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Rozdział I. Sankcje wadliwych 
czynności prawnych

Przed.przystąpieniem.do.szczegółowej.analizy.zagadnienia.sankcji.
wadliwych.czynności.prawnych.wypada.ustalić,.czy.uchwały.zgroma-
dzeń.korporacyjnych.osób.prawnych.mogą.być.kwalifikowane. jako.
czynności. prawne. (§. 1).. Nie. jest. bowiem. jasne,. czy. tradycyjne. po-
stacie. sankcji.wadliwych.czynności.prawnych.mogą.być.zastosowa-
ne. do. uchwał. organów. korporacji.. W. dalszej. kolejności. trzeba. roz-
ważyć. pojęcie. wadliwości. i. sankcji,. a. także. przedstawić. typologię.
sankcji.wadliwych.czynności.prawnych.(§.2)..Następnie.omówienia.
wymaga. sankcja. nieważności. bezwzględnej. i. nieważności. względ-
nej.(wzruszalności),.a.także.zjawisko.nieistnienia.czynności.prawnej.
oraz.mechanizm.stosowania.wspomnianych.sankcji.(§.3)..W.dalszej.
kolejności. wypada. omówić. zaproponowaną. w. prawie. handlowym.
i.spółdzielczym.regulację.problematyki.wadliwości.uchwał.zgroma-
dzeń.spółek.kapitałowych.i.spółdzielni.(§.4)..Rozważania.te.pozwolą.
na.sformułowanie.pewnych.konkluzji.i.określenie.dalszych.obszarów.
badań.naukowych.w.omawianych.kwestiach.(§.5).

§ 1. Uchwała zgromadzenia spółki kapitałowej 
i spółdzielni jako czynność prawna

I. Pojęcie czynności prawnej

Problematyka.czynności.prawnych.stała.się.przedmiotem.licznych.
wypowiedzi. doktryny1.. W. myśl. tradycyjnej. definicji,. przyjmowanej.

1.Por..W. Czachórski,.Czynności.prawne.przyczynowe.i.oderwane.w.polskim.prawie.
cywilnym,.Warszawa.1952;.S. Gołąb,.[w:].Encyklopedia.podręczna.prawa.prywatnego,.
t..III,.s..1334.i.n.;.S. Grzybowski,.System.Prawa.Cywilnego,.t..1,.Część.ogólna,.Wrocław.
1974,.s..479.i.n.;.J. Gwiazdomorski,.Próba.korekty.pojęcia.czynności.prawnej,.Zeszyty.
Naukowe.UJ.(Prace.z.zakresu.prawa.cywilnego.i.praw.na.dobrach.niematerialnych),.
Kraków.1973,.s..57.i.n.;.R..Longchamps,.[w:].Encyklopedia,.t..I,.s..161.i.n..oraz.s..XXII.i.n.;.
M. Piekarski,.Przepisy.ogólne.o.czynnościach.prawnych,.NP.1965,.Nr.3,.s..251;.tenże,.
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w.cywilistyce,.czynnością.prawną.jest.taki.stan.faktyczny,.w.którym.
występuje. co. najmniej. jedno. oświadczenie. woli,. stanowiące. uze-
wnętrznioną. decyzję. podmiotu. prawa. cywilnego. wywołania. okreś-
lonych. skutków. cywilnoprawnych,. z. którym. to. stanem. faktycznym.
ustawa. wiąże. skutki. wyrażone. w. tym. oświadczeniu,. a. także. skutki.
prawne.oświadczeniem.woli.nieobjęte,.lecz.wynikające.z.ustawy,.za-
sad. współżycia. społecznego. lub. ustalonych. zwyczajów.. Czynnością.
prawną.jest.zatem.takie.zdarzenie.prawne,.które.polega.na.świado-
mym. zachowaniu. się. podmiotu. i. przejawiające. dążenie. do. osiąg-
nięcia.określonych.skutków.cywilnoprawnych1.. Inaczej.rzecz.ujmu-
jąc,.czynności.prawne.to.działania.wywołujące.skutki.prawne,.które.
prawo. przedmiotowe. uważa. za. zamierzone. przez. strony. składające.
oświadczenia.woli2.

Jak. wynika. z. zaprezentowanej. definicji,. centralnym. pojęciem.
konstrukcji. (instytucji). czynności. prawnej. jest. oświadczenie. woli..
W.tradycyjnej.doktrynie.prawa.cywilnego.przyjmuje.się,.że.oświad-
czeniem.woli. jest.takie.zachowanie.się.podmiotu.prawa.cywilnego,.
które.w.sposób.dostateczny.wyraża.zamiar.wywołania.skutku.praw-
nego.w.postaci.ustanowienia,.zmiany.lub.zniesienia.stosunku.cywil-
noprawnego3. Chodzi. tu.zatem.o.zewnętrzny.przejaw.wewnętrznej.
decyzji.(woli.ludzkiej).o.wywołaniu.skutków.prawnych4..Tradycyjnie.

Czynności.materialnoprawne.a.czynności.procesowe.w.sprawach.cywilnych.(wybrane.
zagadnienia),.SP.1973,.Nr.3,.s..97.i.n.;.A. Szpunar,.Uwagi.o.pojęciu.czynności.prawnej,.
PiP.1974,.Nr.12,.s..3;.A. Wolter,.Problematyka.ogólna.czynności.prawnych.w.k.c.,.PiP.
1964,.Nr.11,.s..670;.A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk,.Prawo.cywilne..Zarys.części.
ogólnej,.Warszawa.2001,.s..253.i.n.

