
Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nb 26–28 Art. 201
(tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 291 ze zm.), z którego wynika – doznający określonych wyłomów
– wymóg uzyskania zezwolenia organu nadzoru na powołanie m.in. członków zarządu towarzystwa
emerytalnego (zob. M. Konarski, Udzielenie zezwolenia na powołanie członka rady nadzorczej
Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego, SPiA 2011, Nr 1, s. 189–202).

4. Pierwszy zarząd. Odrębną uwagę należy zwrócić na powołanie pierwszego zarządu. 26
W praktyce bardzo często spotykana jest sytuacja, w której pierwszy zarząd powoływany jest
przez wspólników-założycieli w czasie podpisywania umowy spółki, co znajduje swój wyraz
w akcie notarialnym obejmującym tę umowę. Na możliwość i skuteczność ujęcia powołania
członków zarządu w akcie notarialnym obejmującym umowę spółki wskazuje sam ustawodawca
w art. 167 § 1 pkt 3 KSH. Konstruując tego typu akt, za zasadną należy uznać technikę,
w ramach której o powołaniu stanowi się w końcowej części aktu notarialnego, poza treścią
właściwej umowy spółki (przykładowe postanowienie: „Poza treścią Umowy Spółki Strony jako
Założyciele i Wspólnicy powołują w skład Zarządu Spółki Jana Piotra Kowalskiego, PESEL. . . ,
powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki”). W ten sposób w tekście samej umowy spółki
nie ma wskazania konkretnych nazwisk, przez co jej postanowienia – przy swoim abstrakcyjnym
(ogólnym) w tym zakresie charakterze – zachowują aktualność niezależnie od późniejszych zmian
w zarządzie. Gdyby jednak w tekście umowy zawarto nazwisko(-a) członków zarządu, późniejsze
roszady w zarządzie nie stanowią o zmianie tej umowy, przez co nie wymagają kwalifikowanej
większości głosów (por. J.P. Naworski, w: Potrzeszcz, Siemiątkowski, Komentarz KSH, t. 2,
2011, art. 201, z powołaniem się na wyr. SN z 5.2.1998 r., III CKN 363/97, OSNC 1998, Nr 10,
poz. 159, z glosą Z.J. Roszkowskiego, Pr. Sp. 2000, Nr 3). Co najwyżej tekst umowy spółki
w części, w której wskazano z nazwiska skład zarządu, będzie nieaktualny („historyczny”) po
ewentualnej zmianie personalnej.

C. Relacja art. 201 § 4 do art. 203 § 1 zd. 1 KSH
1. Współwystępowanie norm. W świetle brzmienia art. 201 § 4 KSH zastanawiać musi jego 27

relacja do art. 203 § 1 zd. 1 KSH. Zgodnie z tym ostatnim przepisem członek zarządu może być
w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników. Zestawienie obu tych regulacji uzasadnia tezę,
że są one wobec siebie autonomiczne i odnoszą się do dwóch odrębnych zagadnień. Artykuł 201
§ 4 KSH to generalny przepis stanowiący o kompetencji do powoływania i odwoływania członków
zarządu. W jego ramach zastrzega się, że uprawnienie w omawianym zakresie – co do zasady –
przypisane jest zgromadzeniu wspólników, aczkolwiek umowa spółki może tę zasadę wyłączyć
czy zmodyfikować. Tym samym regulacja art. 201 § 4 KSH zachowuje dyspozytywny charakter.
Artykuł 203 § 1 zd. 1 KSH stanowi o uprawnieniu zgromadzenia wspólników do odwołania
członka zarządu, które może być realizowane w każdym czasie, a do tego niezależnie od
przyjętego trybu powoływania i odwoływania członków zarządu i tego, kto danego członka do
zarządu uprzednio powołał. Przepis art. 203 § 1 zd. 1 KSH ma zatem charakter bezwzględnie
obowiązujący. Tezy tej bynajmniej nie wyklucza wzgląd na art. 203 § 2 KSH, który stanowi
ewentualną podstawę do ograniczenia (nie wyłączenia) uprawnienia zgromadzenia wspólników do
odwołania członka zarządu w każdym czasie (szerzej zob. komentarz do art. 203). Uznając, że
art. 201 § 4 KSH stanowi o zasadach powoływania i odwoływania członków zarządu, a art. 203
§ 1 zd. 1 KSH o określonym uprawnieniu zgromadzenia wspólników (odwoływania członków
zarządu w każdym czasie), nie sposób uznać, aby ten drugi był przepisem szczególnym wobec
tego pierwszego (pogląd, że art. 203 § 1 zd. 1 KSH jest przepisem szczególnym w stosunku do
art. 201 § 4 KSH, został wyrażony przez SN w wyr. z 15.11.2006 r., V CSK 241/06, OSNC 2007,
Nr 9, s. 140, jak i przez NSA w wyr. z 11.6.2013 r., I FSK 1102/12, Legalis). O występowaniu
przepisu szczególnego może być wszak mowa, jeżeli zastosowanie danej regulacji (lex generali)
zostaje wyłączone przez regulację szczególną w danym zakresie (lex specialis). Tymczasem
art. 203 § 1 zd. 1 KSH nie wyłącza zastosowania art. 201 § 4 KSH, lecz obok niego współistnieje,
stanowiąc o autonomicznym uprawnieniu zgromadzenia wspólników do odwołania w każdym
czasie członka zarządu, niezależnie od zasadniczego trybu kreowania zarządu.

2. Przepisy szczególne wobec art. 201 § 4 KSH. Przepisem szczególnym wobec art. 201 28
§ 4 KSH jest natomiast art. 10a ust. 6 GospKomU, zgodnie z którym członków zarządu
spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego powołuje i odwołuje rada nadzorcza
(organ obligatoryjny w tego typu spółkach), czy art. 19a ust. 1 KomPrywU, w myśl którego
w spółce, w której ponad połowa akcji należy do Skarbu Państwa, członkowie zarządu powoływani
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i odwoływani są przez radę nadzorczą (z zastrzeżeniem wynikającego z art. 16 KomPrywU prawa
wyboru jednego członka zarządu przez pracowników w określonych tam okolicznościach) –
zob. uwaga o uchyleniu art. 19a ust. 1 KomPrywU z dniem 1.1.2019 r. (Nb 25). Te ostatnie
regulacje mają charakter bezwzględnie obowiązujący, przez co jedynym organem władnym
do powoływania i odwoływania członków zarządu pozostanie obligatoryjna rada nadzorcza.
W ten sposób wyłączona zostaje możliwości zastosowania w wyżej opisanych przypadkach
dyspozycji art. 201 § 4 KSH, a zatem kompetencja przypisana tu radzie nadzorczej (powoływanie
i odwoływanie) nie przysługuje zgromadzeniu wspólników czy innym podmiotom/organom/osobom
na zasadzie postanowień umowy spółki. Artykuł 10a ust. 6 GospKomU czy art. 19a ust. 1
KomPrywU bynajmniej nie wyłączają jednak zastosowania w przypadku spółek z ograniczoną
odpowiedzialnością objętych ich dyspozycjami normy art. 203 § 1 zd. 1 KSH. Od zasadniczego
trybu powoływania i odwoływania członków zarządu w tego typu spółkach (przez radę nadzorczą)
trzeba bowiem odróżnić niezależne wobec tego trybu uprawnienie zgromadzenia wspólników do
(samego) odwołania członka zarządu (odmiennie M. Rodzynkiewicz, w: Rodzynkiewicz, Komentarz
KSH, 2013, art. 201, który odnosił się do art. 19a ust. 1 KomPrywU). Zob. uwaga o uchyleniu
art. 19a ust. 1 KomPrywU z dniem 1.1.2019 r. (Nb 25).

Art. 2011.15 [Postępowanie kwalifikacyjne]
§ 1. Uchwała wspólników lub umowa spółki może określać, że członek zarządu jest powoływany

przez radę nadzorczą po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.
§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, uchwała wspólników lub umowa spółki może także

określać szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
członka zarządu.

Spis treści
Nb

I. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–3
II. Stan przed wprowadzeniem regulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

I. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu
1. Powołanie członków zarządu przez radę nadzorczą po przeprowadzeniu postępowania1

kwalifikacyjnego. Z art. 2011 KSH wynika, że jeżeli kompetencja do powoływania członka
zarządu zastrzeżona została dla rady nadzorczej, wspólnicy władni są wprowadzić nakaz
przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Odwołanie się do (samej) okoliczności
powoływania członków zarządu przez radę nadzorczą prowadzi do wniosku, że chodzi tu zarówno
o kompetencję rady nadzorczej wynikającą z umowy spółki, jak i wynikającą z ustawy (lex
specialis). Nakaz taki może wynikać zarówno z podejmowanej przez wspólników uchwały,
jak i z przyjmowanej przez wspólników umowy spółki. Uchwała wprowadzająca wymóg
przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego może mieć dwojaki charakter: 1) generalny,
stanowiący o zasadzie (zasadach) powoływania członków zarządu i mający zastosowanie do
każdorazowego powoływania członków zarządu; 2) doraźny, obligujący do przeprowadzenia
postępowania kwalifikacyjnego w związku z konkretnym powołaniem. Wniosek taki uzasadniają
wskazanie uchwały jako samoistnego źródła wprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego oraz
wzgląd na jej istotę – częstokroć uchwała służy jako instrument doraźnej i elastycznej reakcji
wspólników, podlegającej weryfikacji w każdym czasie. Umowa jako źródło postępowania
kwalifikacyjnego wydaje się natomiast stanowić podstawę o charakterze bardziej stabilnym –
skłonność do zmieniania jej postanowień powinna być, przynajmniej teoretycznie, mniejsza.
Możliwość wprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w przypadku powoływania członków
zarządu przez radę nadzorczą i jednoczesne zastrzeżenie kompetencji do wprowadzenia takiego
postępowania dla wspólników można poczytywać dwojako. Po pierwsze – jako pomniejszenie
roli i swobody decyzji rady nadzorczej w procesie rekrutacyjnym członków zarządu, gdyż
organ ten zobligowany jest przestrzegać odgórnie ustalonych (narzuconych) przez wspólników
kryteriów wyboru, na które rada nadzorcza nie ma wpływu. Po drugie – jako działanie mające

15 Art. 2011 dodany ustawą z dnia 16.12.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2260), która wchodzi w życie 1.01.2017 r.
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Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Art. 202
na celu zoptymalizowanie wyboru nowego członka zarządu, gdyż wprowadzenie postępowania
kwalifikacyjnego (z założenia) stwarza mechanizmy selekcyjne dla kandydatów.

