
Dział I. Spółka z ograniczoną... Art. 176–180 KSH 1

Art. 176. [Powtarzające się świadczenia niepieniężne] § 1. Jeżeli
wspólnik ma być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepie-
niężnych, w umowie spółki należy oznaczyć rodzaj i zakres takich świad-
czeń.

§ 2. Wynagrodzenie wspólnika za takie świadczenia na rzecz spółki jest
wypłacane przez spółkę także w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe
nie wykazuje zysku. Wynagrodzenie to nie może przewyższać cen lub
stawek przyjętych w obrocie.

§ 3. W przypadku określonym w § 1 zbycie udziału, jego części lub
ułamkowej części udziału, bądź obciążenie udziału, może nastąpić jedynie
za zgodą spółki, o której mowa w art. 182, chyba że umowa spółki stanowi
inaczej.

Art. 177. [Dopłaty] § 1. Umowa spółki może zobowiązywać wspólników
do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do
udziału.

§ 2. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników
równomiernie w stosunku do ich udziałów.

Art. 178. [Terminy i wysokość dopłat] § 1. Wysokość i terminy dopłat
oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą wspólników. Jeżeli umowa spółki
nie stanowi inaczej, do dopłat tych stosuje się przepisy § 2 oraz art. 179.

§ 2. Jeżeli wspólnik nie uiścił dopłaty w określonym terminie, obo-
wiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie; spółka może
również żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

Art. 179. [Zwrot dopłat] § 1. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom,
jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu
finansowym.

§ 2. Zwrot dopłat może nastąpić po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia
o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki.

§ 3. Zwrot powinien być dokonany równomiernie wszystkim wspólni-
kom.

§ 4. Zwróconych dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat.

Art. 180. [Zbycie i obciążenie udziału] § 1. Zbycie udziału, jego części
lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane
w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

§ 2.17 W przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wyko-
rzystaniu wzorca umowy, zbycie przez wspólnika udziałów jest możliwe

17 Art. 180 § 2 zmieniony ustawą z dnia 5.09.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579), która
wchodzi w życie 7.10.2016 r.
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również przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinfor-
matycznym. Oświadczenia zbywcy i nabywcy opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufa-
nym ePUAP.

Art. 181. [Zbycie części udziału] § 1. Jeżeli według umowy spółki
wspólnik może mieć tylko jeden udział, umowa spółki może dopuścić
zbycie części udziału.

§ 2. W wyniku podziału nie mogą powstać udziały niższe niż 50 złotych.

Art. 182. [Ograniczenie zbycia i obciążenia] § 1. Zbycie udziału, jego
części lub ułamkowej części udziału oraz zastawienie udziału umowa
spółki może uzależnić od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć.

§ 2. Jeżeli zbycie uzależnione jest od zgody spółki, stosuje się przepisy
§ 3–5, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

§ 3. Zgody udziela zarząd w formie pisemnej. W przypadku gdy zgody
odmówiono, sąd rejestrowy może pozwolić na zbycie, jeżeli istnieją ważne
powody.

§ 4. W przypadku, o którym mowa w § 3, spółka może w terminie
wyznaczonym przez sąd rejestrowy przedstawić innego nabywcę. W razie
braku porozumienia cenę nabycia i termin jej zapłaty ustala sąd rejestrowy
na wniosek wspólnika lub spółki, po zasięgnięciu, w miarę potrzeby, opinii
biegłego.

§ 5. Jeżeli wskazana przez spółkę osoba nie uiściła ceny nabycia
w wyznaczonym terminie, wspólnik może rozporządzać swobodnie swoim
udziałem, jego częścią lub ułamkową częścią udziału, chyba że nie przyjął
oferowanej zapłaty.

Art. 183. [Śmierć wspólnika] § 1. Umowa spółki może ograniczyć lub
wyłączyć wstąpienie do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspól-
nika. W tym przypadku umowa spółki powinna określać warunki spłaty
spadkobierców niewstępujących do spółki, pod rygorem bezskuteczności
ograniczenia lub wyłączenia.

§ 2. Umowa spółki może wyłączyć lub w określony sposób ograniczyć
podział udziałów między spadkobierców w przypadku, gdy zmarły wspól-
nik miał więcej niż jeden udział.