1.Por..S. Grzybowski,.System.Prawa.Cywilnego,.1974,.s..479.i.n.;.A. Szpunar,.Uwagi,.
s..3;.A. Wolter,.Problematyka,.s..670;.A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk,.Prawo.cy-
wilne,.s..253.i.n.

2.Por..A. Szpunar,.Uwagi,.s..13.i.n..Podobnie.R. Longchamps,.[w:].Encyklopedia,.t..I,.
s..163..W.polskiej.doktrynie.prawa.cywilnego.dużym.powodzeniem.cieszy.się.definicja.
czynności.prawnych.odwołująca.się.do.teorii.czynności.konwencjonalnych..Teoria.ta.
zwraca.uwagę.na.szczególny.typ.czynów.ludzkich,.które.uzyskują.swoisty.sens.z.uwagi.
na.określone.reguły.znaczeniowe..Jest.to.właśnie.sens.sztucznie.(„konwencjonalnie”).
nadany..Określone.reguły.znaczeniowe.materializują.się.w.stosunku.do.oznaczonego.
działania,.o.ile.jednostka.postępuje.stosownie.do.właściwych.dla.danej.czynności.kon-
wencjonalnych.reguł.postępowania..Reguły.prawne.konstruują.pewne.typy.czynności.
prawnych.w.ten.sposób,.że.wiążą.określone.przez.prawo.znaczenie.ze.wskazanymi.
w.prawie.czynami,.podjętymi.w.danych.okolicznościach..Por..Z. Radwański,.Jeszcze.
w.sprawie.bezwzględnie.nieważnych.czynności.prawnych,.PiP.1986,.Nr.6,.s..93.

3.Por..A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk,.Prawo.cywilne,.s..256.i.n.
4.Por..S. Grzybowski,.System.Prawa.Cywilnego,.1974,.s..481.i.n.;.R. Longchamps,.

[w:].Encyklopedia,.t..I,.s..163.
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w. doktrynie. prawa. cywilnego. przyjmuje. się,. że. z. oświadczeniem.
woli.mamy.do.czynienia,.gdy.spełnione.są.poniższe.przesłanki:.
1). oświadczenie.woli.jest.na.tyle.zrozumiałe,.że.w.drodze.wykładni.

można.ustalić.jego.sens,.
2). decyzja.wynikająca.z.oświadczenia.woli.dotyczy.spraw.normowa-

nych.prawem.cywilnym,.nie.zaś.kwestii.prawnie.obojętnych,.
3). oświadczenie.woli.nie.jest.spowodowane.przymusem.fizycznym,.

a.także.
4). oświadczenie.woli.jest.złożone.na.serio,.tj..z.zamiarem.wywołania.

określonych.skutków.prawnych1.
Co. do. wzajemnego. stosunku. pomiędzy. czynnością. prawną.

a.oświadczeniem.woli2,.zasadne.wydaje.się.stanowisko,.zgodnie.z.któ-
rym.czynność.prawna.jest.(co.do.zasady).pojęciem.bardziej.pojem-
nym.od.oświadczenia.woli..To.ostatnie.zawiera.się.w.pojęciu.czyn-
ności. prawnej,. relacja. odwrotna. zaś. nie. zawsze. zachodzi.. Przyznać.
jednak.trzeba,.iż.zamienne.używanie.rzeczonych.pojęć.nie.prowadzi.
do.większych.nieporozumień.w.praktyce3.

1.Por..A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk,.Prawo.cywilne,.s..256.i.n..Podobnie.
S. Grzybowski,.System.Prawa.Cywilnego,.1974,.s..482.i.n.

2.W.doktrynie.można.w.tej.kwestii.wyróżnić.dwa.zasadnicze.zapatrywania..Zdaniem.
jednych,.pojęcia.te.nie.są.synonimami.i.nie.powinny.być.używane.zamiennie,.albowiem.
w.skład.czynności.prawnej.mogą.wchodzić.inne.jeszcze.–.oprócz.oświadczenia.woli.
–.elementy,.takie.jak.wpis.do.księgi.wieczystej.lub.wydanie.rzeczy..Por..S..Grzybowski,.
System.Prawa.Cywilnego,.1974,.s..481.i.n.;.J. Gwiazdomorski,.Próba.korekty,.s..57.i.n.;.
A. Wolter, J..Ignatowicz, K. Stefaniuk,.Prawo.cywilne,.s..253.i.n..Pogląd.ten.opiera.się.na.
przekonaniu,.zgodnie.z.którym.czynność.prawna.jest.pewnym.stanem.faktycznym,.nie.
zaś.samym.jedynie.oświadczeniem.woli..Dojście.do.skutku.czynności.prawnej.jest.więc.
uzależnione.od.zrealizowania.wszystkich.elementów.danego.stanu.faktycznego,.jakie.
przewiduje.prawo,.nie.zaś.jedynie.od.złożenia.oświadczenia.woli.o.odpowiedniej.treści..
Zdaniem.innych.natomiast,.uprawniona.jest.identyfikacja.pojęcia.czynności.prawnej.
i.oświadczenia.woli..Por..A. Szpunar,.Uwagi,.s..9.i.n..Zwolennicy.tego.zapatrywania.nie.
negują.wszakże.oczywistej.okoliczności,.iż.w.skład.czynności.prawnej.mogą.wchodzić.
inne.–.poza.samym.oświadczeniem.woli.–.elementy..

