansowego za ubieg³y rok obrotowy;
 powziêcie uchwa³y o podziale zysku albo pokryciu straty;
 udzielenie cz³onkom organów spó³ki absolutorium z wykonania przez
nich obowi¹zków.
Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwo³uje siê w przypadkach okrelonych w przepisach prawa (patrz np. art. 397) lub w statucie, a tak¿e
gdy organy lub osoby uprawnione do zwo³ywania walnych zgromadzeñ
uznaj¹ to za wskazane.
Uprawnionym do zwo³ania walnego zgromadzenia jest przede wszystkim zarz¹d. Uprawnienie to uzyskuje równie¿ rada nadzorcza, je¿eli zarz¹d nie zwo³a zwyczajnego walnego zgromadzenia w terminie wskazanym w przepisach prawa lub statucie, oraz nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, je¿eli zwo³anie go uzna za wskazane, a zarz¹d nie zwo³a go w
terminie dwóch tygodni od dnia zg³oszenia odpowiedniego ¿¹dania przez
radê nadzorcz¹. Na mocy postanowienia statutu prawo do zwo³ania walnych zgromadzeñ mo¿na przyznaæ równie¿ innym osobom (art. 399).
Ustawodawca wprowadzi³ tutaj tak¿e jedno z tzw. praw mniejszoci.
Mianowicie akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj¹cy co najmniej jedn¹ dziesi¹t¹ kapita³u zak³adowego, mog¹ ¿¹daæ zwo³ania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jak równie¿ umieszczenia okrelonych spraw
w porz¹dku obrad najbli¿szego walnego zgromadzenia. ¯¹danie takie
sk³ada siê na pimie do zarz¹du najpóniej na miesi¹c przed proponowanym terminem walnego zgromadzenia. Statut mo¿e przyznaæ to prawo
tak¿e akcjonariuszom reprezentuj¹cym mniej ni¿ jedn¹ dziesi¹t¹ czêæ kapita³u zak³adowego (art. 400). Je¿eli w terminie dwóch tygodni od dnia
przedstawienia ¿¹dania zarz¹dowi nadzwyczajne zgromadzenie nie zostanie zwo³ane, akcjonariusze, którzy wyst¹pili z takim ¿¹daniem, mog¹
zwróciæ siê z wnioskiem do s¹du rejestrowego o upowa¿nienie ich do
zwo³ania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. S¹d wyznacza wtedy
przewodnicz¹cego tego zgromadzenia (art. 401).
Walne zgromadzenie zwo³uje siê przez og³oszenie. Powinno ono byæ
dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Jak stanowi art. 5 § 3 og³oszenie polega na opublikowaniu treci w Monitorze S¹dowym i Gospodarczym. Statut mo¿e ponadto przewidywaæ publikowanie og³oszeñ w innych czasopismach. Je¿eli natomiast
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wszystkie akcje wyemitowane przez spó³kê s¹ imienne, walne zgromadzenie mo¿e byæ zwo³ane za pomoc¹ listów poleconych lub poczt¹ kuriersk¹, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wys³anymi co najmniej
dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzieñ wys³ania
listów uwa¿a siê za dzieñ og³oszenia.
Walne zgromadzenie mo¿e skutecznie podejmowaæ uchwa³y tak¿e bez
formalnego zwo³ania, je¿eli ca³y kapita³ zak³adowy jest reprezentowany,
a nikt z obecnych nie zg³osi³ sprzeciwu dotycz¹cego odbycia walnego
zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porz¹dku obrad
(art. 405 § 1).
Og³oszenie powinno zawieraæ:
 oznaczenie daty, godziny i miejsca walnego zgromadzenia,
 szczegó³owy porz¹dek obrad,
 w przypadku zamierzonej zmiany statutu przytoczenie dotychczas
obowi¹zuj¹cych postanowieñ oraz treæ projektowanych zmian.