§ 3. Jeżeli według umowy spółki wspólnik mógł mieć tylko jeden udział,
udział ten może być podzielony między spadkobierców, chyba że umowa
spółki wyłącza lub ogranicza w określony sposób podział tego udziału
między spadkobierców. Wskutek podziału nie mogą powstać udziały niższe
niż 50 złotych.
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Art. 1831. [Skutki umowy spółki wobec współmałżonka] Umowa
spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki współmałżonka
wspólnika w przypadku, gdy udział lub udziały są objęte wspólnością ma-
jątkową małżeńską.

Art. 184. [Współudziałowcy] § 1. Współuprawnieni z udziału lub udzia-
łów wykonują swoje prawa w spółce przez wspólnego przedstawiciela; za
świadczenia związane z udziałem odpowiadają solidarnie.

§ 2. Jeżeli współuprawnieni nie wskazali wspólnego przedstawiciela,
oświadczenia spółki mogą być dokonywane wobec któregokolwiek z nich.

Art. 185. [Egzekucja] § 1. Jeżeli w drodze egzekucji ma nastąpić sprze-
daż udziału, którego zbycie umowa spółki uzależnia od zgody spółki lub
w inny sposób ogranicza, spółka ma prawo przedstawić osobę, która nabę-
dzie udział za cenę, jaką określi sąd rejestrowy po zasięgnięciu, w miarę
potrzeby, opinii biegłego.

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, spółka powinna, w terminie
dwóch tygodni od dnia zawiadomienia jej przez sąd rejestrowy o zarządze-
niu sprzedaży, zgłosić wniosek o przeprowadzenie w tym trybie wyceny
udziału.

§ 3. Jeżeli w terminie określonym w § 2 spółka nie wystąpi z wnioskiem
o przeprowadzenie wyceny udziału albo jeżeli w terminie dwóch tygodni
od dnia zawiadomienia spółki o ustaleniu ceny nabycia osoba wskazana
przez spółkę nie wpłaci komornikowi sądowemu ustalonej ceny, udziały
będą sprzedane w trybie przewidzianym w przepisach egzekucyjnych.

§ 4. Przepisy § 1–3 stosuje się odpowiednio do zbycia części udziału
lub ułamkowej części udziału.

Art. 186. [Odpowiedzialność nabywcy] § 1. W przypadku zbycia
udziału lub jego części nabywca odpowiada wobec spółki solidarnie ze
zbywcą za niespełnione świadczenia należne spółce ze zbytego udziału
lub zbytej części udziału. Przepis ten stosuje się również do zbycia ułam-
kowej części udziału.

§ 2. Roszczenia spółki do zbywcy z tytułu świadczeń określonych w § 1
przedawniają się z upływem trzech lat od dnia, w którym zgłoszono spółce
zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału.

Art. 187. [Zawiadomienie o rozporządzeniu] § 1. O przejściu udziału,
jego części lub ułamkowej części udziału na inną osobę oraz o ustanowie-
niu zastawu lub użytkowania udziału zainteresowani zawiadamiają spółkę,
przedstawiając dowód przejścia bądź ustanowienia zastawu lub użytkowa-
nia. Przejście udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz usta-
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nowienie zastawu lub użytkowania jest skuteczne wobec spółki od chwili,
gdy spółka otrzyma od jednego z zainteresowanych zawiadomienie o tym
wraz z dowodem dokonania czynności.

§ 2. Umowa spółki może przewidywać, że zastawnik lub użytkownik
udziału może wykonywać prawo głosu.

Art. 188. [Księga udziałów] § 1. Zarząd jest obowiązany prowadzić
księgę udziałów, do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę
(nazwę) i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną
jego udziałów oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania i wykonywanie
prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika, a także wszelkie zmiany
dotyczące osób wspólników i przysługujących im udziałów.

§ 2. Każdy wspólnik może przeglądać księgę udziałów.
§ 3. Po każdym wpisaniu zmiany zarząd składa sądowi rejestrowemu

podpisaną przez wszystkich członków zarządu nową listę wspólników
z wymienieniem liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich
oraz wzmianką o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału.

§ 4.18 Jeżeli zmiana wspólników następuje na podstawie umowy, o której
mowa w art. 180 § 2, albo jest skutkiem uchwały podjętej przy wykorzysta-
niu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym, lista
wspólników powinna być sporządzona przy wykorzystaniu wzorca udo-
stępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzona kwalifikowanym
podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufa-
nym ePUAP.