2. Zasady i tryb przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Jeżeli wspólnicy 2
zdecydują o wymogu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, to zgodnie z art. 2011

KSH uchwała wspólników lub umowa spółki może także określać szczegółowe zasady i tryb
przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu. Ustawodawca
pozostawia zatem wspólnikom swobodę zarówno co do samego prawa do określenia szczegółowych
zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, jak i co do kształtu tych zasad i tego
trybu. W przypadku wprowadzenia wymogu postępowania kwalifikacyjnego przy jednoczesnym
nieskorzystaniu przez wspólników z prawa, o jakim mowa w art. 2011 KSH, ciężar ustalenia zasad
tego postępowania będzie spoczywać na radzie nadzorczej jako organie powołującym członków
zarządu. Podobnie należy uznać, że sama rada nadzorcza może przyjąć zasady postępowania
kwalifikacyjnego dla kandydatów na członków zarządu, jeżeli wspólnicy nie skorzystali z prawa
do wprowadzenia takiego postępowania na podstawie art. 2011 KSH.

3. Ratio legis. Artykuł 2011 KSH został dodany 1.1.2017 r. na mocy ustawy z 16.12.2016 r. – 3
Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r.
poz. 2260). W uzasadnieniu do projektu tej ustawy wskazano, że zmiany dokonywane w projekto-
wanym art. 2011 KSH mają na celu umożliwienie na podstawie uchwały wspólników lub umowy
spółki radzie nadzorczej przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, w przypadku gdy to
ten organ powołuje członka zarządu. W takiej sytuacji uchwała wspólników lub umowa spółki
może także określać szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko członka zarządu (zob. druk Nr 1054 – rządowy projekt ustawy – Przepisy wprowa-
dzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym, www.sejm.gov.pl). Komentowany
artykuł jest skorelowany z art. 22 ZarządMienU, stosownie do którego podmiot uprawniony do
wykonywania praw z akcji (udziałów) należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna,
w zakresie wykonywania praw z akcji (udziałów) w spółce, są obowiązane podejmować działania
mające na celu określenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia (zgromadzenia wspólników)
lub w statucie (umowie) tej spółki, wymogów, jakie musi spełniać kandydat na członka organu
zarządzającego, uwzględniając w szczególności wymogi przedstawione dalej w tym przepisie.

II. Stan przed wprowadzeniem regulacji
1. Postępowanie kwalifikacyjne przed wprowadzeniem regulacji. Wprowadzenie art. 2011 4

KSH nie dezaktualizuje tezy, że przed jego dodaniem wspólnicy również byli władni wprowadzić
– czy to w uchwale, czy to w umowie spółki – postępowanie kwalifikacyjne oraz określić jego
szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania. Wniosek taki popiera wnioskowanie a fortiori –
skoro wspólnicy decydują, kto będzie władny powoływać członków zarządu (art. 201 § 4 KSH),
a w przypadku zastrzeżenia tej kompetencji dla siebie – kto zostanie do tego zarządu powołany,
to tym bardziej mogą zdecydować o kryteriach takiego wyboru.

Art. 202. [Wygaśnięcie mandatu]
§ 1. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia

zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok
obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.

§ 2. W przypadku powołania członka zarządu na okres dłuższy niż rok, mandat członka
zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu, chyba że umowa
spółki stanowi inaczej.

§ 3. Jeżeli umowa spółki przewiduje, że członków zarządu powołuje się na okres wspólnej
kadencji, mandat członka zarządu powołanego przed upływem danej kadencji zarządu wygasa
równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków zarządu, chyba że umowa spółki
stanowi inaczej.

§ 4. Mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze
składu zarządu.

§ 5. Do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowie-
dzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.
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I. Mandat a kadencja
1. Rozróżnienie pojęć kadencji i mandatu. Punktem wyjścia jest wyróżnienie i odróżnienie1

pojęcia kadencji od pojęcia mandatu. Analiza całokształtu norm odnoszących się do tych zagadnień
uzasadnia wniosek, że przez termin „kadencja” należy rozumieć ustalony z góry okres, na jaki
dana osoba zostaje powołana do zarządu. Termin „mandat” z kolei oznacza umocowanie do
wykonywania funkcji członka zarządu (szerzej o zależnościach między mandatem a kadencją
zob. Kidyba, Sp. z o.o., 2009). Zestawiając te dwa pojęcia ze sobą, należy stwierdzić, że dana
osoba jest władna pełnić funkcję członka zarządu tak długo, jak długo zachowa ważność swojego
mandatu. Kadencja będzie z kolei determinować okres ważności tego mandatu. Niemniej
długość kadencji i okres ważności mandatu, mimo że mogą, to najczęściej w praktyce nie są
sprzężone czasowo – czasem mandat przekroczy długość kadencji, w określonych zaś przypadkach
mandat będzie krótszy od kadencji (por. Rodzynkiewicz, w: Rodzynkiewicz, Komentarz KSH, 2013,
art. 202). Za każdym jednak razem o statusie członka zarządu decyduje aktualność mandatu, która
stanowi o rzeczywistym okresie sprawowania funkcji członka zarządu. W tym świetle za nie do
końca precyzyjną należy uznać regulację art. 369 § 1 KSH, w ramach której okres sprawowania
funkcji przez członka zarządu ustawodawca wiąże z kadencją. Podobnie nie sposób do końca
zgodzić się z poglądem, że kadencja oznacza czas trwania mandatu członka zarządu, o ile nie
zajdą okoliczności powodujące wcześniejsze jego wygaśnięcie (tak Litwińska-Werner, Komentarz
KSH, 2007), czy że kadencja to okres pełnienia funkcji przez członka zarządu w spółce (tak
A. Szumański, w: Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja, Komentarz KSH, t. 2, 2005, s. 463;
na temat zależności kadencji i mandatu zob. także tezy przedstawione poniżej).

II. Kadencyjność

A. Kadencja indywidualna
1. Istota. Kadencja może być indywidualna (odrębna) jak i wspólna. W tym pierwszym2

przypadku bieg kadencji jest indywidualny i odnoszony do osoby danego członka zarządu,
a ściślej – czasu powołania go do tego organu. W braku odpowiednich postanowień umowy spółki
z o.o., na podstawie art. 202 § 3 KSH stosuje się wariant kadencji indywidualnej (zob. J. Strzępka,
E. Zielińska, w: Strzępka, Komentarz KSH, 2012, s. 459).

B. Kadencja wspólna
1. Istota. W tym przypadku kadencja ma jeden bieg, przez co mandat członka zarządu3

powołanego w trakcie trwania danej kadencji zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem
mandatów pozostałych członków zarządu. Umowa spółki może jednak stanowić inaczej,
np. ustanowić „indywidualną” kadencję dla członka zarządu powołanego w toku kadencji, pomimo
że kadencja zarządu jest wspólna (zob. Rodzynkiewicz, w: Rodzynkiewicz, Komentarz KSH,
2013, art. 202). Czasami może to doprowadzić do wypaczenia istoty wspólnej kadencji. Wspólna
kadencja musi wynikać wprost z umowy, w przeciwnym razie – kadencja jest indywidualna.
Przekonuje o tym sformułowanie zawarte w art. 202 § 3 KSH: „Jeżeli umowa spółki przewiduje,
że członków zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. . . ”.

2. Klauzule umowne wprowadzające kadencję wspólną. Wprowadzenie wspólnej kadencji4
wymaga odpowiedniej klauzuli w tekście umowy, np. „Członkowie zarządu są powoływani
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na wspólną kadencję, która wynosi 3 lata”; „Kadencja członków zarządu jest wspólna i wynosi
3 lata”, „Wspólna kadencja zarządu wynosi 3 lata”. Zgodzić się trzeba z J.P. Naworskim, że
o wspólnej kadencji przesądzają też klauzule wskazujące na kadencję całego zarządu, np. „kadencja
zarządu jest trzyletnia”, „zarząd jest powoływany na okres trzech lat”, „kadencja pierwszego zarządu
wynosi dwa, a kolejnych trzy lata”), a nie spełnia tego kryterium postanowienie: „członkowie
zarządu są powoływani na kadencję (okres) trzech lat” (zob. J.P. Naworski, w: Potrzeszcz,
Siemiątkowski, Komentarz KSH, t. 2, 2011, art. 202). Na tle powyższych przykładów mogą
pojawić się jednak odmienne głosy, przez co, konstruując klauzulę wprowadzającą kadencję
wspólną, dobrze odwołać się do słowa „wspólna”.

III. Wygaśnięcie mandatu

A. Przyczyny wygaśnięcia mandatu

a. Na podstawie art. 202 § 1 KSH
1. Przypadki objęte normą art. 202 § 1 KSH. Członek zarządu może zostać powołany 5

na ściśle określony z góry czas (kadencja) jak i bez określenia ram czasowych sprawowania
funkcji. Artykuł 202 § 1 KSH dotyczy przypadku ustanowienia w umowie spółki kadencji rocznej
bądź krótszej (co, jak podkreśla M. Rodzynkiewicz, także jest teoretycznie możliwe, chociaż
prakseologicznie pozbawione sensu – tenże, w: Rodzynkiewicz, Komentarz KSH, 2013, art. 202)
oraz w przypadku, gdy umowa spółki ani nie wprowadza kadencji, ani nie stanowi o tym, że
zarząd jest powoływany na czas nieoznaczony (o powołaniu na czas nieoznaczony zob. uwagi
poniżej). W przypadkach objętych dyspozycją art. 202 § 1 KSH – w braku odmiennych regulacji
umownych – mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji
członka zarządu. Definicję „roku obrotowego” zawiera art. 3 ust. 1 pkt 9 RachunkU. Jeżeli zatem
dany członek zarządu został powołany do zarządu np. 1.4.2012 r. bez określenia ram czasowych
sprawowania funkcji, to jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, a rok obrotowy pokrywa się
z rokiem kalendarzowym, jego mandat wygaśnie w 2014 r. z dniem odbycia zgromadzenia
wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2013 r. Pierwszym pełnym rokiem
obrotowym pełnienia przez niego funkcji członka zarządu był bowiem 2013 r., z kolei sprawozdanie
za ten rok należy zatwierdzić w terminie 6 miesięcy po jego upływie (podobnie Rodzynkiewicz,
w: Rodzynkiewicz, Komentarz KSH, 2013, art. 202; J.P. Naworski, w: Potrzeszcz, Siemiątkowski,
Komentarz KSH, t. 2, 2011, art. 202; Litwińska-Werner, Komentarz KSH, 2007, Legalis, art. 202,
Nb 3; zob. też post. SN z 8.5.2015 r., III CZ 19/15, Legalis). Ważna jest przy tym uwaga, że mandat
wygasa tu ex lege. Aktualizuje to zatem konieczność powołania nowych osób do zarządu, jeżeli
wskutek wygaśnięcia mandatu danego członka zaistnieją braki w tym organie uniemożliwiające
mu działanie (np. brak jakiegokolwiek członka w zarządzie; brak drugiego członka zarządu,
który zgodnie z umową spółki musi się składać co najmniej z dwóch osób). W tym świetle
na dezaprobatę zasługuje pogląd, że mandat do pełnienia funkcji w zarządzie nie wygasa z dniem
odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny
rok obrotowy, nawet jeśli zaniedbało ono powołania w tym momencie nowego zarządu, jeżeli
członek zarządu wciąż faktycznie sprawuje dotychczas pełnioną funkcję, podpisując dokumenty
finansowe jak i inne dokumenty, oraz nie składa rezygnacji (tak NSA w wyr. z 22.3.2013 r., I FSK
862/12, Legalis). Faktyczne sprawowanie czynności zarządczych nie stanowi przecież o mandacie
(nie konstytuuje go). Umowa spółki może zawierać w omawianym zakresie odmienne regulacje,
np. że mandat członka zarządu wygasa określonego dnia lub w dacie zaistnienia określonego
zdarzenia (np. przekroczenia określonego wieku, zakończenia określonej inwestycji).

b. Wygaśnięcie mandatu członka zarządu powołanego na czas nieoznaczony/nieokreślony
1. Sporny charakter zagadnienia. Sporne w orzecznictwie i w doktrynie jest, czy dyspozycja 6

komentowanej normy art. 202 § 1 KSH obejmuje przypadek powoływania członka(-ów) zarządu
na czas nieoznaczony/nieokreślony.