3.W.taki.też.sposób.pojmowana.jest.wzajemna.relacja.pomiędzy.pojęciem.czynności.
prawnej.a.oświadczeniem.woli.w.pracach.Komisji.Kodyfikacyjnej.Prawa.Cywilnego,.
działającej.przy.Ministrze.Sprawiedliwości,.która.opracowała.projekt.nowego.kodeksu.
cywilnego..W.myśl.art..78.§.1.projektu.nKC,.czynność.prawna.wywołuje.nie.tylko.skutki.
prawne.określone.w.oświadczeniu.woli,.ustawie.i.wynikające.ze.zwyczajów,.ale.także.
te,.za.którymi.przemawiają.względy.rozsądku.i.słuszności..Oświadczeniem.woli.jest.
każde.zachowanie.się.osoby,.którym.wyraża.ona.wolę.wywołania.skutków.prawnych.
polegających.w.szczególności.na.powstaniu,.zmianie.albo.zgaśnięciu.stosunku.prawnego.
(art..78.§.2.projektu.nKC)..Projekt.dostępny.na.stronach.Ministerstwa.Sprawiedliwości:.
http://www.ms.gov.pl/kkpc/ksiega.rtf.

§ 1. Uchwała zgromadzenia spółki kapitałowej i spółdzielni…
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Reasumując.tę.część.rozważań,.należy.uznać,.iż.pojęciem.central-
nym.dla.bytu.(istoty).czynności.prawnej.jest.oświadczenie.woli..Do.
skutecznego. dokonania. czynności. prawnej. (złożenia. oświadczenia.
woli).konieczne.jest.łączne.wystąpienie.dwóch.elementów..Po.pierw-
sze,.czynność.prawna.(oświadczenie.woli).może.pochodzić.wyłącz-
nie.od.podmiotu.prawa.cywilnego,.tj..osoby,.której.przysługuje.zdol-
ność.prawna..Po.wtóre,.aby.można.było.uznać,.iż.mamy.do.czynienia.
z. czynnością. prawną. (oświadczeniem. woli),. musi. ona. (ono). zmie-
rzać.do.wywołania.skutków.cywilnoprawnych.

II. Uchwała jako czynność prawna lub zdarzenie 
prawne innego typu

1. Uchwała jako czynność konwencjonalna sui generis

W. kwestii. charakteru. prawnego. uchwał. kolegialnych. organów.
korporacyjnych.osób.prawnych.(w.tym.zwłaszcza.zgromadzeń.spó-
łek.kapitałowych.i.spółdzielni).wyróżnić.można.w.doktrynie.dwa.za-
sadnicze.stanowiska..Niektórzy.jej.przedstawiciele.uchwałom.takim.
odmawiają. przymiotu. czynności. prawnej,. kwalifikując. je. jako. zda-
rzenia.prawne. innego. typu,.ewentualnie.–. jako.czynności.konwen-
cjonalne. sui generis1.. Po. pierwsze. bowiem,. czynność. prawna. jest.
dokonywana. przez. podmiot. prawa. cywilnego,. uchwałę. natomiast.
podejmuje.organ.takiego.podmiotu2..Jak.się.podkreśla.w.doktrynie,.
oświadczenie. woli. (konstytuujące. czynność. prawną). powinno. zo-
stać. złożone. w. imieniu. podmiotu. prawa.. Niezbędne. jest. również,.
aby.oświadczenie.to.wywoływało.skutki.prawne.dla.takiego.właśnie.

1.Por..S. Wróblewski,.Ustawa.o.spółdzielniach.z.dnia.29.października.1920.r..Dz.Ust..
N..111,.poz..733,.wraz.z.rozporządzeniami.wykonawczemi,.Kraków.1921,.s..79;.A. W. Wiś-
niewski,.Prawo.o.spółkach..Podręcznik.praktyczny,.t..3..Spółka.akcyjna,.Warszawa.1993,.
s..216; J. Frąckowiak,.Uchwały.zgromadzeń.wspólników.spółek.kapitałowych.sprzeczne.
z.ustawą,.PPH.2007,.Nr.11,.s..8; tenże,.[w:].W. Pyzioł.(red.),.Kodeks.spółek.handlowych..
Komentarz,. Warszawa. 2008,. komentarz. do. art.. 393. KSH,. Nb. 5.. Początkowo. także.
M. Gersdorf.prezentował.pogląd,.zgodnie.z.którym.uchwały.walnego.zgromadzenia.
spółdzielni.są.sui generis.zdarzeniami.prawnymi..Por..M. Gersdorf,.Z.problematyki.
prawnej.uchwał.walnych.zgromadzeń.spółdzielni,.Pal..1963,.Nr.7‒8,.s..29..W.później-
szym.jednak.czasie.pogląd.ten.zmienił,.uznając.za.czynności.prawne.te.uchwały,.które.
zmierzają.do.wywołania.skutków.prawnych..Por..M..Gersdorf,.Droga.sądowa.w.sprawach.
ze.spółdzielczego.stosunku.członkostwa.na.tle.nowego.prawa.spółdzielczego,.NP.1962,.
Nr.2,.s..209;.M. Gersdorf,. J. Ignatowicz,.Prawo.spółdzielcze..Komentarz,.Warszawa.
1985,.s..99.i.n.