Art. 189. [Zakaz zwrotu wkładów] § 1. W czasie trwania spółki nie
wolno zwracać wspólnikom wniesionych wkładów tak w całości, jak
i w części, chyba że przepisy niniejszego działu stanowią inaczej.

§ 2. Wspólnicy nie mogą otrzymywać z jakiegokolwiek tytułu wypłat
z majątku spółki potrzebnego do pełnego pokrycia kapitału zakładowego.

Art. 190. [Zakaz pobierania odsetek] Wspólnikowi nie wolno pobierać
odsetek od wniesionych wkładów, jak również od przysługujących mu
udziałów.

Art. 191. [Podział zysku] § 1. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku
wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do
podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, z uwzględnieniem przepisu
art. 195 § 1.

18 Art. 188 § 4 w brzmieniu ustawy z dnia 5.09.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579), która
wchodzi w życie 7.10.2016 r.
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§ 2. Umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku,
z uwzględnieniem przepisów art. 192–197.

§ 3. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk przypadający wspól-
nikom dzieli się w stosunku do udziałów.

§ 4. W przypadku gdy koszty prac rozwojowych zakwalifikowanych jako
aktywa spółki nie zostały całkowicie odpisane, nie można dokonać po-
działu zysku odpowiadającego równowartości kwoty nieodpisanych kosz-
tów prac rozwojowych, chyba że kwota kapitałów rezerwowych i zapaso-
wych dostępnych do podziału i zysków z lat ubiegłych jest co najmniej
równa kwocie kosztów nieodpisanych.

Art. 192. [Zysk przeznaczony do podziału] Kwota przeznaczona do po-
działu między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok ob-
rotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty
przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych,
które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć
o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą
lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy
na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

Art. 193. [Dział dywidendy] § 1. Uprawnionymi do dywidendy za dany
rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzię-
cia uchwały o podziale zysku.

§ 2. Umowa spółki może upoważniać zgromadzenie wspólników do
określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych
do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).

§ 3. Dzień dywidendy wyznacza się w ciągu dwóch miesięcy od dnia
powzięcia uchwały, o której mowa w art. 191 § 1.

§ 4. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale wspólni-
ków. Jeżeli uchwała wspólników takiego dnia nie określa, dywidenda jest
wypłacana w dniu określonym przez zarząd.

Art. 194. [Zaliczka na poczet dywidendy] Umowa spółki może upo-
ważniać zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej
dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na
wypłatę.

Art. 195. [Warunki wypłaty zaliczki] § 1. Spółka może wypłacić za-
liczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone spra-
wozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka
może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzed-
niego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone
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z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz
pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

§ 2. Do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy nie stosuje się
przepisu art. 197.

Art. 196. [Dywidenda uprzywilejowana] Na udział uprzywilejowany
w zakresie dywidendy można przyznać uprawnionemu dywidendę, która
przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę przysługującą udziałom
nieuprzywilejowanym (dywidenda uprzywilejowana). Udziały uprzywile-
jowane w zakresie dywidendy nie korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia
przed pozostałymi udziałami, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Art. 197. [Dywidenda wsteczna] Jeżeli umowa spółki przyznaje prawo
do dywidendy uprzywilejowanej niewypłaconej w latach poprzednich, po-
winna określać najwyższą liczbę lat, za które dywidenda może być wypła-
cona z zysku w następnych latach; okres ten nie może przekraczać pięciu
lat.

Art. 198. [Zwrot wypłat] § 1. Wspólnik, który wbrew przepisom prawa
lub postanowieniom umowy spółki otrzymał wypłatę (odbiorca), obowią-
zany jest do jej zwrotu. Członkowie organów spółki, którzy ponoszą odpo-
wiedzialność za taką wypłatę, odpowiadają za jej zwrot spółce solidarnie
z odbiorcą.

§ 2. Jeżeli zwrotu wypłaty nie można uzyskać od odbiorcy, jak również
od osób odpowiedzialnych za wypłatę, za ubytek w majątku spółki, który
jest wymagany do pełnego pokrycia kapitału zakładowego, odpowiadają
wspólnicy w stosunku do swoich udziałów. Kwoty, których nie można
ściągnąć od poszczególnych wspólników, rozdziela się między pozostałych
wspólników w stosunku do udziałów.