2. Koncepcja wygaśnięcia mandatu w trybie art. 202 § 1 KSH. Zgodnie z pierwszym 7
stanowiskiem mandat członka zarządu powołanego na czas nieoznaczony/nieokreślony wygaśnie
w trybie art. 202 § 1 KSH, tj. z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.
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Powołanie na czas nieoznaczony/nieokreślony nie unicestwia wszak kategorycznej w swej
wymowie normy art. 202 § 1 KSH stanowiącej o chwili wygaśnięcia mandatu, nie wpisuje się też
w kategorię odmiennej regulacji, o jakiej mowa w art. 202 § 2 KSH. Poza tym zasadą w spółce
z ograniczoną odpowiedzialnością jest kadencyjność, dzięki której wspólnicy zyskują możliwość
okresowej (cyklicznej) oceny poszczególnych członków zarządu, przez co jej wyłączenie musi
wynikać wprost z umowy (szerzej zob. uchw. SN z 21.7.2010 r., III CZP 23/10, OSNC 2011,
Nr 1, poz. 6, z aprobującymi glosami: M. Borkowskiego, D. Wajdy, K. Baryś i K. Skrodzkiego;
wyr. SN z 29.4.2016 r., I CSK 18/15, Legalis; J.P. Naworski, w: Potrzeszcz, Siemiątkowski,
Komentarz KSH, t. 2, 2011, art. 202; Kidyba, Sp. z o.o., 2009; A. Szumański, w: Sołtysiński,
Szajkowski, Szumański, Szwaja, Komentarz KSH, t. 2, 2005, s. 465; J. Strzępka, E. Zielińska,
w: Strzępka, Komentarz KSH, 2012, s. 462).

3. Koncepcja wygaśnięcia mandatu w trybie art. 202 § 4 KSH. Według drugiego stanowi-8
ska powołanie członka zarządu na czas nieoznaczony/nieokreślony oznacza, że jego mandat nie
wygaśnie w trybie art. 202 § 1–2, lecz na podstawie art. 202 § 4 KSH (szerzej zob. wyr. SN
z 12.10.2011 r., II CSK 29/11, MoP 2012, Nr 10, z glosami: M. Borkowskiego [częściowo kry-
tyczna], R.L. Kwaśnickiego i P. Letolc, Z. Kuniewicza, A. Szlęzaka). Doktryna słusznie dopowiada,
że poza przesłankami wskazanymi w art. 202 § 4 KSH mandat wygaśnie także w przypadku zaist-
nienia zdarzenia powodującego utratę zdolności do bycia członkiem zarządu (zob. Rodzynkiewicz,
w: Rodzynkiewicz, Komentarz KSH, 2013, art. 202). To drugie stanowisko należy podzielić.
Wprowadzenie do umowy spółki postanowienia, że członkowie zarządu powoływani są na czas
nieoznaczony/nieokreślony, ewidentnie sugeruje, że intencją wspólników jest, aby mandat członka
zarządu wygasał jedynie wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania. Taki tok rozumowania
wspiera wzgląd na etymologię słowa „nieoznaczony” czy „nieokreślony”. Zmaterializowanie się
tej intencji w postaci postanowienia umownego – „Członkowie zarządu powoływani są na czas nie-
oznaczony/nieokreślony” – stanowi o odmiennej regulacji, wyłączającej reżim art. 202 § 1 KSH.
Ostatnie stwierdzenie zyskuje na doniosłości, jeżeli zważyć, że powoływanie na czas nieozna-
czony/nieokreślony najczęściej ma miejsce w mniejszych spółkach, w których wspólnicy zasiadają
równocześnie w zarządzie. Na znaczeniu traci zatem w tym przypadku okresowa (cykliczna)
ocena pracy członków zarządu, choć aktualne pozostają mechanizmy sprawowania takiej kontroli –
coroczna uchwała w sprawie absolutorium oraz prawo odwołania członka zarządu uchwałą wspól-
ników w każdym czasie w trybie art. 203 § 1 zd. 1 KSH. Wprowadzając tego typu rozwiązanie,
wspólnicy chcą natomiast uwolnić się od konieczności uciążliwego monitowania, na którym zgro-
madzeniu dojdzie do wygaśnięcia mandatu oraz od obowiązku podejmowania kolejnych uchwał
o powołaniu, poza tym chcą wyeliminować ryzyko działania w imieniu spółki przez osobę, której
mandat wygasł, a która – wskutek przeoczenia – nie została kolejny raz powołana do zarządu albo
zastąpiona inną osobą. W kontekście powołania tej samej osoby kolejny raz do zarządu w uzasad-
nieniu wyr. z 4.3.2015 r. SN wskazał na możliwość „odnawiania” w takim przypadku mandatu
na zasadzie dorozumianej. Jak wywodził SN, brak dowodu na to, aby istniały w formie pisemnej
uchwały o odnowieniu członkom zarządu mandatu na kolejne kadencje (o powołaniu na kolejne ka-
dencje), nie stoi na przeszkodzie ocenie, że byli oni powoływani w formie uchwał podejmowanych
per facta concludentia. Na dorozumianą wolę wspólników utrzymywania składu zarządu w jego
pierwotnym składzie i odnawiania mu mandatu wskazywały też w ocenie SN niesporne okoliczności
faktyczne, sprowadzające się zasadniczo do odbywania corocznie zwyczajnych zgromadzeń wspól-
ników, podczas których tym samym osobom jako członkom zarządu udzielano absolutorium, czy
permanentnego wpisu tych osób w rejestrze przedsiębiorców. Uzasadniając tego typu konstrukcję
prawną, SN wskazał dalej, że wymóg zachowania formy pisemnej nie stanowi warunku ważności
uchwał, o ich prawnej skuteczności nie decyduje ani podpis przewodniczącego, ani jej ogłoszenie,
lecz rzeczywiście oddane głosy (zob. wyr. SN z 4.3.2015 r., IV CSK 340/14, Legalis; tezy wyrażone
w tym orzeczeniu podzielił NSA w wyr. z 29.6.2016 r., II FSK 1580/14, Legalis). Do wyrażo-
nego powyżej poglądu o dorozumianym przedłużeniu mandatu należy odnieść się z rezerwą.
W omawianym przypadku mandat wygasa ex lege w związku z upływem czasu, przez co dla jego
odnowienia (przedłużenia) należałoby oczekiwać działania pozytywnego, z jednoczesnym poszano-
waniem wymogu tajności głosowania wynikającego z art. 247 § 2 KSH (zob. komentarz do art. 201
i 247). W koncepcji SN o dorozumianym odnowieniu mandatu takie pozytywne działanie nie wy-
stępuje, trudno mówić też tu o „oddanych” głosach czy zachowaniu tajności głosowania. Poza tym
brak reakcji wspólników wobec wygaśnięcia mandatu na skutek upływu czasu kwalifikować można
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w różnych kategoriach, w świetle których nie sposób zawsze ustalić jednoznacznie woli wspólni-
ków. Brak reakcji oznaczać może przecież celowe zaniechanie, aby dana osoba nie realizowała już
mandatu członka zarządu, czasem może wynikać z przeoczenia, wynikającego z braku dostatecznej
wiedzy, że z upływem określonego czasu dana osoba traci mandat członka zarządu, nierzadko też
jest ona wynikiem braku pamięci o problemie. Nie można wykluczyć przy tym sytuacji, że te różne
przyczyny braku reakcji wystąpią jednocześnie, co tylko spotęguje trudność w zinterpretowaniu za-
chowania wspólników. O istnieniu bądź nieistnieniu mandatu, z uwagi na istotę i doniosłość tematu,
powinny przesądzać kryteria bardziej jednoznaczne, a w każdym razie łatwiejsze do zrekonstru-
owania przez uczestników obrotu i samych zainteresowanych. Zauważyć należy, że ustawodawca
pozostawia wspólnikom w omawianym zakresie daleko idącą swobodę i nie ma przeszkód, aby w jej
ramach optymalnie, a przy tym precyzyjnie ukształtować zasady rządzące wygaśnięciem mandatu –
bez konieczności uciekania do koncepcji o dorozumianym odnowieniu mandatu, której stosowanie
w praktyce może wywołać trudności i wątpliwości. Aby uniknąć wszelkich znaków zapytania na tle
zarysowanego powyżej sporu dotyczącego powołania na czas nieoznaczony/nieokreślony, za celowe
należy uznać dodanie w umowie spółki, po postanowieniu o powoływaniu członków zarządu na czas
nieoznaczony/nieokreślony, że np. „mandat członków zarządu wygasa jedynie wskutek śmierci,
rezygnacji, odwołania albo zaistnienia przesłanki z art. 18 KSH” albo „mandat członka zarządu
nie wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe
za którykolwiek pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu” albo „art. 202 § 1–2 KSH
nie stosuje się”. W praktyce notarialnej wyżej wymienione klauzule są dość często stosowane.
c. Na podstawie art. 202 § 2 KSH