2.Por.. J. Frąckowiak,.Uchwały,.s..6.



5

podmiotu..Tymczasem.(walne).zgromadzenie.nie.reprezentuje.spół-
ki.(spółdzielni),.ani.też.nie.jest.podmiotem.prawa.cywilnego.

Utożsamianie.pojęcia.czynności.prawnej.i.uchwały.jest,.zdaniem.
części. doktryny,. nieuprawnione. także. z. innego. względu.. Uchwała.
wywołuje. bowiem. odmienne. –. aniżeli. ma. to. miejsce. w. przypadku.
czynności.prawnych.–.skutki.prawne..Czynność.prawna.zmierza.do.
ukształtowania.stosunków.prawnych.pomiędzy.odrębnymi.podmio-
tami.prawa.cywilnego..Uchwała.natomiast.wywiera.–.co.do.zasady.–.
skutki.prawne.jedynie.wewnątrz.osoby.prawnej..Podstawowy.skutek.
uchwały.polega.bowiem.na.tym,.że.zarząd.ma.obowiązek.wykonania.
takiej.uchwały..Jest.to.skutek.o.charakterze.organizacyjnym.(korpora-
cyjnym),.rodzajowo.odmienny.od.skutku.prawnego.czynności.praw-
nych1..Wreszcie,.przeciwko.zaliczaniu.uchwał.do.kategorii.czynności.
prawnych.przemawiać.ma.również.inny.argument..Czynność.prawna.
–.także.o.wielostronnym.charakterze.–.dochodzi.do.skutku.przez.zło-
żenie.zgodnych.oświadczeń.woli..Natomiast.w.wypadku.uchwały.po-
wyższe.wymaganie.nie.obowiązuje..Nie.jest.bowiem.nawet.koniecz-
ne,. aby.wszystkie.osoby,.które.współtworzą. (walne). zgromadzenie,.
złożyły.jakiekolwiek.oświadczenie.woli..Uchwała.wiąże.i.jest.ważna,.
jeżeli.opowie.się.za.nią.określona.większość..Nie.jest.ona.zatem.zbio-
rem.(sumą).zgodnych.oświadczeń.woli2.

Wobec. tego. uchwały. korporacyjnych. osób. prawnych. kwalifiko-
wane. są. jako. szczególnego. rodzaju. czynności. konwencjonalne,. ro-
dzajowo.odmienne.od.czynności.prawnych3..Uchwała.bywa.również.
kwalifikowana. jako.zdarzenie.prawne.sui generis4..W.doktrynie.za-
proponowano.też,.aby.uchwałę.(walnego).zgromadzenia.spółki.czy.
spółdzielni. kwalifikować. jako. wewnętrzny. akt. organizacyjny,. któ-
ry.wprawdzie.wywołuje.określone.skutki.prawne.w.stosunkach.we-
wnętrznych,.nie.będąc.jednak.czynnością.prawną5.

1.Por..J. Frąckowiak,.Uchwały,.s..6.i.n.;.A. W. Wiśniewski,.Prawo.o.spółkach,.t..3,.s..216..
Podobnie.M..Gersdorf,.Z.problematyki,.s..28;.tenże,.Kilka.uwag.w.sprawie.uchylania.
uchwał.walnych.zgromadzeń.spółdzielni,.NP.1963,.Nr.12,.s..1397.

2.Por..J. Frąckowiak,.Uchwały,.s..7.
3.Ibidem,.s..8.i.n.
4.Por..M. Gersdorf,.Z.problematyki,.s..29.
5.Por..A. W. Wiśniewski,.Prawo.o.spółkach,.t..3,.s..216.

§ 1. Uchwała zgromadzenia spółki kapitałowej i spółdzielni…
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2. Uchwała jako postać czynności prawnej

A. Zagadnienia ogólne

W.doktrynie.prawa.cywilnego.prezentowane.jest.również.stano-
wisko. odmienne,. w. myśl. którego. uchwały. kolektywnych. organów.
osób. prawnych. (w. tym. walnego. zgromadzenia. w. spółce. akcyjnej,.
zgromadzenia.wspólników.w.spółce.z.o.o.,.a.także.walnego.zgroma-
dzenia. spółdzielni). są. (szczególnego. rodzaju). oświadczeniami. woli.
(czynnościami. prawnymi),. o. ile. zmierzają. do. wywołania. skutków.
prawnych,.przede.wszystkim.w.postaci.zmiany,.powstania. lub.usta-
nia. stosunku. prawnego1.. Pogląd. taki. należy. uznać. za. dominujący.
w.doktrynie.

Pewna.rozbieżność.rysuje.się.natomiast.co.do.kwalifikacji.tej.spe-
cjalnej. kategorii. czynności. prawnych,. jaką. stanowią. uchwały. zgro-
madzeń.korporacyjnych.osób.prawnych..W.doktrynie.wyrażane.jest.
zapatrywanie,.zgodnie.z.którym.uchwały.te.nie.należą.ani.do.katego-
rii.jednostronnych,.ani.do.kategorii.wielostronnych.czynności.praw-
nych2..Prezentowane.jest.jednak.także.stanowisko.odmienne,.w.myśl.