W sprawach nieobjêtych porz¹dkiem obrad nie mo¿na podejmowaæ
uchwa³ na walnym zgromadzeniu, chyba ¿e ca³y kapita³ zak³adowy jest
reprezentowany, a nikt z obecnych nie zg³osi³ sprzeciwu dotycz¹cego powziêcia uchwa³y. Zakaz ten nie dotyczy uchwa³ w sprawie wniosków o
zwo³anie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz wniosków o charakterze porz¹dkowym.
Zasad¹ jest, ¿e walne zgromadzenie odbywa siê w siedzibie spó³ki.
Gdy chodzi o spó³kê publiczn¹, walne zgromadzenie mo¿e siê odbyæ tak¿e w miejscowoci bêd¹cej siedzib¹ gie³dy, na której s¹ dopuszczone do
obrotu gie³dowego akcje spó³ki. Statut mo¿e wskazaæ równie¿ inne miejsce dla odbywania walnych zgromadzeñ. Musi to byæ jednak miejsce w
granicach Rzeczypospolitej Polskiej (art. 403).
Ustawodawca wprowadzi³ ró¿ne zasady legitymowania akcjonariusza do wziêcia udzia³u w walnym zgromadzeniu w zale¿noci od tego
czy mamy do czynienia z 1) posiadaczem akcji imiennych, wiadectw
tymczasowych oraz zastawcami i u¿ytkownikami, którym przys³uguje
prawo g³osu, czy z 2) posiadaczami akcji na okaziciela. Ci pierwsi s¹
uprawnieni do wziêcia udzia³u w walnym zgromadzeniu, je¿eli zostali
wpisani do ksiêgi akcyjnej co najmniej na tydzieñ przed odbyciem walnego zgromadzenia. Ci drudzy z kolei maj¹ takie prawo, je¿eli dokumenty
akcji z³o¿yli w spó³ce co najmniej na tydzieñ przed terminem tego zgromadzenia i nie odebrali ich przed ukoñczeniem tego terminu. Taki sam
skutek ma z³o¿enie zawiadczenia w spó³ce na dowód z³o¿enia akcji u
notariusza, w banku lub domu maklerskim maj¹cym siedzibê lub oddzia³
w Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanym w og³oszeniu o zwo³aniu walnego zgromadzenia. W zawiadczeniu nale¿y wymieniæ numery dokumentów akcji i stwierdziæ, ¿e akcje nie bêd¹ wydane przed zakoñczeniem walnego zgromadzenia.
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Jeszcze inaczej legitymowani s¹ akcjonariusze spó³ek publicznych ze
wzglêdu na zasadê dematerializacji obowi¹zuj¹c¹ na publicznym rynku
papierów wartociowych. Akcjonariusze ci powinni z³o¿yæ w spó³ce
imienne wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadz¹cy rachunek papierów wartociowych (art. 406 § 3).
Zarz¹d jest obowi¹zany sporz¹dziæ i wy³o¿yæ w swym lokalu listê akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Z listy powinno m.in. wynikaæ, ile g³osów przys³uguje danemu akcjonariuszowi. Umieszczenie na licie akcjonariuszy nie jest warunkiem koniecznym do uczestniczenia w zgromadzeniu. Konkretna osoba nie
umieszczona na licie mo¿e bowiem wykazaæ swoje uprawnienie do
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Zasadniczo nie jest wymagane ¿adne quorum na walnym zgromadzeniu. Walne zgromadzenie jest wiêc wa¿ne bez wzglêdu na liczbê reprezentowanych na nim akcji. Tylko wtedy, gdy przepis szczególny albo statut stanowi¹ inaczej, wymagane jest zachowanie okrelonego quorum
(patrz np. art. 460 § 1).
Walne zgromadzenie otwiera przewodnicz¹cy rady nadzorczej albo
jego zastêpca, a w razie nieobecnoci tych osób prezes zarz¹du lub osoba
wyznaczona przez zarz¹d. Statut mo¿e jednak inaczej tê kwestiê uregulowaæ. Rola tej osoby jest krótka. Powinna ona sprawdziæ, czy zgromadzenie zosta³o zwo³ane z dope³nieniem wszelkich przepisów prawa oraz
czy jest zdolne do podejmowania uchwa³. Nastêpnie wybiera siê przewodnicz¹cego zgromadzenia. Przewodnicz¹cy powinien dbaæ o przestrzeganie w czasie obrad i g³osowañ przepisów prawa, np. czuwaæ nad
tym, by g³osowanie mia³o charakter tajny, gdy prawo tego wymaga. Powinien tak¿e zadbaæ o nale¿yty porz¹dek w dyskusji kieruj¹c obradami.