1. Przypadki objęte normą art. 202 § 2 KSH. Odwołanie się w art. 202 § 2 KSH do 9
sformułowania: „powołania członka zarządu na okres dłuższy niż rok”, oznacza, że członek
zarządu został powołany na z góry oznaczony czas (kadencja), dłuższy niż rok. W takim też
przypadku, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa z dniem
odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny
rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Jeżeli zatem członek zarządu został powołany
np. 1.4.2012 r. na 3-letnią kadencję, gdy umowa spółki nie stanowi inaczej, a rok obrotowy
jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, jego kadencja upłynie 1.4.2015 r., a mandat wygaśnie
według wariantu pierwszego ex lege w roku 2015 z dniem odbycia zgromadzenia wspólników,
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2014, jako ostatni pełny rok obrotowy pełnienia
przez niego funkcji członka zarządu, jeżeli zgromadzenie podsumowujące ten rok odbędzie
się 1.4.2015 r. albo po tym dniu. Jeżeli zwyczajne zgromadzenie wspólników miałoby miejsce
dokładnie 1.4.2015 r., wówczas okres ważności mandatu pokryłby się z długością trwania kadencji.
Jeżeli zwyczajne zgromadzenie wspólników odbyłoby się natomiast po 1.4.2015 r., wtedy ważność
mandatu przekroczyłaby długość kadencji. Według wariantu drugiego ex lege w roku 2016 z chwilą
odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2015,
jeżeli zgromadzenie podsumowujące rok 2014 odbyło się przed 1.4.2015 r., a zatem przed
upływem kadencji członka zarządu. W omawianym przypadku okres ważności mandatu jeszcze
bardziej przekroczy czas trwania kadencji. Wariant drugi wchodziłby w grę także wtedy, gdyby
przyjąć spotykaną w praktyce obrotu koncepcję, że ostatnim pełnym rokiem pełnienia funkcji był
w omawianym przypadku rok 2015 – w tym roku członek zarządu realizował swoją kadencję,
przez co rok ten powinien być ostatnim pełnym rokiem pełnienia funkcji. Z tego punktu widzenia
bez znaczenia byłby termin odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe za 2014 r. Powyższa koncepcja jest jednak pozbawiona podstaw. Wnioski z niej
wywodzone stanowią nadużycie interpretacyjne i jednocześnie prowadzą do nieuzasadnionego
przedłużenia ram czasowych pełnienia funkcji członka zarządu (na występowanie takiej błędnej
praktyki wskazuje także R. Pabis, w: Bieniak i in., Komentarz KSH, 2012, s. 775–776).

2. Moment wygaśnięcia mandatu. Użyte w art. 202 § 2 KSH sformułowanie: „wygasa 10
z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie”, sugeruje, że moment
wygaśnięcia mandatu sprzężony jest z upływem (końcem) tego dnia (tak R. Pabis, w: Bieniak
i in., Komentarz KSH, 2012, s. 776; Rodzynkiewicz, w: Rodzynkiewicz, Komentarz KSH, 2013,
art. 202; J.P. Naworski, w: Potrzeszcz, Siemiątkowski, Komentarz KSH, t. 2, 2011, art. 202;
odmiennie Litwińska-Werner, Komentarz KSH, 2007, Legalis, art. 202, Nb 7, która wskazuje, że
mandaty wygasną z chwilą zatwierdzenia sprawozdania). W konsekwencji, jeżeli podczas tego
samego zgromadzenia wspólników, podejmowana jest uchwała o powołaniu nowych członków
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zarządu (co w praktyce nie należy do rzadkości), a umowa spółki nie zawiera szczególnych
regulacji dotyczących momentu wygaśnięcia mandatu, wypada zastrzec skutek tej uchwały od
następnego dnia. W momencie jej podejmowania mandaty dotychczasowych członków zachowują
bowiem swoją ważność.

3. Zgromadzenie zatwierdzające sprawozdanie. Należy podzielić dominujący w piśmiennic-11
twie pogląd, że przez zgromadzenie wspólników „zatwierdzające” sprawozdanie finansowe należy
rozumieć zgromadzenie, w którego porządku obrad ujęto punkt dotyczący zatwierdzenia spra-
wozdania. W tym świetle bez znaczenia jest, czy podjęto uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie,
czy podjęto uchwałę o treści odmawiającej zatwierdzenia, czy też nie podjęto uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania ze względu na brak większości głosów (tak Rodzynkiewicz, w: Ro-
dzynkiewicz, Komentarz KSH, 2013, art. 202; podobnie R. Pabis, w: Bieniak i in., Komentarz
KSH, 2012, s. 776; Kidyba, Sp. z o.o., 2009; odmiennie A. Szumański, w: Sołtysiński, Szajkowski,
Szumański, Szwaja, Komentarz KSH, t. 2, 2005, s. 470, stwierdzający, że mandat członka zarządu
nie wygasa na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników, na którym nie zostanie przyjęte sprawoz-
danie finansowe; niejednoznaczne stanowisko zajmuje natomiast J.P. Naworski, w: Potrzeszcz,
Siemiątkowski, Komentarz KSH, t. 2, 2011, art. 202). Za przedstawionym poglądem – poza wy-
żej wskazanym rozumieniem słowa „zatwierdzające” – przemawiają względy funkcjonalne: okres
ważności mandatu został sprzężony z konkretnym zdarzeniem – odbyciem zgromadzenia wspól-
ników, w ramach którego rozstrzygano o sprawozdaniu finansowym, które powinno stanowić
o cezurze czasowej tego mandatu. Ta cezura mogłaby zostać spaczona, jeżeli jej zaistnienie zale-
żałoby od powzięcia uchwały pozytywnej („za” zatwierdzeniem sprawozdania). Jeżeli punkt
dotyczący zatwierdzenia sprawozdania zostanie rozpatrzony, po czym zgromadzenie wspólników
ogłosi przerwę, mandaty wygasną z dniem, w którym odbyło się to zgromadzenie po przerwie.
Dopiero bowiem w tym przypadku można stwierdzić, że zgromadzenie się „odbyło” (por. Ro-
dzynkiewicz, w: Rodzynkiewicz, Komentarz KSH, 2013, art. 202). Jeżeli takie zgromadzenie się
nie odbyło, to skutek w postaci wygaśnięcia mandatu nie nastąpi (zob. wyr. SA w Katowicach
z 3.6.2015 r., I ACa 57/15, Legalis). Jak zasadnie podkreśla się w piśmiennictwie, możliwe jest
też przyjęcie w umowie odmiennych reguł dotyczących czasu pełnienia funkcji w zarządzie
wieloosobowym poszczególnych jego członków. W rachubę wchodzi nie tylko ustalenie zróżni-
cowanej kadencji (np. „kadencja prezesa zarządu wynosi cztery lata, a pozostałych zarządców
trzy lata”) czy innego momentu wygaśnięcia mandatu (np. „mandat wygasa z dniem upływu
kadencji, a prezesa zarządu po upływie 30 dni od upływu kadencji”), lecz także wprowadzenie
na wzór art. 369 § 2 KSH zarządu odnawialnego (tak J.P. Naworski, w: Potrzeszcz, Siemiątkow-
ski, Komentarz KSH, t. 2, 2011, art. 202). Zasadny jest pogląd, że w każdym z tych przypadków,
podobnie jak i w innych sytuacjach, w których przepisy KSH mają charakter dyspozytywny, dla
wywołania skutku polegającego na modyfikacji rozwiązań ustawowych, umowa spółki winna być
skonstruowana w taki sposób, aby uzewnętrzniała ona wolę wspólników w sposób niebudzący
istotnych wątpliwości interpretacyjnych. W szczególności, przez wzgląd na zasadę pewności
obrotu, dotyczyć to powinno tych jej postanowień, których znaczenie nie jest ograniczone do
stosunków wewnętrznych (zob. wyr. SA w Szczecinie z 8.5.2014 r., I ACa 99/14, Legalis).

d. Śmierć
1. Status członka zarządu przypisany do konkretnej osoby. Wygaśnięcie mandatu w związku12

ze śmiercią uwydatnia tezę, że status członka zarządu jest przypisany ściśle do danej osoby,
w związku z jej i tylko jej przymiotami. Prawa wynikające z tego statusu w żadnym razie nie są
zatem dziedziczone (podobnie J.P. Naworski, w: Potrzeszcz, Siemiątkowski, Komentarz KSH, t. 2,
2011, art. 202). W omawianym przypadku mandat wygasa zasadniczo przed upływem kadencji
(chyba że śmierć nastąpiła po upływie kadencji, a przed odbyciem zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie).
e. Rezygnacja
1. Akt rezygnacji

1. Istota rezygnacji. Pełnienie funkcji członka zarządu opiera się na wolnej woli osoby ją13
sprawującej. W każdej chwili osoba ta może zrezygnować z zasiadania w zarządzie. Stosownie
do art. 202 § 5 KSH do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowiednio
przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. Przepisy te zostały ujęte
w ramach art. 746 § 2 i 3 KC. Rezygnacja stanowi zatem jednostronne oświadczenie woli składane
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Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nb 14–17 Art. 202
przez dotychczasowego członka zarządu, w którym daje on wyraz braku chęci (możliwości) co
do dalszego wykonywania mandatu. Rezygnacja może zostać złożona w każdym czasie, jej
skuteczność nie zależy od przyjęcia przez spółkę ani od istnienia i podania ważnych powodów,
następuje ona ze skutkiem ex nunc. Nie ma przeszkód, aby w rezygnacji zastrzec, że skutek nastąpi
w czasie przyszłym, np. za 3 dni, z końcem miesiąca itp. „Ważne powody”, jakie mają uzasadniać
rezygnację, mogą dotyczyć osoby samego członka zarządu, jak i wynikać z sytuacji w spółce. Do
tych pierwszych zaliczyć można m.in. chorobę członka zarządu, skomplikowaną sytuację życiową
wywołaną np. ciężką chorobą członka rodziny, koniecznością zmiany miejsca zamieszkania.
W ramach tych drugich wyróżnić można naruszanie przez spółkę umowy, na podstawie której
członek zarządu miał realizować swój mandat, obiektywną niemożność współpracy z innymi
członkami zarządu powodowaną np. nieporozumieniem lub konfliktami w jego łonie, szkalowanie
członka zarządu przez inne organy spółki (podobnie J.P. Naworski, w: Potrzeszcz, Siemiątkowski,
Komentarz KSH, t. 2, 2011, art. 202). Brak ważnych powodów skutkować może – jeżeli pełnienie
funkcji w zarządzie było odpłatne – odpowiedzialnością odszkodowawczą członka zarządu
w stosunku do spółki za straty wynikłe z rezygnacji (zob. wyr. WSA w Łodzi z 24.3.2009 r.,
I SA/Łd 1452/08, Legalis; Rodzynkiewicz, w: Rodzynkiewicz, Komentarz KSH, 2013, art. 202).

2. Forma złożenia rezygnacji. Dla rezygnacji nie zastrzeżono formy szczególnej, przez 14
co może ona zostać wyrażona przez każde zachowanie, które ujawnia taką wolę w sposób
dostateczny (art. 60 KC). Praktyczne względy (moc dowodowa, wykreślenie z rejestru) decydują,
że najczęściej rezygnacja będzie składana na piśmie. W piśmiennictwie można spotkać się
z poglądem, że rezygnacja jedynego członka zarządu – równocześnie jedynego wspólnika, powinna
zostać złożona w formie aktu notarialnego na podstawie art. 210 § 2 KSH (por. J.P. Naworski,
w: Potrzeszcz, Siemiątkowski, Komentarz KSH, t. 2, 2011, art. 202).