1.Por..Z. Radwański,.[w:].Z. Radwański.(red.),.System.Prawa.Prywatnego,.t.2,.Prawo.
cywilne.–.część.ogólna,.Warszawa.2008,.s..183,.Nb.35;.A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefa-
niuk,.Prawo.cywilne,.s..263;.S..Grzybowski,.System.Prawa.Cywilnego,.1974,.s..487;.S. Szer,.
Prawo.cywilne..Część.ogólna,.Warszawa.1967,.s..331;.M. Safjan,.[w:].K. Pietrzykowski.
(red.),.Kodeks.cywilny,.t.I,.Komentarz.do.art..1‒44911,.Warszawa.2008,.komentarz.do.
art..56.KC,.Nb.10;.J. Szwaja,.[w:].S. Sołtysiński,.A. Szajkowski,.A. Szumański,. J. Szwaja,.
Kodeks.spółek.handlowych,.t..III,.Komentarz.do.artykułów.301‒458,.Warszawa.2008,.
komentarz.do.art..393.KSH,.Nb.10;.K. Pietrzykowski,.Bezwzględnie.nieważne.uchwały.
walnego.zgromadzenia.spółdzielni.(de.lege.lata.i.de.lege.ferenda),.[w:].Prace.z.prawa.
prywatnego..Księga.pamiątkowa.ku.czci.Sędziego.Janusza.Pietrzykowskiego,.Warszawa.
2000,.s..205;.tenże,.Powstanie.i.ustanie.stosunku.członkostwa.w.spółdzielni,.Warszawa.
1990,.s..251.i.n.;.tenże,.Spółdzielnia.a.spółka.handlowa,.cz..I,.PUG.1991,.Nr.6,.s..68;.
K. Pietrzykowski,.M..Wrzołek-Romańczuk,.Dopuszczalność.odwołania.walnego.zgroma-
dzenia,.PPH.2000,.Nr.12,.s..4.i.n.;.E..Marszałkowska-Krześ,.Charakter.prawny.uchwały,.
PPH.1998,.Nr.6,.s..23.i.n.;.taż,.Uchwały.zgromadzeń.w.spółkach.kapitałowych,.Warszawa.
2000,.s..13.i.n.;.P. Antoszek,.Charakter.prawny.uchwał.zgromadzeń.spółek.kapitałowych.
zezwalających.na.dokonanie.czynności.prawnych.przez.spółkę,.PPH.2006,.Nr.7,.s..30;.
E. Płonka,.Uczestnictwo.osób.prawnych.w.walnym.zgromadzeniu.spółki.kapitałowej,.
PiP.1990,.Nr.1,.s..91;.M. Piekarski,.Wpływ.wad.głosowania.na.ważność.uchwał.walnego.
zgromadzenia.spółdzielni,.NP.1962,.Nr.12,.s..1607;.tenże,.Kontrola.uchwał.walnych.
zgromadzeń.spółdzielni,.NP.1962,.Nr.10,.s..1286;.Z. Rachaus,.Uchylanie.uchwał.walnego.
zgromadzenia.spółdzielni,.Warszawa.1964;.A. Koch,.Charakter.sankcji.wobec.sprzecznych.
z.prawem.uchwał.spółek.kapitałowych,.PPH.2007,.Nr.2,.s..10..Autor.ten.wyraźnie.jednak.
ogranicza.zakres.przedmiotowy.uchwał.wywierających.skutki.cywilnoprawne..

2.Por..M. Safjan,.[w:].K. Pietrzykowski.(red.),.Kodeks,.komentarz.do.art..56.KC,.
Nb.10.
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którego. uchwały. kolektywnych. organów. osób. prawnych. to. w. isto-
cie. wielostronne. czynności. prawne1.. Ten. ostatni. pogląd. dominuje.
w.doktrynie.prawa.handlowego.

B. Podstawy prawnej doniosłości uchwały

Bez. względu. na. zaprezentowane. powyżej. rozbieżności. termino-
logiczne,.wśród.autorów.przyznających.uchwałom.zgromadzeń.spó-
łek. kapitałowych. i. spółdzielni. przymiot. czynności. prawnej. panuje.
jednomyślność. co. do. tego,. że. czynnościami. prawnymi. są. tylko. ta-
kie.uchwały,.które.zmierzają.do.wywołania.skutków.prawnych2..Nie.
wyjaśnia.to.jednak.wszystkich.wątpliwości.podnoszonych.w.doktry-
nie.co.do.dopuszczalności.kwalifikowania.uchwał.zgromadzeń.spó-
łek.kapitałowych.i.spółdzielni.jako.czynności.prawnych..Jak.już.wska-
zano,.dla.bytu.(istoty).czynności.prawnej.konieczne.są.bowiem.dwa.
elementy..Po.pierwsze,.czynność.prawna.może.zostać.dokonana.wy-
łącznie.przez.podmiot.prawa.cywilnego,.tj..przez.osobę,.której.przy-
sługuje.zdolność.prawna..Po.wtóre,.aby.można.było.uznać,.iż.mamy.
do.czynienia.z.czynnością.prawną,.musi.ona.wywoływać.skutki.cy-
wilnoprawne,.z.reguły.–.w.postaci.powstania,.zmiany.lub.wygaśnię-
cia.stosunku.cywilnoprawnego..W.tej.części.rozważań.należy.zatem.