§ 3. Zobowiązani nie mogą być zwolnieni od odpowiedzialności, o której
mowa w § 1 i § 2.

§ 4. Roszczenia, o których mowa w § 1 i § 2, przedawniają się z upływem
trzech lat, licząc od dnia wypłaty, z wyjątkiem roszczeń wobec odbiorcy,
który wiedział o bezprawności otrzymanej wypłaty.

Art. 199. [Umorzenie udziału] § 1. Udział może być umorzony jedynie
po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak
stanowi. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze naby-
cia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspól-
nika (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia
określa umowa spółki.
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§ 2. Umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników,
która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wy-
sokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział.
Wynagrodzenie to, w przypadku umorzenia przymusowego, nie może być
niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych
w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych
o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. W przypadku
umorzenia przymusowego uchwała powinna zawierać również uzasadnie-
nie.

§ 3. Za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wyna-
grodzenia.

§ 4. Umowa spółki może stanowić, że udział ulega umorzeniu w razie
ziszczenia się określonego zdarzenia bez powzięcia uchwały zgromadzenia
wspólników. Stosuje się wówczas przepisy o umorzeniu przymusowym.

§ 5. W przypadku ziszczenia się określonego w umowie spółki zdarze-
nia, o którym mowa w § 4, zarząd powinien powziąć niezwłocznie uchwałę
o obniżeniu kapitału zakładowego, chyba że umorzenie udziału następuje
z czystego zysku.

§ 6. Umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału
zakładowego.

§ 7. W razie umorzenia wymagającego obniżenia kapitału zakładowego,
umorzenie następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.

Art. 200. [Udziały własne spółki] § 1. Spółka nie może obejmować
lub nabywać ani przyjmować w zastaw własnych udziałów. Zakaz ten do-
tyczy również obejmowania lub nabywania udziałów bądź przyjmowania
ich w zastaw przez spółkę albo spółdzielnię zależną. Wyjątek stanowi na-
bycie w drodze egzekucji na zaspokojenie roszczeń spółki, których nie
można zaspokoić z innego majątku wspólnika, nabycie w celu umorze-
nia udziałów oraz nabycie albo objęcie udziałów w innych przypadkach
przewidzianych w ustawie.

§ 2. Jeżeli udziały, nabyte w drodze egzekucji zgodnie z § 1, nie zo-
staną zbyte w ciągu roku od dnia nabycia, powinny być umorzone według
przepisów dotyczących obniżenia kapitału zakładowego, chyba że w spółce
został utworzony, w celu umorzenia udziałów, specjalny kapitał rezerwowy.

§ 3. Udziały własne należy umieścić w bilansie w osobnej pozycji ak-
tywów.

§ 4. Przepisy § 1–3 stosuje się odpowiednio do części udziału oraz
ułamkowej części udziału.
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Rozdział 3. Organy spółki

Oddział 1. Zarząd

Art. 201. [Kompetencje; skład] § 1. Zarząd prowadzi sprawy spółki
i reprezentuje spółkę.

§ 2. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków.
§ 3. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub

spoza ich grona.
§ 4. Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólni-

ków, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
§ 5.19 Uchwała wspólników lub umowa spółki może określać wymaga-

nia jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka zarządu.

Art. 2011.20 § 1. Uchwała wspólników lub umowa spółki może określać,
że członek zarządu jest powoływany przez radę nadzorczą po przeprowa-
dzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, uchwała wspólników lub
umowa spółki może także określać szczegółowe zasady i tryb przeprowa-
dzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu.

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 wspólni-
ków, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obro-
towy 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, rezy-
gnacji albo odwołania ze składu zarządu.

19 Art. 201 § 5 dodany ustawą z dnia 16.12.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2260), która
wchodzi w życie 1.01.2017 r.

20 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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§ 5. Do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowied-
nio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.