Do jego obowi¹zków nale¿y tak¿e troska o przestrzeganie kolejnoci
spraw zamieszczonych w porz¹dku obrad. Przewodnicz¹cy nie jest w³adny bez zgody walnego zgromadzenia usuwaæ lub zmieniaæ kolejnoci
spraw zamieszczonych w porz¹dku obrad. Powinien przeciwdzia³aæ próbom uprawiania obstrukcji przez mniejszoæ na zgromadzeniu. Nale¿y
przyj¹æ, ¿e ma tak¿e prawo zarz¹dzaæ krótkie przerwy podczas obrad,
np. dla wypoczynku. Nie chodzi jednak tutaj o przerwy w rozumieniu
art. 408 § 2. Przepis ten stanowi, ¿e walne zgromadzenie mo¿e zarz¹dzaæ
przerwy w obradach wiêkszoci¹ dwóch trzecich g³osów. £¹cznie przerwy nie mog¹ trwaæ d³u¿ej ni¿ trzydzieci dni. Przepis ten stanowi novum w porównaniu z regulacj¹ dawnego kodeksu handlowego. Poprzednio nie istnia³a mo¿liwoæ takiej przerwy. Konieczne by³o zwo³anie nowego zgromadzenia ze wszystkimi st¹d wynikaj¹cymi konsekwencjami.
Niezw³ocznie po wyborze przewodnicz¹cego powinna byæ sporz¹dzona
przez zarz¹d lista obecnoci zawieraj¹ca spis uczestników walnego zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które ka¿dy z nich przedstawia
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i s³u¿¹cych im g³osów, podpisana przez przewodnicz¹cego. Listê nale¿y
wy³o¿yæ podczas obrad zgromadzenia. Lista nie musi siê pokrywaæ z list¹ akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu. Nie
wszystkie bowiem osoby uprawnione musz¹ rzeczywicie w tym zgromadzeniu uczestniczyæ, ponadto, jak zosta³o wy¿ej wskazane, równie¿
osoba nie umieszczona na licie akcjonariuszy uprawnionych mo¿e
uczestniczyæ w zgromadzeniu, je¿eli tylko zdo³a wykazaæ sw¹ legitymacjê. Lista obecnoci mo¿e podczas zgromadzenia ulegaæ zmianie na skutek przybycia nowych akcjonariuszy. Lista obecnoci mo¿e zostaæ sprawdzona przez wybran¹ w tym celu komisjê. Ustawodawca wprowadza w
tym zakresie nowe prawo mniejszoci (patrz art. 410 § 2).
Akcjonariusz ma prawo braæ udzia³ w g³osowaniu nad wszystkimi
uchwa³ami, z wyj¹tkiem tych, które dotycz¹ jego odpowiedzialnoci wobec spó³ki z jakiegokolwiek tytu³u, w tym udzielenia absolutorium,
zwolnienia z zobowi¹zania wobec spó³ki oraz sporu pomiêdzy nim a
spó³k¹ (art. 413). Prawo uczestnictwa na walnym zgromadzeniu w tym
prawo g³osu akcjonariusz realizuje osobicie lub za porednictwem pe³nomocników. Pe³nomocnictwo powinno byæ udzielone na pimie pod rygorem niewa¿noci i do³¹czone do protoko³u walnego zgromadzenia.
Pe³nomocnikiem nie mo¿e byæ cz³onek zarz¹du i pracownik spó³ki. Osoby nie maj¹ce pe³nej zdolnoci do czynnoci prawnej (nieletni, osoby
ubezw³asnowolnione) wykonuj¹ swoje prawa na walnym zgromadzeniu
przez przedstawicieli ustawowych (np. rodzice, inni przedstawiciele
ustanowieni przez s¹d).