1.Por..J. Szwaja,.[w:].S. Sołtysiński,.A. Szajkowski,.A. Szumański,. J. Szwaja,.Kodeks.
spółek.handlowych,.t..II,.Komentarz.do.artykułów.151‒300,.Warszawa.2005,.komentarz.
do.art..249.KSH,.Nb.8;.tenże,.[w:].S. Sołtysiński,.A. Szajkowski,.A. Szumański,.J. Szwaja,.
Kodeks,.t..III,.komentarz.do.art..393.KSH,.Nb.9;.K. Zawada,.Zaskarżanie.uchwał.wspól-
ników.spółki.z.ograniczoną.odpowiedzialnością.oraz.uchwał.walnego.zgromadzenia.ak-
cjonariuszy,.[w:].M..Kępiński (red.),.Prawo.prywatne.czasu.przemian..Księga.pamiątkowa.
dedykowana.Profesorowi.Stanisławowi.Sołtysińskiemu,.Poznań.2005,.s..595..Podobnie.
w.orzecznictwie;.por..wyr..SN.z.13.2.2004.r..(II.CK.438/02,.OSP.2006,.Nr.5,.poz..53)..
Stanowisko,.w.myśl.którego.uchwały.korporacyjnych.osób.prawnych.są.w.istocie.wielo-
stronnymi.czynnościami.prawnymi,.spotkało.się.z.krytyką.części.doktryny..Zgodnie.z.tym.
(krytycznym).poglądem,.czynności.prawne.mogą.być.dwustronne.albo.jednostronne..
Również.uchwały.korporacyjnych.osób.prawnych.należy.klasyfikować.w.taki.właśnie.
sposób..Uchwała.korporacyjnej.osoby.prawnej.–.wywołująca.skutki.cywilnoprawne.
i.będąca.oświadczeniem.woli.–.jest.zatem.albo.jednostronną.czynnością.prawną.osoby.
prawnej,.albo.też.elementem.umowy.(tj..czynności.prawnej.dwustronnej)..Jednostronną.
czynnością.prawną.jest.m.in..uchwała.o.wykluczeniu.członka.ze.spółdzielni..Charakter.
taki.ma.również.uchwała.upoważniająca.zarząd.do.dokonania.określonej.czynności.
prawnej.w.imieniu.spółdzielni.(spółki)..Dwustronną.czynnością.prawną.jest.natomiast.
uchwała.o.połączeniu.spółdzielni..Stanowi.ona.bowiem.element.umowy.zawieranej.
pomiędzy.dwiema.spółdzielniami..Por. K. Pietrzykowski, M. Wrzołek-Romańczuk,.Do-
puszczalność,.s..5;.K. Pietrzykowski,.Powstanie.i.ustanie,.s..251.i.n.

2.Por.. M. Safjan,.[w:].K. Pietrzykowski.(red.),.Kodeks,.komentarz.do.art..56.KC,.Nb.
10;.Z. Radwański,.[w:].Z. Radwański.(red.),.System,.s..183,.Nb.35;.A. Wolter, J. Ignato-
wicz, K. Stefaniuk,.Prawo.cywilne,.s..263;.A. Koch,.Charakter.sankcji,.s..10.

§ 1. Uchwała zgromadzenia spółki kapitałowej i spółdzielni…
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Rozdział I. Sankcje wadliwych czynności prawnych

poddać. analizie. kwestię,. czy. istnieją. podstawy. do. przypisania. woli.
przejawianej.przez.organ.osoby.prawnej.samej.osobie.(a)..Następnie,.
warto.się.zastanowić,.jakiego.rodzaju.skutki.pociąga.za.sobą.powzię-
cie.uchwały.i.czy.skutki.te.mogą.być.kwalifikowane.jako.skutki.cywil-
noprawne.(b).

a) Możność przypisania woli organu podmiotowi prawa 
cywilnego

Jak.wskazano,.pogląd.sprzeciwiający.się.zaliczaniu.uchwał.do.ka-
tegorii.czynności.prawnych.opiera.się.m.in..na.argumencie,.zgodnie.
z.którym.czynność.prawna.jest.dokonywana.przez.podmiot.prawa.cy-
wilnego,.uchwałę.zaś.podejmuje.jedynie.jego.organ1..Przedstawione.
stanowisko. budzi. zasadnicze. wątpliwości.. Rzeczywiście. przyznać.
trzeba,.że.wspomniany.organ.nie. jest.podmiotem.stosunków.cywil-
noprawnych.. Niemniej. jednak,. na. mocy. art.. 38. KC. i. statuowanej.
w.nim.teorii.organów,.wola.(i.działanie).organu.osoby.prawnej.win-
ny. być. przypisywane. samej. osobie.. W. myśl. tej. teorii,. do. tworzenia.
i.urzeczywistniania.woli.osoby.prawnej.powołane.są.jednostki.(oso-
by. fizyczne). wchodzące. w. skład. jej. organów.. Choć. z. psychologicz-
nego.punktu.widzenia.wola.organu. jest.wolą. jednostki. lub.zespołu.
ludzi. tworzących. organ,. z. prawnego. punktu. widzenia. stanowi. ona.
wolę.osoby.prawnej..Działanie.określonej.jednostki.lub.zespołu.ludzi.
może.być.kwalifikowane.jako.działanie.samej.osoby.prawnej,.gdy.jest.
to.jednostka.(zespół.ludzi),.która.rzeczywiście.pełni.funkcje.organu,.
jej.działanie.mieści.się.w.granicach.kompetencji.organu.i.zostało.pod-
jęte.(w.sposób.wyraźny.lub.dorozumiany).jako.działanie.organu2.