Art. 203. [Odwołanie] § 1. Członek zarządu może być w każdym cza-
sie odwołany uchwałą wspólników. Nie pozbawia go to roszczeń ze sto-
sunku 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 złoże-
nia wyjaśnień w toku przygotowania sprawozdania zarządu z działalności
spółki i sprawozdania finansowego, obejmujących okres pełnienia przez
niego funkcji członka zarządu, oraz do udziału w zgromadzeniu wspólni-
ków zatwierdzającym sprawozdania, o których mowa w art. 231 § 2 pkt 1,
chyba że akt odwołania stanowi inaczej.

Art. 2031. [Zasady wynagradzania członków zarządu w uchwale
wspólników] Uchwała wspólników może ustalać zasady wynagradzania
członków zarządu, w szczególności maksymalną wysokość wynagrodze-
nia, przyznawania członkom zarządu prawa do świadczeń dodatkowych lub
maksymalną wartość takich świadczeń. Wynagrodzenie członków zarządu
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy określa or-
gan albo osoba powołana uchwałą zgromadzenia wspólników do zawarcia
umowy z członkiem zarządu.

Art. 204. [Zakres czynności] § 1. Prawo członka zarządu do prowa-
dzenia spraw spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności
sądowych i pozasądowych spółki.

§ 2. Prawa członka zarządu do reprezentowania spółki nie można ogra-
niczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.

Art. 205. [Reprezentacja; prokura] § 1. Jeżeli zarząd jest wielooso-
bowy, sposób reprezentowania określa umowa spółki. Jeżeli umowa spółki
nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświad-
czeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków
zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

§ 2. Oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą
być dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta.

§ 3.21 Przepisy § 1 i § 2 nie wyłączają ustanowienia prokury i nie
ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze.

21 Art. 205 § 3 w brzmieniu ustawy z dnia 16.12.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255), która
wchodzi w życie 1.01.2017 r.
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Art. 206. [Oznaczanie pism] § 1. Pisma i zamówienia handlowe skła-
dane przez spółkę w formie papierowej i elektronicznej, a także informacje
na stronach internetowych spółki, powinny zawierać:

1) firmę spółki, jej siedzibę i adres;
2) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest doku-

mentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do reje-
stru;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4) wysokość kapitału zakładowego, a dla spółki, której umowę zawarto

przy wykorzystaniu wzorca umowy, do czasu pokrycia kapitału zakła-
dowego, także informację, że wymagane wkłady na kapitał zakładowy
nie zostały wniesione.

§ 2. (uchylony)
§ 3. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do oddziału spółki z ograni-

czoną odpowiedzialnością mającej siedzibę za granicą.

Art. 207. [Ograniczenia wobec spółki] Wobec spółki członkowie
zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w niniejszym dziale,
w umowie spółki oraz, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, w uchwa-
łach wspólników.

Art. 208. [Zarząd wieloosobowy] § 1. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy,
a umowa spółki nie stanowi inaczej, do wzajemnych stosunków członków
zarządu stosuje się przepisy § 2–8.

§ 2. Każdy członek zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw
spółki.

§ 3. Każdy członek zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały
zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki.

§ 4. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w § 3,
choćby jeden z pozostałych członków zarządu sprzeciwi się jej przepro-
wadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki,
wymagana jest uprzednia uchwała zarządu.

§ 5. Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie
zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu. Uchwały zarządu
zapadają bezwzględną większością głosów.

§ 6. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu.
§ 7. Odwołać prokurę może każdy członek zarządu.
§ 8. Umowa spółki może przewidywać, że w przypadku równości gło-

sów decyduje głos prezesa zarządu, jak również przyznawać mu określone
uprawnienia w zakresie kierowania pracami zarządu.
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§ 9. W spółce, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca
umowy, podjęcie uchwały o ustanowieniu prokury może nastąpić przy wy-
korzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycz-
nym. W takim przypadku wniosek o wpis do rejestru składany jest za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 10.22 Uchwałę, o której mowa w § 9, opatruje się kwalifikowanymi
podpisami elektronicznymi albo podpisami potwierdzonymi profilem za-
ufanym ePUAP. Uchwała taka jest równoważna z uchwałą w formie pi-
semnej.

§ 11. Na zasadach określonych w § 9 i 10 można podjąć również uchwałę
o zmianie adresu spółki.

Art. 209.23 [Sprzeczność interesów] W przypadku sprzeczności intere-
sów spółki z interesami członka zarządu, jego współmałżonka, krewnych
i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powią-
zany osobiście, członek zarządu powinien ujawnić sprzeczność interesów
i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw oraz może żądać
zaznaczenia tego w protokole.