Zasad¹ jest, ¿e uchwa³y walnego zgromadzenia zapadaj¹ bezwglêdn¹
wiêkszoci¹ g³osów, chyba ¿e przepisy prawa lub postanowienia statutu
stanowi¹ inaczej (art. 414).
I tak kwalifikowan¹ wiêkszoci¹ dwóch trzecich g³osów zapadaj¹
uchwa³y o istotnej zmianie przedmiotu dzia³alnoci spó³ki. W g³osowaniu tym ka¿dej akcji przys³uguje jeden g³os bez przywilejów lub ograniczeñ. Skutecznoæ uchwa³y zale¿y od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzaj¹ siê na zmianê. (art. 416).
Z kolei uchwa³y dotycz¹ce:
 emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeñstwa objêcia akcji,
 zmiany statutu,
 umorzenia akcji (z wyj¹tkiem  art. 415 § 4),
 obni¿enia kapita³u zak³adowego,
 zbycia przedsiêbiorstwa albo jego zorganizowanej czêci,
 rozwi¹zania spó³ki (z wyj¹tkiem  art. 397),
zapadaj¹ wiêkszoci¹ trzech czwartych g³osów. Statut mo¿e ustanowiæ
wymóg jeszcze surowszej kwalifikowanej wiêkszoci g³osów w tych sprawach. Ponadto nale¿y zauwa¿yæ, ¿e uchwa³a dotycz¹ca zmiany statutu,
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zwiêkszaj¹ca wiadczenia akcjonariuszy lub uszczuplaj¹ca prawa przyznane osobicie poszczególnym akcjonariuszom, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy (art. 415 § 3).
Je¿eli w spó³ce istniej¹ akcje o ró¿nych uprawnieniach, uchwa³y o
zmianie statutu, obni¿eniu kapita³u zak³adowego i umorzeniu akcji, mog¹ce naruszyæ prawa akcjonariuszy danego rodzaju akcji, powinny byæ
powziête w drodze oddzielnego g³osowania w ka¿dej grupie (rodzaju)
akcji. W ka¿dej grupie uchwa³a powinna byæ powziêta tak¹ wiêkszoci¹,
jaka jest wymagana co do zasady do podjêcia tych uchwa³. Ta sama regu³a dotyczy uchwa³ o emisji nowych akcji uprzywilejowanych, które przyznaj¹ uprawnienia tego samego rodzaju, jakie s³u¿¹ dotychczasowym akcjom uprzywilejowanym, mog¹ce naruszyæ prawa dotychczasowych akcjonariuszy uprzywilejowanych. Nie dotyczy to jednak przypadku, gdy
statut przewiduje emisjê nowych akcji uprzywilejowanych (art. 419).
Uchwa³a o zmianie statutu musi byæ ponadto dla swej skutecznoci
wpisana do rejestru (art. 430 § 1).
Zasad¹ jest, ¿e g³osowanie jest jawne (art. 420 § 1). Od tej zasady istniej¹ wyj¹tki. Tajne g³osowanie przewodnicz¹cy zgromadzenia powinien
zarz¹dziæ przy wyborach oraz nad wnioskami o odwo³anie cz³onków organów spó³ki lub likwidatorów, o poci¹gniêcie ich do odpowiedzialnoci, jak równie¿ w sprawach osobowych. Ponadto nale¿y zarz¹dziæ tajne
g³osowanie, gdy ¿¹da tego choæby jeden z akcjonariuszy obecnych lub
reprezentowanych na walnym zgromadzeniu. Ustawodawca niekiedy
wymaga, by g³osowanie by³o jawne. I tak, uchwa³a o istotnej zmianie
przedmiotu dzia³alnoci spó³ki powinna byæ powziêta w drodze jawnego
i imiennego g³osowania oraz og³oszona (art. 416 § 3). Walne zgromadzenie mo¿e równie¿ powzi¹æ uchwa³ê o uchyleniu tajnoci g³osowania w
sprawach dotycz¹cych wyboru komisji powo³ywanej przez walne zgromadzenie.