W.doktrynie.trafnie.wskazano,.że.statuowana.w.art..38.KC.teoria.
organów.odnosi.się.nie.tylko.do.zarządu,.lecz.także.do.(walnego).zgro-
madzenia.korporacyjnej.osoby.prawnej3..W.obu.bowiem.wypadkach.
mamy.do.czynienia.z.organem.spółki.lub.spółdzielni..Okoliczność.tę.
jednoznacznie.potwierdza.systematyka.KSH.i.PrSpółdz..W.obu.tych.
ustawach. stosowne. unormowanie. –. dotyczące. (walnego). zgroma-
dzenia. –. znalazło. się. wśród. przepisów. regulujących. ustrój. i. zasady.
działania.organów.spółki.lub.spółdzielni4.

1.Por..J. Frąckowiak,.Uchwały,.s..6.
2.Por..M. Pazdan,.[w:].K. Pietrzykowski.(red.),.Kodeks,.komentarz.do.art..38.KC,.

Nb.2.
3.Por..P. Antoszek,.Charakter.prawny.uchwał.zgromadzeń,.s..30.
4.Por..tytuł.I,.dział.I�.PrSpółdz.(Organy.spółdzielni).i.zamieszczony.w.nim.rozdział.

1.(Walne.zgromadzenie),.a.dla.spółki.z.o.o..–.tytuł.III,.dział.I,.rozdział.3.KSH.(Organy.
spółki).i.zamieszczony.w.nim.oddział.3.(Zgromadzenie.wspólników),.zaś.dla.spółki.ak-
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Jak.wynika.z.podstawowych.założeń.teorii.organów,.wola.organu.
(w.tym.zgromadzeń.spółek.kapitałowych.i.spółdzielni).może.zostać.
przypisana. samej.osobie.prawnej,. jeżeli.organ. ten.postępuje.wedle.
określonych.reguł..Przy.konstruowaniu.uchwał.obowiązują.zasadni-
czo.odmienne.reguły.aniżeli.ma.to.miejsce.w.przypadku.tradycyjnej.
postaci.czynności.prawnych,.w.tym.zwłaszcza.umów1..Różnica.ta.po-
lega.przede.wszystkim.na.tym,.że.do.podjęcia.uchwały.i.jej.skutecz-
ności.nie.jest.konieczne,.aby.oświadczenia.woli.wszystkich.podmio-
tów.uczestniczących.w.zgromadzeniu.i.głosujących.nad.powzięciem.
uchwały.były.zgodne..Wystarczy,.jeśli.treść.uchwały.akceptuje.wyma-
gana.większość.głosujących,.a.w.głosowaniu.wzięła.udział.określona.
liczba.osób.uprawnionych.do.głosowania.(kworum)..Przy.spełnieniu.
powyższych.wymagań.przyjmuje.się,.że.uchwała.wyraża.wolę.całego.
kolektywu..Uchwała.wiąże.zatem.także. tych,.którzy.nie.brali.udzia-
łu. w. głosowaniu. lub. głosowali. odmiennie. (tj.. przeciwko. podejmo-
wanej.uchwale)..Umowa.natomiast.wymaga.zgody.wszystkich.stron..
Ponadto.uchwała.„dochodzi.do.skutku”.(staje.się.uchwałą).przez.swo-
isty.akt,.jakim.jest.głosowanie..Polega.ono.na.oddaniu.głosów.adreso-
wanych. bezpośrednio. do. prowadzącego. posiedzenie,. który. oblicza.
głosy.i.stwierdza,.czy.zostały.spełnione.przesłanki.niezbędne.do.pod-
jęcia.uchwały.w.określonym.kształcie..Jak.się.podkreśla.w.doktrynie,.
jedynie.w.ten.sposób.indywidualna.wola.członków.organu.może.się.
przerodzić.w.wolę.organu.osoby.prawnej..Do.podjęcia.uchwały.do-
chodzi.wówczas,.gdy.opowie.się.za.nią.wymagana.większość.człon-
ków. organu.. Zgodnie. z. zasadą. majoryzacji,. przegłosowani. członko-
wie.muszą.się.podporządkować.woli.większości2..Umowę.natomiast.
uważa.się.za.zawartą.w.chwili. złożenia.zgodnych.oświadczeń.woli..
Dostrzeżone.odmienności.nie.przekreślają. jednak.możliwości.przy-
pisania. woli. wyrażonej. w. uchwale. (walnego). zgromadzenia. samej.
spółce. lub. spółdzielni. (art.. 38. KC).. Przedstawione. stanowisko,. po-
zwalające.na.utożsamienie.uchwały.organu.kolegialnego.z.czynnoś-
cią.prawną.samej.osoby.prawnej,.musi.jednak.uwzględniać.specyfikę.
wyrażania.woli.zbiorowej.