Art. 210. [Umowy z członkiem zarządu] § 1. W umowie między spółką
a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nad-
zorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.

§ 11. Uchwała o powołaniu pełnomocnika, o którym mowa w § 1, po-
wołanego w celu zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki, która ma
zostać zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, może być podjęta przy
wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym.

§ 2. W przypadku gdy wspólnik, o którym mowa w art. 173 § 1, jest za-
razem jedynym członkiem zarządu, przepisu § 1 nie stosuje się. Czynność
prawna między tym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką wy-
maga formy aktu notarialnego. O każdorazowym dokonaniu takiej czynno-
ści prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy, przesyłając wypis aktu
notarialnego.

§ 3. Wymogu zachowania formy aktu notarialnego, o którym mowa
w § 2, nie stosuje się do czynności prawnej dokonywanej przy wykorzy-
staniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym.

Art. 211. [Zakaz konkurencji] § 1. Członek zarządu nie może bez
zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczest-

22 Art. 208 § 10 w brzmieniu ustawy z dnia 5.09.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579), która
wchodzi w życie 7.10.2016 r.

23 Art. 209 w brzmieniu ustawy z dnia 16.12.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255), która
wchodzi w życie 1.01.2017 r.
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niczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki
osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć
w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten
obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku
posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej
spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

§ 2. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zgody udziela organ upraw-
niony do powołania zarządu.

Oddział 2. Nadzór

Art. 212. [Prawo kontroli wspólnika] § 1. Prawo kontroli służy każdemu
wspólnikowi. W tym celu wspólnik lub wspólnik z upoważnioną przez
siebie osobą może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki,
sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od zarządu.

§ 2. Zarząd może odmówić wspólnikowi wyjaśnień oraz udostępnienia
do wglądu ksiąg i dokumentów spółki, jeżeli istnieje uzasadniona obawa,
że wspólnik wykorzysta je w celach sprzecznych z interesem spółki i przez
to wyrządzi spółce znaczną szkodę.

§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 2, wspólnik może żądać roz-
strzygnięcia sprawy uchwałą wspólników. Uchwała powinna być powzięta
w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia żądania.

§ 4. Wspólnik, któremu odmówiono wyjaśnień lub wglądu do dokumen-
tów bądź ksiąg spółki, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zo-
bowiązanie zarządu do udzielenia wyjaśnień lub udostępnienia do wglądu
dokumentów bądź ksiąg spółki. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu
dni od dnia otrzymania zawiadomienia o uchwale lub od upływu terminu
określonego w § 3, w przypadku niepowzięcia uchwały wspólników w tym
terminie.

Art. 213. [Organy nadzoru] § 1. Umowa spółki może ustanowić radę
nadzorczą lub komisję rewizyjną albo oba te organy.

§ 2. W spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę
500 000 złotych, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu, powinna
być ustanowiona rada nadzorcza lub komisja rewizyjna.

§ 3. W przypadku ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyj-
nej umowa spółki może wyłączyć albo ograniczyć indywidualną kontrolę
wspólników.

Art. 214. [Zakaz łączenia stanowisk] § 1. Członek zarządu, proku-
rent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce
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główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie
członkiem rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do innych osób, które podlegają
bezpośrednio członkowi zarządu albo likwidatorowi.

§ 3. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do członków zarządu i likwi-
datorów spółki lub spółdzielni zależnej.

Art. 215. [Skład rady nadzorczej] § 1. Rada nadzorcza składa się co naj-
mniej z trzech członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspól-
ników.

§ 2. Umowa spółki może przewidywać inny sposób powoływania lub
odwoływania członków rady nadzorczej.

Art. 216. [Kadencja] § 1. Członków rady nadzorczej powołuje się na
rok, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej.

§ 2. Uchwałą wspólników członkowie rady nadzorczej mogą być odwo-
łani w każdym czasie.

Art. 217. [Skład komisji rewizyjnej] Komisja rewizyjna składa się co
najmniej z trzech członków, powoływanych i odwoływanych według tych
samych zasad, co członkowie rady nadzorczej.