Walne zgromadzenie powinno byæ protoko³owane przez notariusza.
W protokole nale¿y stwierdziæ prawid³owoæ zwo³ania walnego zgromadzenia i jego zdolnoæ do powziêcia uchwa³, wymieniæ powziête uchwa³y, liczbê g³osów oddanych za ka¿d¹ uchwa³¹ i zg³oszone sprzeciwy. Do
protoko³u nale¿y do³¹czyæ listê obecnoci z podpisami uczestników walnego zgromadzenia. Dowody zwo³ania walnego zgromadzenia zarz¹d
powinien do³¹czyæ do ksiêgi protoko³ów. Ksiêga protoko³ów jest jawna
dla akcjonariuszy (art. 421). Pojawia siê kwestia, czy uchwa³a nie umieszczona w protokole notarialnym jest wa¿na. Nieobowi¹zuj¹cy ju¿ art. 412
§ 1 kodeksu handlowego stanowi³, ¿e uchwa³y walnego zgromadzenia
powinny byæ protoko³owane przez notariusza pod rygorem ich niewa¿noci. Takiego wyranego stwierdzenia brakuje w kodeksie spó³ek handlowych. Nale¿y jednak chyba przyj¹æ, w lad za poprzednim rozwi¹zaniem, i¿ niedochowanie formy notarialnej równie¿ obecnie powoduje nie-
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wa¿noæ uchwa³y. Takie twierdzenie jest zgodne z ogóln¹ zasad¹ maj¹c¹
wyraz w prawie polskim, w myl której niedochowanie wymaganej
przez prawo formy aktu notarialnego powoduje niewa¿noæ z³o¿onego
owiadczenia.
Prawo akcjonariusza do uczestniczenia na walnym zgromadzeniu nie
ogranicza siê jednak tylko do prawa g³osowania. Mo¿e on zabieraæ g³os
w obradach, a tak¿e ¿¹daæ informacji od zarz¹du dotycz¹cych spó³ki.
Z prawem tym jest zwi¹zany obowi¹zek cz³onków zarz¹du udzielenia informacji. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia ¿¹danej informacji podczas obrad mo¿e zg³osiæ sprzeciw do protoko³u, a nastêpnie wniosek do s¹du rejestrowego o zobowi¹zanie zarz¹du do udzielenia informacji. Wniosek nale¿y z³o¿yæ w terminie tygodnia od zakoñczenia walnego zgromadzenia. Akcjonariusz mo¿e równie¿ z³o¿yæ wniosek do s¹du
rejestrowego o zobowi¹zanie spó³ki do og³oszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem (art. 429).
Zarz¹d powinien jednak odmówiæ udzielenia informacji w przypadku, gdy:
 mog³oby to wyrz¹dziæ szkodê spó³ce albo spó³ce z ni¹ powi¹zanej
albo spó³ce lub spó³dzielni zale¿nej, w szczególnoci przez ujawnienie
tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiêbiorstwa,
 mog³oby naraziæ cz³onka zarz¹du na poniesienie odpowiedzialnoci
karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej (art. 428 § 2).

4. Zaskar¿anie uchwa³ walnego zgromadzenia

Gdy chodzi o spó³kê akcyjn¹ zagadnienie to zosta³o uregulowane w
przepisach art. 422-427. Tak¿e w tym wypadku wyró¿nia siê powództwo
o uchylenie uchwa³y oraz powództwo o stwierdzenie niewa¿noci uchwa³y. Zosta³a równie¿ w tym wypadku przyjêta nowa zasada, ¿e zaskar¿enie
uchwa³y nie wstrzymuje postêpowania rejestrowego. Prawomocny wyrok
uchylaj¹cy uchwa³y lub stwierdzaj¹cy niewa¿noæ uchwa³y nie ma skutku
wobec osób trzecich dzia³aj¹cych w dobrej wierze. Ma to znaczenie w
przypadkach, w których wa¿noæ czynnoci dokonanej przez spó³kê (np.