3. Skutki rezygnacji. Skuteczne złożenie rezygnacji powoduje wygaśnięcie mandatu, przez co 15
osoba składająca rezygnację traci przymiot członka zarządu z prawami i obowiązkami mu
przypisanymi (z zastrzeżeniem art. 231 § 3 KSH). Z uwagi na ten skutek za nie do końca czytelną,
na płaszczyźnie formalnej, należy uznać tezę, że członek zarządu ma obowiązek dokładać staranno-
ści, aby uchronić spółkę od następstw swojej decyzji. Dotyczy to zwłaszcza ochrony majątku spółki,
kontaktu z kontrahentami (aby nie zrywać więzi między nimi a spółką), przeciwdziałania powstaniu
szkody (tak Kidyba, Sp. z o.o., 2009; na pogląd tego autora bezkrytycznie powołuje się J. Strzępka,
E. Zielińska, w: Strzępka, Komentarz KSH, 2012, s. 460, a z określonymi wątpliwościami J.P. Na-
worski, w: Potrzeszcz, Siemiątkowski, Komentarz KSH, t. 2, 2011, art. 202). Z uwagi na utratę
kompetencji w zakresie reprezentacji i prowadzenia spraw spółki osoba, która złożyła skutecznie
rezygnację, może co najwyżej sygnalizować, czy zwracać uwagę na palące zagadnienia w spółce,
co do których posiada wiedzę w związku z pełnioną dotąd funkcją. Osoba taka nie jest jednak
władna dokonywać jakichkolwiek czynności, jeżeli uprawnienie do ich przedsięwzięcia nie będzie
wynikać ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, o jakim mowa w art. 203 § 1 zd. 2 KSH.

4. Rezygnacja z funkcji w zarządzie. Od rezygnacji z zarządu należy odróżnić rezygnację 16
z danej funkcji w zarządzie. Ta ostatnia dotyczy jedynie przesunięcia w ramach zarządu
bez wychodzenia z tego organu (np. prezes zarządu rezygnuje jedynie z pełnienia tej funkcji,
wskutek czego staje się „szeregowym” członkiem zarządu). W tym świetle na pełną aprobatę
zasługuje stanowisko R. Pabisa zarzucającego, że niezbyt trafnie wyrażona została teza wyr. SN
z 26.11.2002 r. (I PKN 597/01, OSNP 2004, Nr 10, poz. 171), stanowiąca, że: „Rezygnacja
z funkcji prezesa zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie powoduje utraty statusu
członka zarządu i wymaga odwołania go przez właściwy organ spółki”. Jak wskazuje dalej ten
autor, teza ta sugeruje bezpodstawnie, że w rozstrzyganej przez Sąd Najwyższy sprawie chodziło
o rezygnację tylko z określonej funkcji w zarządzie spółki, nie zaś o rezygnację z uczestnictwa
w samym zarządzie – z treści uzasadnienia wyroku jasno jednak wynika, że miejsce miała druga
z przedstawionych sytuacji (owej błędnej sugestii uległ, być może ze względu na dysponowanie
w czasie oceny orzeczenia tylko jego tezą, A. Szumański, w: Sołtysiński, Szajkowski, Szumański,
Szwaja, Komentarz KSH, t. 2, 2005, art. 202, s. 476, Nb 32, akceptując tak odczytaną myśl SN
na gruncie KSH; zob. R. Pabis, w: Bieniak i in., Komentarz KSH, 2012, s. 778–779).

2. Adresat rezygnacji
1. Różne poglądy w doktrynie i orzecznictwie. W dalszej części należy ustalić, komu – 17

w ramach spółki – ma być złożone oświadczenie o rezygnacji. Poglądy w omawianym temacie
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Art. 202 Nb 18 Tytuł III. Spółki kapitałowe

były do tej pory zróżnicowane (zob. wyr. NSA z 7.5.2014 r., I FSK 649/13, Legalis; wyr. SN
z 5.3.2015 r., V CSK 331/14, Legalis; wyr. NSA z 20.10.2015 r., I GSK 264/14, Legalis; wyr. SN
z 3.11.2010 r., V CSK 129/10, Biul. SN 2011, Nr 1, poz. 12, z glosą K. Rąpały i aprobującą
glosą M. Borkowskiego i Z. Kuniewicza; wyr. SN z 27.1.2010 r., II CSK 301/09, Legalis,
z glosą K. Skrodzkiego i aprobującą glosą M. Borkowskiego; post. SN z 19.8.2004 r., V CK
600/03, Glosa 2006, Nr 1, poz. 19; A. Szumański, w: Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja,
Komentarz KSH, t. 2, 2005, s. 473; J.P. Naworski, w: Potrzeszcz, Siemiątkowski, Komentarz KSH,
t. 2, 2011, art. 202; odmiennie R. Pabis, w: Bieniak i in., Komentarz KSH, 2012, s. 777–778;
wyr. SA w Krakowie z 10.3.2015 r., III AUa 1516/14, Legalis; wyr. SN z 27.1.2010 r., II CSK
301/09, Legalis, z glosą K. Skrodzkiego i aprobującą glosą M. Borkowskiego; wyr. z 21.1.2010 r.,
II UK 157/09, Legalis; R. Pabis, w: Bieniak i in., Komentarz KSH, 2012, s. 778; wyr. SN
z 3.11.2010 r., V CSK 129/10, Biul. SN 2011, Nr 1, poz. 12, z glosą K. Rąpały oraz aprobującą
glosą M. Borkowskiego i Z. Kuniewicza; wyr. SN z 7.5.2010 r., III CSK 176/09, Legalis, z glosą
częściowo krytyczną M. Borkowskiego; wyr. SN z 27.1.2010 r., II CSK 301/09, Legalis, z glosą
K. Skrodzkiego i aprobującą glosą M. Borkowskiego; odmiennie A. Szumański, w: Sołtysiński,
Szajkowski, Szumański, Szwaja, Komentarz KSH, t. 2, 2005, s. 473; J.P. Naworski, w: Potrzeszcz,
Siemiątkowski, Komentarz KSH, t. 2, 2011, art. 202; wyr. NSA z 27.6.2014 r., II FSK 1860/12,
Legalis i wyr. SA w Łodzi z 10.9.2013 r., III AUa 1478/12, Legalis; wyr. SN z 21.1.2010 r.,
II UK 157/09, Legalis; wyr. SA w Białymstoku z 29.5.2013 r., I ACa 147/13, Legalis).