Art. 218. [Wygaśnięcie mandatów] § 1. Jeżeli umowa spółki nie stanowi
inaczej, mandaty członków rady nadzorczej i komisji rewizyjnej wygasają
z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozda-
nie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka.

§ 2. W przypadku powołania członków rady nadzorczej i komisji rewi-
zyjnej na okres dłuższy niż rok, ich mandaty wygasają z dniem odbycia
zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za
ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji.

§ 3. Przepisy art. 202 § 3–5 stosuje się odpowiednio.

Art. 219. [Zadania rady nadzorczej] § 1. Rada nadzorcza sprawuje stały
nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 2. Rada nadzorcza nie ma prawa wydawania zarządowi wiążących
poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki.

§ 3. Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena spra-
wozdań, o których mowa w art. 231 § 2 pkt 1, w zakresie ich zgodności
z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków
zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie

59



1 KSH Art. 220–222 Tytuł III. Spółki kapitałowe

zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyni-
ków tej oceny.

§ 4. W celu wykonania swoich obowiązków rada nadzorcza może badać
wszystkie dokumenty spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań
i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku spółki.

§ 5. Każdy członek rady nadzorczej może samodzielnie wykonywać
prawo nadzoru, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Art. 220. [Rozszerzenie uprawnień] Umowa spółki może rozszerzyć
uprawnienia rady nadzorczej, a w szczególności stanowić, że zarząd jest
obowiązany uzyskać zgodę rady nadzorczej przed dokonaniem oznaczo-
nych w umowie spółki czynności, oraz przekazać radzie nadzorczej prawo
zawieszania w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub
wszystkich członków zarządu.

Art. 221. [Zadania komisji rewizyjnej] § 1. Do obowiązków komi-
sji rewizyjnej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 231 § 2
pkt 1, i wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
a także składanie zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego spra-
wozdania z wyników tej oceny, w trybie i w zakresie określonym dla
wykonywania tych czynności przez radę nadzorczą.

§ 2. W spółce niemającej rady nadzorczej umowa spółki może rozsze-
rzyć obowiązki komisji rewizyjnej.

Art. 222. [Uchwały rady nadzorczej] § 1. Rada nadzorcza podejmuje
uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej człon-
ków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Umowa spółki może
przewidywać surowsze wymagania dotyczące kworum rady nadzorczej.

§ 2. Z przebiegu posiedzenia rady nadzorczej sporządza się protokół.
§ 3. Umowa spółki może przewidywać, że członkowie rady nadzorczej

mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, oddając swój
głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Oddanie
głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku
obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.

§ 4. Podejmowanie uchwał przez radę nadzorczą w trybie pisemnym
lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak
stanowi. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady nadzorczej
zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 3 i § 4 nie doty-
czy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej,
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powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach
tych osób.

§ 6. Zgromadzenie wspólników może uchwalać regulamin rady nadzor-
czej, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. Zgro-
madzenie wspólników może upoważnić radę nadzorczą do uchwalenia jej
regulaminu.

§ 7. Przepisy § 1–6 stosuje się odpowiednio do komisji rewizyjnej.

Art. 2221. [Przyznanie wynagrodzenia członkom rady nadzorczej]
§ 1. Członkom rady nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie.
Wynagrodzenie określa umowa spółki lub uchwała wspólników.

§ 2. Członkom rady nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych
z udziałem w pracach rady.

Art. 223.24 [Prawa mniejszości] Sąd rejestrowy, na żądanie wspólnika
lub wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapi-
tału zakładowego, może, po wezwaniu zarządu do złożenia oświadcze-
nia, wyznaczyć firmę audytorską w celu zbadania rachunkowości oraz
działalności spółki.

Art. 224. [Biegły rewident] Członkowie organów spółki są zobowiązani
udzielać biegłemu rewidentowi żądanych wyjaśnień oraz zezwolić mu na
przeglądanie ksiąg i dokumentów spółki, badanie stanu kasy oraz dokona-
nie inwentaryzacji składników aktywów i pasywów spółki, a także udzielać
mu w tym celu potrzebnej pomocy.