zawarcie umowy) zale¿y od uchwa³y walnego zgromadzenia. Chodzi tu
np. o uchwa³ê wyra¿aj¹c¹ zgodê na zbycie nieruchomoci spó³ki (art. 393
pkt 4). Je¿eli umowa ta zostanie zawarta z osob¹ trzeci¹ nie maj¹c¹ obowi¹zku przypuszczaæ, ¿e uchwa³a wyra¿aj¹ca zgodê podlega uchyleniu lub
jest niewa¿na, umowa bêdzie skuteczna prawnie, pomimo jej uchylenia lub
uniewa¿nienia przez s¹d. Wraz z kodeksem handlowym znik³o równie¿
ograniczenie zawarte w jego art. 414 § 2, w wietle którego uchwa³a walnego zgromadzenia spó³ki publicznej mog³a byæ zaskar¿ona wy³¹cznie

325

Maciej Rudnicki

przez akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadaj¹cych bezporednio akcje
uprawniaj¹ce do wykonywania nie mniej ni¿ 1 % ogólnej liczby g³osów.
Rozwi¹zanie kodeksu handlowego oceniano jako sprzeczne z konstytucyjn¹ zasad¹ równej dla wszystkich ochrony prawa w³asnoci i innych praw
maj¹tkowych. Zniesienie tego ograniczenia jest tym bardziej uzasadnione,
¿e ustawodawca wprowadzi³ do regulacji zaskar¿enia uchwa³ walnego
zgromadzenia mechanizmy przeciwdzia³aj¹ce skutkom pieniactwa wspólników. Po pierwsze zaskar¿enie uchwa³y walnego zgromadzenia nie
wstrzymuje postêpowania rejestrowego, chyba ¿e s¹d rejestrowy po przeprowadzeniu rozprawy tak postanowi (art. 423 § 1). Po drugie ustawodawca wprowadzi³ przepis, który nie wystêpuje w odniesieniu do spó³ki z
o.o. Mianowicie, w przypadku wniesienia oczywicie bezzasadnego powództwa o uchylenie uchwa³y walnego zgromadzenia, s¹d na wniosek pozwanej spó³ki, mo¿e zas¹dziæ od powoda kwotê do dziesiêciokrotnej wysokoci kosztów s¹dowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub
radcy prawnego. Nie wy³¹cza to ponadto dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych (art. 423 § 2).

5. Odpowiedzialnoæ prawna osób wystêpuj¹cych w ramach
spó³ki akcyjnej
5.1. Odpowiedzialnoæ cywilnoprawna (art. 479-490)

Jak wiadomo, odpowiedzialnoæ cywilnoprawna jest odpowiedzialnoci¹ odszkodowawcz¹.
Wszelkiego rodzaju szkody wyrz¹dzone w sposób zawiniony podlegaj¹ obligatoryjnemu naprawieniu na podstawie art. 415 i n. kodeksu cywilnego, niezale¿nie od tego komu zosta³y wyrz¹dzone. Ustawodawca
w kodeksie spó³ek handlowych wprowadzi³ jednak szereg przepisów,
które dotycz¹ przypadków wyrz¹dzenia szkód w zwi¹zku z funkcjonowaniem spó³ki akcyjnej. Ju¿ teraz nale¿y wskazaæ, ¿e ustawodawca nie
wprowadza nowych zasad czy przes³anek tej odpowiedzialnoci. Dlatego w kwestiach nieuregulowanych nale¿y stosowaæ przepisy kodeksu cywilnego. Jedyna modyfikacja polega na tym , ¿e ustawodawca w kodeksie spó³ek handlowych w jednym przypadku wprowadzi³ domniemanie
winy sprawcy szkody.
Przypadki wskazane przez ustawodawcê w kodeksie spó³ek handlowych mo¿na podzieliæ na takie, kiedy poszkodowanym jest sama spó³ka,
oraz takie kiedy poszkodowanymi s¹ inne osoby, np. wierzyciele spó³ki.