2. Uchwała składu 7 sędziów SN. Wobec rozbieżnych stanowisk w tak ważkiej sprawie Pierw-18
szy Prezes SN wniósł we wniosku z 24.9.2015 r., BSA V-4110-4/15 o rozstrzygnięcie przez SN
w składzie 7 sędziów przytoczonego zagadnienia prawnego: „Czy przy składaniu przez członka
zarządu oświadczenia woli o rezygnacji z pełnienia tej funkcji spółka kapitałowa, w razie braku
odmiennego postanowienia umownego (statutowego), jest reprezentowana przez jednego członka
zarządu lub prokurenta (art. 205 § 2 oraz art. 373 § 2 KSH), radę nadzorczą lub pełnomocnika po-
wołanego uchwałą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy (art. 210
§ 1 oraz art. 379 § 1 KSH), przez organ uprawniony do powoływania członków zarządu, czy –
w braku rady nadzorczej – przez zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie)?”. W jego
wyniku 31.3.2016 r. podjęta została następująca uchwała składu 7 sędziów SN: „Oświadczenie
członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji jest składane – z wyjątkiem przewi-
dzianym w art. 210 § 2 i art. 379 § 2 KSH – spółce reprezentowanej w tym zakresie zgodnie
z art. 205 § 2 lub 373 § 2 KSH”. W uzasadnieniu uchwały SN podkreślił ogólną kompetencję
zarządu do reprezentowania spółki. W dalszej kolejności zakwestionował zasadność stosowania
w omawianym zakresie art. 210 § 1 i art. 379 § 1 KSH, wskazując, że stosunek prawny, którego
wygaśnięcie powoduje rezygnacja z funkcji w zarządzie nie wynika z umowy, lecz z aktu powoła-
nia i ma charakter organizacyjny, a nie umowny. Poza tym w razie zakończenia tego stosunku przez
złożenie oświadczenia o rezygnacji spółce reprezentowanej przez zarząd nie ujawnia się konflikt
interesów, przed którego skutkami chronią przepisy art. 210 § 1 i art. 379 § 1 KSH. Sąd Najwyż-
szy podważył też zasadność przypisywania kompetencji do przyjmowania oświadczeń o rezygnacji
organowi uprawnionemu do powoływania członków zarządu uwydatniając brak podstaw prawnych
do czynienia na jego rzecz wyjątku od zasady reprezentacji biernej spółki przez zarząd oraz
niefunkcjonalność i niepraktyczność takiego rozwiązania. Następnie SN podniósł, że nie napotyka
uzasadnionych przeszkód wykonywanie reprezentacji biernej spółki w przypadkach złożonego
na piśmie lub w postaci elektronicznej oświadczenia o rezygnacji z funkcji jedynego członka za-
rządu lub wszystkich członków zarządu, rezygnujących jednocześnie, przez samego tego członka
zarządu, który złożył rezygnację. W takim przypadku oświadczenie członka zarządu jedno-
osobowego lub ostatniego członka zarządu wieloosobowego albo wszystkich członków zarządu
wieloosobowego rezygnujących jednocześnie dochodzi do skutku z chwilą doręczenia na adres
spółki w sposób umożliwiający podjęcie niezbędnych działań związanych z rezygnacją. Jednocze-
śnie SN uwydatnił, że oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w zarządzie jedynego członka
zarządu – równoczesnego jedynego wspólnika (akcjonariusza) mieści się w grupie oświadczeń,
które wyjątkowo ze szczególnych powodów uzasadnionych ich funkcją nie wymagają złożenia
drugiej osobie, a informacja o nich udostępniana jest zainteresowanym podmiotom w inny sposób.
W rzeczonym przypadku wyjątek wynika wprost z art. 210 § 2 KSH i art. 379 § 2 KSH, w ra-
mach których wymaga się zawiadomienia sądu rejestrowego przez przesłanie przez notariusza
wypisu aktu notarialnego obejmującego udokumentowaną aktem czynność prawną (zob. uchw. SN
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Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nb 19 Art. 202
z 31.3.2016 r., III CZP 89/15, Legalis). Odnosząc się pokrótce do przytoczonej powyżej uchwały,
należy zauważyć, że sama okoliczność jej wydania powinna przyczynić się do ujednolicenia stano-
wiska i praktyki w omawianym względzie, co z uwagi na ważkość zagadnienia jest pożądane. Teza
uchwały znajdzie zarówno swoich zwolenników, jak i krytyków, co jest naturalną konsekwencją
zajęcia jednoznacznego stanowiska w sprawie, co do której występują rozbudowane i zróżnicowane
orzecznictwo oraz poglądy doktryny. Oddzielne wątpliwości wywołują wyrażane w uzasadnieniu
uchwały niektóre poglądy. Z jednej strony SN uznaje wykonywanie reprezentacji biernej spółki –
w przypadkach złożonego na piśmie lub w postaci elektronicznej oświadczenia o rezygnacji
z funkcji jedynego członka zarządu lub wszystkich członków zarządu, rezygnujących jednocześnie
– przez samego tego członka zarządu, który złożył rezygnację. Sugeruje to, że rezygnacja dochodzi
do adresata (spółki) i przez to jest doniosła już w momencie jej wyartykułowania. Rezygnującemu
członkowi przypisuje się wszak kompetencję do reprezentacji biernej spółki, czyli przyjmowania
oświadczeń do niej kierowanych w jej imieniu. Z drugiej strony skuteczność takiej rezygnacji SN
sprzęża z chwilą jej doręczenia na adres spółki w sposób umożliwiający podjęcie niezbędnych
działań związanych z rezygnacją, co aktualizuje pytanie o sens tezy, że wykonywanie reprezentacji
biernej następuje w takim przypadku „przez samego tego członka zarządu, który złożył rezygnację”.
Poza tym zastanawia okoliczność, na jakiej podstawie prawnej dochodzi do rozróżnienia sytuacji,
w której członek zarządu zachowuje prawo do reprezentacji biernej podczas składania swojej
rezygnacji od sytuacji, w której członek zarządu składa takie oświadczenie wobec innego członka
zarządu lub prokurenta w trybie art. 205 § 2 KSH. Wydaje się, że SN rozróżnia powyższe jedy-
nie na płaszczyźnie faktycznej (ewentualnie funkcjonalnej), przeciwstawiając rezygnację jedynego
(ostatniego)/wszystkich równocześnie członków zarządu rezygnacji nie obejmującej całego składu
zarządu. Kryterium takiego rozróżnienia, mimo swych walorów praktycznych, może zostać jednak
poczytane jako niewystarczające do uznania istnienia prawa – tu prawa reprezentacji biernej spółki
podczas składania swojej rezygnacji. Gdyby natomiast uznać prawo reprezentacji biernej spółki
przez rezygnującego członka zarządu, to aktualizuje się pytanie o podstawę prawną (nie faktyczną,
nie funkcjonalną) uzasadniającą zawężenie stosowania tego prawa do osoby jedynego/ostatniego
członka zarządu lub wszystkich członków zarządu rezygnujących jednocześnie. W pozostałych
przypadkach SN wskazuje wszak na konieczność składania rezygnacji spółce reprezentowanej przez
pozostałego członka zarządu lub prokurenta w trybie art. 205 § 2 KSH. Z powyższymi wątpliwo-
ściami koresponduje stanowisko zajęte w uzasadnieniu uchw. SN z 7.4.2016 r. (III CZP 84/15,
Legalis). W jego ramach uznano poglądy wyrażone w uchwale SN z 31.3.2016 r. i ich aktualność
w odniesieniu do problematyki składania rezygnacji przez likwidatorów, co doprowadziło do
przyjęcia tezy, że nie jest skuteczne oświadczenie woli jedynego likwidatora spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w likwidacji o rezygnacji z pełnionej funkcji złożone jedynemu wspólnikowi
tej spółki. Jednocześnie – w kontekście składania rezygnacji przez jedynego likwidatora –
wyrażono pogląd, że mając na względzie możliwe do wystąpienia istotne trudności w zastosowaniu
przyjętej zasady biernej legitymacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji,
należy zwrócić uwagę na możliwość zastosowania szczególnego rozwiązania dotyczącego
likwidatorów, przewidzianego w art. 276 § 4 KSH (art. 463 § 2 KSH). Przepis ten dopuszcza
odwołanie likwidatora przez sąd na wniosek osób mających interes prawny. Za ważny powód,
który stanowi ustawową przesłankę odwołania likwidatora, może być także uznany brak realnej
możliwości złożenia przez likwidatora rezygnacji z funkcji w zwykłym trybie, przyjętym przez
SN w uchw. z 31.3.2016 r. W świetle przytoczonego powyżej wywodu uznać można, że
w uchw. z 7.4.2016 r. SN nie uznaje prawa do wykonywania reprezentacji biernej spółki przez
jedynego likwidatora w momencie składania przez niego rezygnacji. Koncepcja odwoływania się
do sądu w trybie art. 276 § 4 KSH (art. 463 § 3 KSH) w przypadku likwidatora chcącego złożyć
rezygnację jest jednak kontrowersyjna – likwidatora w istocie pozbawia się prawa do złożenia
rezygnacji ze skutkiem natychmiastowym i zmusza do wykonywania obowiązków ponad czas
(na którego długość nie ma wpływu), w którym zachowuje wolę (a czasem i realną możliwość)
ich wykonywania. Godzi to w zasadę dobrowolności pełnienia funkcji.
f. Odwołanie z zarządu

1. Istota. Odwołanie z zarządu należy pojmować w kategorii jednostronnej czynności prawnej, 19
w ramach której wyrażony zostaje akt woli pozbawienia danej osoby statusu członka zarządu.
Akt ten zostaje wyrażony przez organ/podmiot/osobę, którym przypisano kompetencję do odwołania
członków zarządu (więcej na temat kompetencji do powoływania i odwoływania członków zarządu
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zob. komentarz do art. 201 i 203). Na płaszczyźnie formalnej akt odwołania przyjmie różną
postać w zależności od statusu tego, kto z zarządu odwołuje. Jeżeli kompetencję w omawianym
zakresie zachowuje zgromadzenie wspólników czy rada nadzorcza, akt odwołania przyjmie postać
uchwały zgromadzenia wspólników / rady nadzorczej. Jeżeli natomiast uprawnienie w tym
względzie przypisane jest poszczególnym wspólnikom albo innym osobom, akt odwołania nastąpi
w drodze oświadczenia tych osób. Skuteczność aktu odwołania w żadnej mierze nie zależy
od woli osoby odwoływanej, a jedynie od dojścia tego oświadczenia do niej jako adresata
w trybie art. 61 § 1 zd. 1 KC. Nie ma przeszkód, aby w uchwale odwołującej zastrzec, że skutek
w postaci wygaśnięcia mandatu nastąpi w terminie późniejszym, dokładnie w niej wskazanym,
np. z upływem 21 dni od daty doręczenia uchwały o odwołaniu (podobnie Rodzynkiewicz,
w: Rodzynkiewicz, Komentarz KSH, 2013, art. 202; J.P. Naworski, w: Potrzeszcz, Siemiątkowski,
Komentarz KSH, t. 2, 2011, art. 202).
g. Zaistnienie przesłanki z art. 18 KSH

1. Odesłanie. Zob. komentarz do art. 18.20

B. Problem wykreślenia członka zarządu z rejestru po wygaśnięciu mandatu
1. Ujawnianie członków zarządu w rejestrze. Zestawienie przepisów art. 39 pkt 1 KRSU,21

art. 166 § 1 pkt 5, art. 168 w zw. z art. 166 § 1 i 2 KSH, art. 22 i art. 20 ust. 4 KRSU oraz wzgląd
na istotę mandatu i problematykę jego wygaśnięcia uzasadnia następujące wnioski: po pierwsze,
członkowie zarządu są ujawniani w rejestrze przedsiębiorców, gdzie wpis zachowuje charakter
deklaratoryjny (zob. post. SN z 14.7.2016 r., II PZ 15/16, Legalis; wyr. NSA z 6.5.2016 r.,
II FSK 1358/14, Legalis); po drugie, wygaśnięcie mandatu niweczy stosunek organizacyjny
(korporacyjny) dotychczasowego członka zarządu ze spółką, co aktualizuje powinność wykreślenia
jego osoby z rejestru i wpisania nowo powołanej osoby, jeżeli akt powołania nastąpił; po trzecie,
legitymację do złożenia wniosku o wykreślenie byłego członka zarządu (osoby, której skutecznie
wygasł mandat) i wpisanie nowo powołanej osoby, jeżeli akt powołania nastąpił, zachowuje
zarząd w aktualnym składzie zgodnie z przyjętym w spółce sposobem reprezentacji; po czwarte,
termin na złożenie wniosku o wykreślenie byłych członków zarządu wynosi 7 dni, liczony jest od
dnia wygaśnięcia mandatu i ma on charakter instrukcyjny.

2. Konsekwencje niezłożenia wniosku w terminie. Niezłożenie wniosku w przypisanym czasie22
naraża spółkę i osoby obowiązane do jego złożenia na konsekwencje wynikające z art. 24 i 26
i n. KRSU, które można sprowadzić do następujących punktów: wezwanie do złożenia wniosku
lub dokumentów, grzywna na obowiązanych, możliwość ponowienia grzywny, wykreślenie
wpisu z urzędu, możliwość dokonania wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi
rzeczy, możliwość ustanowienia kuratora dla spółki (ten ostatni punkt pozostaje aktualny, gdy
nie ma zarządu – podobnie Rodzynkiewicz, Komentarz KSH, 2005, s. 262). Mimo nałożenia
na sąd rejestrowy obowiązku podjęcia określonych działań ponaglających do zaktualizowania
wpisu w rejestrze, zastosowanie tych środków w praktyce jest nikłe. Decyduje o tym ograniczona
możliwość stwierdzenia przez sąd rejestrowy, że zaszła zmiana w zarządzie, do tego wydaje się,
że sąd rejestrowy niechętnie sam z siebie podejmuje działania ponaglające. W każdym razie
praktyka notarialna, czy tym bardziej praktyka orzecznicza (choćby w sprawach z powództwa
z art. 299 KSH – zob. D. Kupryjańczyk, Powództwo przeciwko członkom zarządu, s. 9–14)
uwydatnia tezę, że nieaktualne wpisy dotyczące członków zarządu nie należą do rzadkości.
Częstokroć nowy zarząd nie ma woli ujawnienia zmian, tak aby podtrzymać domniemanie, że
członkami zarządu są (nadal) osoby ujawnione w rejestrze. Jest to zjawisko kłopotliwe dla osób,
których mandat członka zarządu wygasł i których to domniemanie nadal dotyka.