Art. 225. [Sprawozdanie biegłego rewidenta] Biegły rewident składa
swoje sprawozdanie sądowi rejestrowemu, który przesyła jego odpis żąda-
jącemu zbadania rachunkowości oraz działalności spółki, zarządowi i ra-
dzie nadzorczej lub komisji rewizyjnej. Sprawozdanie to powinno być od-
czytane w całości na najbliższym zgromadzeniu wspólników.

Art. 226. [Koszty kontroli] § 1. Wynagrodzenie biegłego rewidenta okre-
śla sąd rejestrowy.

§ 2. Koszty badania rachunkowości oraz działalności spółki ponosi żą-
dający.

§ 3. Jeżeli badanie, o którym mowa w § 2, wykaże nadużycie, nie-
korzystne dla spółki działanie lub rażące naruszenie prawa bądź umowy

24 Art. 223 w brzmieniu ustawy z dnia 11.05.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089), która
wchodzi w życie 21.06.2017 r.
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spółki, żądający tego badania ma prawo żądać od spółki zwrotu kosztów
przeprowadzonego badania.

Oddział 3. Zgromadzenie wspólników

Art. 227. [Uchwały] § 1. Uchwały wspólników są podejmowane na zgro-
madzeniu wspólników.

§ 2. Bez odbycia zgromadzenia wspólników mogą być powzięte
uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postano-
wienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.

Art. 228. [Kompetencje] Uchwały wspólników, poza innymi sprawami
wymienionymi w niniejszym dziale lub umowie spółki, wymaga:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności
spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz
udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez
nich obowiązków;

2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej
przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;

3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej
części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

4) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału
w nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej;

5) zwrot dopłat;
6) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7.

Art. 2281.25 Uchwała wspólników lub umowa spółki może określać za-
sady postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwa-
łych lub dokonywania niektórych czynności prawnych.

Art. 229. [Nabycie nieruchomości i środków trwałych] Umowa o naby-
cie dla spółki nieruchomości albo udziału w nieruchomości lub środków
trwałych za cenę przewyższającą jedną czwartą kapitału zakładowego, nie
niższą jednak od 50 000 złotych, zawarta przed upływem dwóch lat od dnia
zarejestrowania spółki, wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa ta
była przewidziana w umowie spółki.

Art. 230. [Rozporządzenia i zobowiązania] Rozporządzenie prawem lub
zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyż-
szającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników,

25 Art. 2281 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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chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Przepisu art. 17 § 1 nie stosuje
się.

Art. 231. [Zgromadzenie zwyczajne] § 1. Zwyczajne zgromadzenie
wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie
każdego roku obrotowego.

§ 2. Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników po-
winno być:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności
spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;

2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, jeżeli zgod-
nie z art. 191 § 2 sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji
zgromadzenia wspólników;

3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez
nich obowiązków.

§ 3. Przepis § 2 pkt 3 dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję
członków zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki w ostat-
nim roku obrotowym. Członkowie organów spółki, których mandaty wy-
gasły przed dniem zgromadzenia wspólników, mają prawo uczestniczyć
w zgromadzeniu, przeglądać sprawozdanie zarządu i sprawozdanie finan-
sowe wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej
oraz biegłego rewidenta i przedkładać do nich opinie na piśmie. Żądanie
dotyczące skorzystania z tych uprawnień powinno być złożone zarządowi
na piśmie najpóźniej na tydzień przed zgromadzeniem wspólników.

§ 4. W sprawach, o których mowa w § 2 i § 3, pisemne głosowanie jest
wyłączone.

§ 5. Przedmiotem zwyczajnego zgromadzenia wspólników może być
również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy ka-
pitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż
wymienione w § 2.

§ 6. Za rok obrotowy, w którym działalność spółki przez cały czas po-
zostawała zawieszona i nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych na
koniec tego roku obrotowego zwyczajne zgromadzenie wspólników może
się nie odbyć na podstawie uchwały wspólników. W takim przypadku
przedmiotem obrad następnego zwyczajnego zgromadzenia wspólników
są również sprawy, o których mowa w § 2, dotyczące roku obrotowego,
w którym działalność spółki pozostawała zawieszona.

Art. 232. [Zgromadzenie nadzwyczajne] Nadzwyczajne zgromadzenie
wspólników zwołuje się w przypadkach określonych w niniejszym dziale
lub umowie spółki, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoły-
wania zgromadzeń uznają to za wskazane.
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