Do pierwszej grupy zaliczamy:
 art. 480 traktuj¹cy o odpowiedzialnoci osób bior¹cych udzia³ w tworzeniu spó³ki, którzy wbrew przepisom prawa z winy swej wyrz¹dzili spó³ce szkodê;
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 art. 481 dotycz¹cy odpowiedzialnoci wobec spó³ki osób, które w
zwi¹zku z powstaniem spó³ki akcyjnej lub podwy¿szeniem jej kapita³u zak³adowego, z winy swej zapewnili sobie albo osobie trzeciej zap³atê nadmiernie wygórowanej ponad wartoæ zbywcz¹ wk³adów
niepieniê¿nych albo nabywanego mienia lub te¿ wynagrodzenie albo
korzyci szczególne, niewspó³mierne z oddanymi us³ugami;
 art. 482 dotycz¹cy odpowiedzialnoci wobec spó³ki osób, które przy
badaniu sprawozdañ finansowych spó³ki z winy swojej dopucili do
wyrz¹dzenia spó³ce szkody;
 art. 483 traktuj¹cy o odpowiedzialnoci wobec spó³ki cz³onków zarz¹du, rady nadzorczej oraz likwidatorów za szkodê wyrz¹dzon¹ dzia³aniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami
statutu spó³ki. W tym wypadku ustawodawca zaostrzy³ odpowiedzialnoæ odszkodowawcz¹ wprowadzaj¹c domniemanie winy tych
osób.
Z kolei do drugiej grupy zaliczamy nastêpuj¹ce przepisy:
 art. 479 dotycz¹cy odpowiedzialnoci cz³onków zarz¹du, którzy ze
swej winy wyrz¹dzili szkodê wierzycielom spó³ki przez podanie fa³szywych danych w owiadczeniu, o którym mowa w art. 320 §1 pkt 3
i 4 lub w art. 441 § 2 pkt 5,
 art. 484 dotycz¹cy odpowiedzialnoci osób, które wspó³dzia³aj¹c w
wydaniu przez spó³kê bezporednio lub za porednictwem osób trzecich akcji, obligacji lub innych tytu³ów uczestnictwa w zyskach albo
podziale maj¹tku, zamiecili w og³oszeniach lub zapisach fa³szywe
dane lub w inny sposób dane te rozpowszechniali albo, podaj¹c dane
o stanie maj¹tkowym spó³ki, zataili okolicznoci, które powinny byæ
ujawnione zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Zasad¹ polskiego prawa jest, ¿e roszczenie o naprawienie szkody
mo¿e podnieæ tylko ten podmiot, który jest poszkodowanym. Od tej zasady ustawodawca uczyni³ wyj¹tek w art. 486 § 1. Przepis ten stanowi,
¿e je¿eli spó³ka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrz¹dzonej jej
szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrz¹dzaj¹cego szkodê, ka¿dy akcjonariusz lub osoba, której s³u¿y inny tytu³ uczestnictwa w
zyskach lub podziale maj¹tku, mo¿e wnieæ pozew o naprawienie szkody
wyrz¹dzonej spó³ce.
W przypadku wytoczenia powództwa przez te osoby, a tak¿e w razie upad³oci spó³ki, sprawcy szkody (np. cz³onkowie zarz¹du) nie mog¹
powo³ywaæ siê na uchwa³ê walnego zgromadzenia udzielaj¹cego im absolutorium ani na dokonane przez spó³kê zrzeczenie siê roszczeñ o odszkodowanie (art. 487).
Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia siê z up³ywem trzech
lat od dnia, w którym spó³ka dowiedzia³a siê o szkodzie i o osobie obowi¹zanej do jej naprawienia. Jednak¿e w ka¿dym przypadku roszczenie
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przedawnia siê z up³ywem piêciu lat od dnia, w którym nast¹pi³o zdarzenie wyrz¹dzaj¹ce szkodê.

5.2. Odpowiedzialnoæ karna (art. 585-595)

Kodeks spó³ek handlowych zawiera tak¿e przepisy karne, na podstawie których mo¿na nak³adaæ kary na osoby pope³niaj¹ce przestêpstwa
przeciwko interesem spó³ki, jej wspólników i wierzycieli.
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