3. Potencjalne sposoby wykreślenia z rejestru. Z perspektywy osób niewykreślonych23
z rejestru istnieją zasadniczo trzy sposoby, aby takiej sytuacji (spróbować) uniknąć, i (spróbować)
doprowadzić do swojego wykreślenia z rejestru. Po pierwsze, w przypadku składania rezygnacji,
np. 13.5.2013 r., zastrzec późniejszą datę jej skutku, np. rezygnacja z dniem 15.5.2013 r.,
a wniosek o wykreślenie złożyć 14.5.2013 r. Cel w postaci wykreślenia z rejestru ma szansę
się ziścić, jeżeli członek składający rezygnację ma legitymację do samodzielnego działania
w imieniu spółki, ewentualnie, jeżeli wniosek zostanie podpisany dodatkowo przez innego/innych
członków zarządu zgodnie z przyjętym w spółce sposobem reprezentacji. Po drugie, przed
wygaśnięciem mandatu udzielić pełnomocnictwa właściwej osobie w trybie art. 89 w zw.
z art. 13 § 2 KPC, która złoży w imieniu spółki przedmiotowy wniosek o wykreślenie danej
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osoby z rejestru. Pełnomocnictwo musi być udzielone zgodnie z przyjętym w spółce sposobem
reprezentacji, co w praktyce może oznaczać konieczność podpisania tego pełnomocnictwa także
przez innych członków zarządu. Poza tym może dojść do odwołania pełnomocnictwa przez spółkę,
reprezentowaną przez aktualny zarząd, ewentualnie może zaistnieć trudność z dostarczeniem
przez pełnomocnika dokumentu źródłowego (np. uchwały zgromadzenia wspólników o odwołaniu
danej osoby z zarządu), którego decydenci spółki mogą pełnomocnikowi nie wydać. Po trzecie,
zasygnalizować sądowi rejestrowemu wygaśnięcie swojego mandatu i niezłożenie wniosku
o wykreślenie przez aktualny zarząd, wnosząc jednocześnie o zbadanie z urzędu danych pod
kątem ich zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy (art. 23 ust. 2 KRSU), a następnie podjęcie
działań ponaglających w trybie art. 24 KRSU. Wystąpienie do sądu rejestrowego z tego typu
wnioskiem („postulatem”) nie oznacza jego automatycznej reakcji, co więcej – takiej reakcji
sądu, który działa tu przecież z urzędu, można się nie doczekać.

Art. 203. [Odwołanie]
§ 1. Członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników. Nie pozbawia

go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji
członka zarządu.

§ 2. Umowa spółki może zawierać inne postanowienia, w szczególności ograniczać prawo
odwołania członka zarządu do ważnych powodów.

§ 3. Odwołany członek zarządu jest uprawniony i obowiązany do złożenia wyjaśnień w toku
przygotowania sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego, obejmu-
jących okres pełnienia przez niego funkcji członka zarządu, oraz do udziału w zgromadzeniu
wspólników zatwierdzającym sprawozdania, o których mowa w art. 231 § 2 pkt 1, chyba że akt
odwołania stanowi inaczej.
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I. Odwołanie członków zarządu uchwałą wspólników

A. Zasada
1. Kompetencja zgromadzenia wspólników do odwołania członków zarządu. Kompetencja do 1

odwołania członków zarządu przypisywana najczęściej zostaje organowi/podmiotowi/osobie, który
go uprzednio powołał. W ten sposób ci ostatni mogą zachować bieżący wpływ na skład zarządu,
przez co władni są odwołać z niego niekompetentnego członka czy członka niezdolnego do peł-
nienia funkcji z innych przyczyn (np. losowych). Niezależnie od zasadniczego trybu powoływania
i odwoływania członków zarządu, o czym stanowi art. 201 § 4 KSH (zob. komentarz do art. 201),
ustawodawca wprowadza niezależną od tego regulację art. 203 § 1 zd. 1 KSH, stanowiącą o moż-
liwości odwołania w każdym czasie członka zarządu uchwałą wspólników. Doktryna dopowiada,
że ten ostatni przepis daje tylko prawo do odwołania członka zarządu w każdym czasie, ale nie
daje już prawa do powołania na miejsce odwołanego członka innej osoby (por. M. Rodzynkiewicz,
w: Rodzynkiewicz, Komentarz KSH, 2013, art. 203). Regulacja ta współistnieje zatem niezależnie
od zasadniczego trybu kreowania zarządu (o relacji art. 203 § 1 zd. 1 KSH do art. 201 § 4 KSH –
zob. komentarz do art. 201). Dyspozycja art. 203 § 1 zd. 1 KSH nabiera jeszcze większej doniosło-
ści, jeżeli zgodnie z umową spółki powołanie i odwołanie członków zarządu nie następuje w drodze
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uchwały wspólników, a jest delegowane np. na radę nadzorczą, czy poszczególnych wspólników
z osobna. W takim przypadku, niezależnie od kompetencji innych organów/podmiotów/osób w tym
zakresie, członkowie zarządu mogą być w każdym czasie odwołani uchwałą wspólników. Użyte
w art. 203 § 1 zd. 1 KSH sformułowanie „w każdym czasie” bynajmniej nie zwalnia wspólników
od konieczności umieszczenia punktu dotyczącego odwołania członka zarządu w porządku ob-
rad zgromadzenia wspólników. Komentowana norma nie wyłącza bowiem przepisów dotyczących
trybu i zasad podejmowania uchwał na zgromadzeniu wspólników, w tym art. 238 § 2, art. 239
czy 240 KSH. Stąd w przypadku nieujęcia przedmiotowego punktu w porządku obrad, uchwałę
w sprawie odwołania członka zarządu będzie można powziąć, jeżeli cały kapitał zakładowy jest
reprezentowany na zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia
uchwały. W żadnym też razie punkt dotyczący zmiany w zarządzie nie może być traktowany jako
wniosek porządkowy w myśl art. 239 § 2 KSH (podobnie J.P. Naworski, w: Potrzeszcz, Siemiąt-
kowski, Komentarz KSH, t. 2, 2011, art. 203; J. Strzępka, E. Zielińska, w: Strzępka, Komentarz
KSH, 2012, s. 464; odmiennie M. Rodzynkiewicz, w: Rodzynkiewicz, Komentarz KSH, 2013,
art. 203, który zdaje się formułować tezę, jakoby art. 203 § 1 zd. 1 KSH stanowiło lex specialis
wobec art. 239 KSH). W piśmiennictwie wyrażono pogląd, że uchwała wspólników o odwołaniu
członków zarządu, z uwagi na treść art. 247 § 2 KSH, podejmowana jest w głosowaniu tajnym.
Z tego względu należy wykluczyć powzięcie jej poza zgromadzeniem wspólników, w jednym
z pisemnych trybów podejmowania uchwał, o których mowa w art. 227 § 2 KSH – nie gwarantują
one bowiem zachowania tajności (tak R. Pabis, w: Bieniak i in., Komentarz KSH, 2012, s. 780).

B. Ograniczenia

a. Istota normy art. 203 § 2 KSH
1. Ograniczenia przewidziane w umowie spółki. Uprawnienie do odwołania członków zarządu2

uchwałą wspólników może być ograniczone w umowie spółki przez uzależnienie możliwości
odwołania członka zarządu w drodze uchwały wspólników od zaistnienia określonych przesłanek.
Wśród tych ostatnich można wyróżnić „ważne powody”, na jakie (przykładowo) zwraca uwagę
ustawodawca w art. 203 § 2 KSH. Charakter i zakres tych przyczyn każdorazowo zależy od woli
umawiających się stron umowy spółki, aczkolwiek w praktyce będą one sprowadzać się najczęściej
do zdarzeń obiektywnie uniemożliwiających pełnienie funkcji, jak np.: ciężka choroba, długotrwały
wyjazd za granicę, zajmowanie się interesami konkurencyjnymi, naruszenie umowy spółki, działanie
na jej szkodę, utrata kwalifikacji itp. Jak zasadnie podkreśla się w piśmiennictwie, „ważne powody”
nie muszą wiązać się z winą członka zarządu, mogą być one również niezawinione (zob. Kidyba,
Sp. z o.o., 2009). W umowie spółki można również zastrzec, że odwołanie członka zarządu uchwałą
wspólników jest uzależnione od zaistnienia określonego zdarzenia, które w żaden sposób nie
będzie kwalifikowane jako „ważne” (por. R. Pabis, w: Bieniak i in., Komentarz KSH, 2012, s. 782).
Konstruując – w oparciu o art. 203 § 2 KSH – „inne postanowienia” ograniczające uprawnienie
do odwołania członków zarządu, należy zadbać o ich jednoznaczność i precyzję, tak aby uniknąć
ewentualnych sporów co do tego, czy zaistniała przesłanka umożliwiająca odwołanie członka
zarządu w omawianym trybie. Z tego punktu widzenia za zasadne należy uznać unikanie nieostrych
pojęć czy odwoływania się do samej klauzuli generalnej „ważnych powodów” (por. W. Popiołek,
w: Pyzioł, Komentarz KSH, 2008, art. 203). Odwołanie członka zarządu wbrew ograniczeniom
umownym wprowadzonym w trybie art. 203 § 2 KSH jest skuteczne, jeżeli uchwała w tym zakresie
nie została uchylona na podstawie art. 249 KSH. W orzecznictwie wskazano, że członek zarządu
sp. z o.o. niebędący jej wspólnikiem traci legitymację do zaskarżenia uchwał wspólników
na podstawie art. 240 § 2 pkt 1 KH (obecnie art. 250 pkt 1 KSH) z chwilą odwołania go z zarządu
(wyr. SN z 11.1.2002 r., IV CKN 1503/00, OSNC 2002, Nr 11, poz. 136, z glosą aprobującą
Z. Kuniewicza, OSP 2003, Nr 2, poz. 21, oraz z glosami częściowo krytycznymi W. Jurcewicza,
PPH 2003, Nr 3, s. 55–58, i B. Draniewicza, MoP 2003, Nr 4, poz. 182). W piśmiennictwie
spotkać się można z poglądem wskazującym, że legitymacja do zaskarżenia uchwały o odwołaniu
przysługiwałaby odwołanemu członkowi zarządu w wypadku uchwały sprzecznej z ustawą, skoro
z art. 252 KSH wynika, że uchwała taka jest nieważna ex lege, a zatem niezgodność aktu odwołania
z ustawą oznacza de facto, iż do odwołania nie doszło. Tym samym – zdaniem doktryny –
negatywnie należy ocenić uchw. SN(7) z 1.3.2007 r. (III CZP 94/06, OSNC 2007, Nr 7–8, poz. 95,
z aprobującą glosą K. Bilewskiej, MoP 2007, Nr 19, częściowo krytycznymi glosami W. Jurcewicza,
Glosa 2008, Nr 1 i W. Popiołka, S. Sołtysińskiego, PPH 2007, Nr 10, oraz krytyczną glosą
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Z. Kuncewicza, B. Ziemianina, Glosa 2008, Nr 1), stwierdzającą, że: „Osobie odwołanej ze składu
organu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie przysługuje legitymacja do wytoczenia
powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników sprzecznej z ustawą (art. 252 § 1
w zw. z art. 250 pkt 1 KSH)” (tak R. Pabis, w: Bieniak i in., Komentarz KSH, 2012, s. 783–784).
b. Problem wyłączenia uprawnienia do odwołania członka zarządu w każdym czasie

1. Niedopuszczalność wyłączenia kompetencji zgromadzenia wspólników do odwołania 3
członków zarządu. Mimo literalnego brzmienia pierwszej części art. 203 § 2 KSH, umowa spółki
nie może tego uprawnienia wyłączyć albo ograniczyć w taki sposób, który w istocie je unicestwi.
W pierwszym rzędzie przemawia za tym wykładnia systemowa. W art. 203 § 1 KSH mowa jest
generalnie o samym uprawnieniu do odwołania członków zarządu w każdym czasie. W art. 203
§ 2 KSH wskazuje się z kolei, że umowa może zawierać „inne postanowienia, w szczególności
ograniczać prawo odwołania członka zarządu do ważnych powodów”. Te inne postanowienia,
możliwość ich zawarcia, nie odnoszą się zatem do samego uprawnienia, lecz do jego ewentualnego
ograniczenia. Taki też pogląd wspierają w dalszej kolejności względy celowościowe. Istnienie
przedmiotowego uprawnienia uzasadnia bowiem istota sp. z o.o., która mimo kapitałowego
charakteru zachowuje pewne przymioty właściwe spółkom osobowym – sp. z o.o. jest najczęściej
zakładana przez kilka osób, które z uwagi na swoje zaangażowanie majątkowe, czasem sięgające
dorobku całego życia, są bliżej jej spraw (w tym sensie spółka akcyjna jest bardziej „anonimowa”).
Z tego punktu widzenia powinni oni zachować określony wpływ na obsadę zarządu, a przez to
pośrednio na bieg spraw w „swojej” spółce. Takie zapatrywanie potwierdza wreszcie judykatura.
W wyr. z 15.11.2008 r. (V CSK 241/06, OSNC 2007, Nr 9, poz. 140) SN zwrócił m.in. uwagę,
że użyte w § 1 sformułowanie: „członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą
wspólników”, pozwala bronić poglądu, że jest to przepis bezwzględnie obowiązujący. Jego
względny charakter byłby uzasadniony, gdyby w jego treści zawarto zastrzeżenie, np. „chyba, że
umowa spółki stanowi inaczej”. Takiego zastrzeżenia jednak brak. Poza tym za bezwzględnym
charakterem art. 203 § 1 zd. 1 przemawia także treść art. 203 § 2 KSH, który stanowi, że umowa
spółki może zawierać inne postanowienia, w szczególności ograniczać prawo odwołania członka
zarządu do ważnych przyczyn. Postanowienia umowy spółki mogą więc jedynie ograniczać
prawo odwołania członka zarządu, np. egzemplifikować ważne przyczyny odwołania, określić
okresy ochronne, uszczegółowiać tryb odwołania itd. Nie znajduje tu uzasadnienia rozumowanie
a minori ad maius, prowadzące do tezy, że skoro w umowie wolno ograniczyć prawo odwołania
członka zarządu, to można wyłączyć ustawowe prawo odwołania przez wspólników. Takie też
stanowisko znajduje swe poparcie w doktrynie (por. J.P. Naworski, w: Potrzeszcz, Siemiątkowski,
Komentarz KSH, t. 2, 2011, art. 203, z szeroką argumentacją; R. Pabis, w: Bieniak i in.,
Komentarz KSH, 2012, s. 781; W. Popiołek, w: Pyzioł, Komentarz KSH, 2008, art. 203). Nie
brak też głosów dopuszczających możliwość wyłączenia prawa odwołania członków zarządu
w umowie spółki w trybie art. 203 § 2 KSH (por. K. Kruczalak, w: J. Brol i in., Prawo handlowe
1996–2006, Warszawa 2001, art. 203; M. Rodzynkiewicz, w: Rodzynkiewicz, Komentarz KSH,
2013, art. 203). W piśmiennictwie wyrażono pogląd, że wykładnia art. 203 § 1 zd. 1 i art. 203
§ 2 KSH przeczy możliwości przyznania wspólnikowi w umowie spółki prawa osobistego do
bycia członkiem zarządu i że art. 203 § 1 zd. 1 KSH stanowi lex specialis wobec art. 246 § 3
KSH (zob. J.P. Naworski, w: Potrzeszcz, Siemiątkowski, Komentarz KSH, t. 2, 2011, art. 203).

II. Pozakorporacyjny stosunek prawny łączący członka zarządu i spółkę

A. Istota
1. Drugi (oddzielny) stosunek. Powołanie do zarządu oznacza powstanie między jego członkiem 4

a spółką tzw. stosunku korporacyjnego (organizacyjnego). Na jego podstawie dana osoba zyskuje
status prawny członka zarządu w danej spółce. Od tego stosunku należy odróżnić stosunek
prawny, na podstawie którego osoba ta będzie wykonywać funkcję członka zarządu, a ściślej
– prawa i obowiązki mu przypisane. Stosunkiem tym najczęściej jest umowa cywilnoprawna
(umowa o zarządzanie, kontrakt menedżerski itp.), która usystematyzuje relacje członek zarządu –
spółka, regulując takie zagadnienia, jak choćby wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji. Często
taki stosunek wynika też z umowy o pracę, aczkolwiek jej występowanie w takiej akurat relacji
może wywołać zastrzeżenia, jeśli zważyć choćby na problem podporządkowania pracowniczego,
zwłaszcza w spółce jednoosobowej (zob. wyr. SA we Wrocławiu z 25.11.2016 r., III AUa 1101/16,
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www.orzeczenia.wroclaw.sa.gov.pl; wyr. SA w Szczecinie z 27.10.2016 r., III AUa 559/15,
LEX Nr 2200286; wyr. SA w Poznaniu z 12.10.2016 r., III AUa 2314/15, Legalis; wyr. SN
z 13.9.2016 r., III UK 226/15, Legalis). Odwołanie z zarządu bez wątpienia przerywa stosunek
organizacyjny. Byt „innego stosunku” zależy z kolei od jego treści. Najczęściej jest on sprzężony
z czasem trwania mandatu członka zarządu i w momencie odwołania danej osoby z zarządu lub
wygaśnięcia jej mandatu z innej przyczyny ulega on rozwiązaniu. Dotyczy to także umowy o pracę,
którą w takim przypadku można zawrzeć na czas określony – okres ważności mandatu członka
zarządu (podobnie J.P. Naworski, w: Potrzeszcz, Siemiątkowski, Komentarz KSH, t. 2, 2011,
art. 203). Czasem stosunek taki trwa dalej i jego rozwiązanie wymaga dodatkowych czynności,
np. wypowiedzenia, gdy została zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony. W orzecznictwie
skonstatowano, że skoro pracodawca zdecydował się na równoczesne rozwiązanie stosunku pracy
i stosunku korporacyjnego, to wadliwość jednego z nich nie oznacza wadliwości drugiego.
Wadliwe odwołanie z funkcji członka zarządu nie niweczy zatem ustania stosunku pracy, które
wobec zaniechania wytoczenia powództwa, czy też jego modyfikacji nie negowało ostatecznie
faktu ustania umowy o pracę (zob. wyr. SA w Białymstoku z 5.11.2013 r., III APa 18/13, Legalis).

B. Kompetencja do rozwiązania stosunku pozakorporacyjnego
1. Organ właściwy do rozwiązania stosunku pozakorporacyjnego. Przy czynnościach5

dotyczących rozwiązania stosunku pozakorporacyjnego spółka jest reprezentowana na zasadach
ogólnych, tj. przez aktualny zarząd. Dyspozycja art. 210 KSH zasadniczo nie znajduje swojego
zastosowania, ponieważ w związku z odwołaniem z zarządu dana osoba traci status członka tego
organu (por. W. Popiołek, w: Pyzioł, Komentarz KSH, 2008, art. 203). W judykaturze wyrażono
pogląd, że rada nadzorcza sp. z o.o. jest uprawniona do jednoczesnego odwołania prezesa zarządu
i rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy (por. wyr. SN z 13.4.1999 r.,
I PKN 3/99, OSNP 2000, Nr 12, poz. 460). Takie też stanowisko zostało powtórzone w wyr. SN
z 23.1.2004 r. (odwołującym się co prawda do spółki akcyjnej, ale mogącym być odpowiednio
odniesionym do sp. z o.o.), w ramach którego stwierdzono, że gdy rada nadzorcza spółki akcyjnej
odwoła daną osobę z funkcji prezesa (członka zarządu), to organem właściwym do późniejszego
wypowiedzenia umowy o pracę jest zarząd spółki. Jeżeli rada nadzorcza chce rozwiązać umowę
o pracę z prezesem (członkiem zarządu) musi to uczynić jednocześnie z odwołaniem go
z funkcji prezesa (członka zarządu), ponieważ po odwołaniu staje się on zwykłym pracownikiem,
wobec którego kompetencje pracownicze wykonuje zarząd, a nie rada nadzorcza (zob. wyr. SN
z 23.1.2004 r., I PK 213/03, MoP 2004, Nr 5, poz. 203, z glosą krytyczną R. Pabisa, MoPr
– wkł. 2005, Nr 1, s. 23). Wyrażone w przywoływanych orzeczeniach stanowisko ma swój
niewątpliwy walor praktyczny i funkcjonalny – czynność odwołania z zarządu i czynność mająca
na celu rozwiązanie stosunku pozakorporacyjnego są dokonywane przez jeden i ten sam organ
w jednym i tym samym czasie, co zapewnia szybkość i skuteczność działania. Stanowisko to
może wywoływać jednak wątpliwości natury formalnej – w momencie odwołania z zarządu osoba
traci status jego członka, co pod znakiem zapytania stawia zasadność odwoływania się w takim
przypadku do art. 210 KSH oraz kompetencję rady nadzorczej w omawianym zakresie (szerzej
na ten temat zob. J.P. Naworski, w: Potrzeszcz, Siemiątkowski, Komentarz KSH, t. 2, 2011,
art. 203, który akceptując możliwość jednoczesnego odwołania z zarządu i wypowiedzenia umowy
o pracę przez radę nadzorczą, słusznie zauważa, że w żadnym jednak razie nie da się zaaprobować
stanowiska, że zgromadzenie wspólników może jednocześnie złożyć odwołanemu członkowi
zarządu oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę, jak przyjął SN w wyr. z 26.2.2003 r.,
I PK 159/02, OSNP 2004, Nr 14, poz. 242. Zgromadzenie wspólników może co najwyżej, jeżeli
jest to przewidziane w porządku obrad, powołać w trybie art. 210 § 1 KSH pełnomocnika do
tej czynności, który po zakończeniu zgromadzenia zakomunikuje mu wolę spółki o odwołaniu
z zarządu i jednocześnie złoży w jej imieniu oświadczenie o rozwiązaniu mowy o pracę).

C. Roszczenia ze stosunku pozakorporacyjnego
1. Prawa należne ze stosunku pozakorporacyjnego. Stwierdzenie, że odwołanie danej6

osoby z zarządu nie pozbawia jej roszczeń z tego „innego stosunku”, oznacza, że władna
jest ona egzekwować od spółki prawa należne jej z tego właśnie stosunku, np. prawo do
świadczenia zastrzeżonego w umowie cywilnoprawnej w przypadku rozwiązania umowy przed
umówionym czasem, czy uprawnienia przysługujące pracownikowi w razie nieuzasadnionego
lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę. W skrajnym
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