Przy.tej.okazji.–.na.marginesie.rozważań.głównych.–.warto.wspo-
mnieć. jeszcze. o. innej. kwestii.. Pojedyncze. głosy. (składające. się. na.

cyjnej.–.tytuł.III,.dział.II,.rozdział.3.KSH.(Organy.spółki).i.zamieszczony.w.nim.oddział.3.
(Walne.zgromadzenie).

1.Por..Z. Radwański,.[w:].Z. Radwański.(red.),.System,.s..181.i.n.,.Nb.30.i.n.;.A. Wolter, 
J. Ignatowicz, K..Stefaniuk,.Prawo.cywilne,.s..262.i.n.;.A. Koch,.Charakter.sankcji,.s..10.

2.Por..M. Wrzołek-Romańczuk,.K. Pietrzykowski,.Dopuszczalność,.s..4.

§ 1. Uchwała zgromadzenia spółki kapitałowej i spółdzielni…
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uchwałę). należy. również. kwalifikować. jako. oświadczenia. woli1..
Oświadczenia.te.składają.się.na.(inne).zbiorowe.oświadczenie.woli,.
jakim.jest.uchwała..Pogląd.taki.jest.powszechnie.aprobowany.w.dok-
trynie.prawa.cywilnego2.

1.W.doktrynie.zostało.również.wyrażone.odmienne.zapatrywanie..Zdaniem.nie-
których.autorów,.oddanie.głosu. jest.zawsze. jednostronną.czynnością.prawną..Por..
S. Grzybowski,.System.Prawa.Cywilnego,.1974,.s..487..Pogląd.ten.został.jednak.poddany.
przekonywającej.krytyce..Krytyka.ta.opiera.się.na.argumencie,.zgodnie.z.którym.poje-
dynczy.akt.głosowania.sam.przez.się.nie.wywołuje.żadnych.skutków.prawnych..Z.tego.
też.względu.nie.może.on.zostać.uznany.za.jednostronną.czynność.prawną..Dopiero.
suma.oświadczeń.woli.składa.się.na.oświadczenie.woli.kolektywnego.organu.korpo-
racyjnej.osoby.prawnej..Por..Z. Radwański,.[w:].Z. Radwański.(red.),.System,.s..181,.
Nb.35..Stanowisko,.w.myśl.którego.(poszczególny).akt.głosowania.jest.oświadczeniem.
woli,.podzielane.jest.również.przez.judykaturę..W.wyr..z.12.3.1996.r..(I.ACr.87/96,.TPP.
2003,.Nr.2,.s..87).SA.w.Krakowie.wyraził.zapatrywanie,.zgodnie.z.którym.uchwała.
walnego.zgromadzenia.akcjonariuszy.(jako.kolektywnego.organu.osoby.prawnej).jest.
czynnością.prawną,.która.dochodzi.do.skutku.w.procedurze.głosowania.nad.przedło-
żonym.akcjonariuszom.wnioskiem..Jak.wskazał.SA,.oddanie.poszczególnego.głosu.jest.
oświadczeniem.woli.akcjonariusza..Przy.dokonywaniu.ocen.prawnych.takiej.uchwały.
jest.–.zdaniem.SA.–.dopuszczalne.stosowanie.przepisów.KC,.regulujących.zasady.doko-
nywania.czynności.prawnych..Przechodząc.do.innych.zagadnień,.przedstawiony.pogląd,.
zgodnie.z.którym.pojedynczy.głos.jest.oświadczeniem.woli,.znajduje.uzasadnienie.także.
z.punktu.widzenia.podejmowanych.w.ostatnim.czasie.prac.nad.nową.kodyfikacją.pol-
skiego.prawa.prywatnego..Jak.wynika.bowiem.z.projektu.nKC,.głosowanie.polega.na.
składaniu.oświadczeń.woli.odnoszących.się.do.podjęcia.uchwały.o.określonej.treści..
Twórcy.nowej.kodyfikacji.prawa.cywilnego.uznali.zatem.za.nieprzekonywający.pogląd,.
jakoby.uczestnictwo.w.głosowaniu.(oddawanie.pojedynczych.głosów).było.działaniem.
rodzajowo.odmiennym.od.składania.oświadczeń.woli..Jak.wynika.z.uzasadnienia.do.
projektu.nKC,.osoba.głosująca.wyraża.swoją.wolę.odnośnie.proponowanej.czynności.
prawnej,.głosując.albo.za.jej.przyjęciem.(tj..za.wywołaniem.skutków.prawnych),.albo.też.
przeciw.jej.podjęciu.lub.wstrzymując.się.od.głosu,.co.(w.obu.przypadkach).prowadzi.
do.odmowy.akceptacji.danej.uchwały..Z.drugiej.strony,.w.uzasadnieniu.do.projektu.nKC.
zostało.zaprezentowane.stanowisko.odmawiające.kwalifikowania.(pojedynczego).aktu.
głosowania.jako.czynności.prawnej..Poszczególny.akt.głosowania.nigdy.nie.wywołuje.
bowiem.skutków.prawnych.wyrażonych.w.propozycji.przedstawionej.do.głosowania..
Skutki.te.powstają.bowiem.dopiero.po.podjęciu.uchwały..Ta.zaś.–.w.odróżnieniu.od.
umowy.–.nie.wymaga.zgodnych.oświadczeń.woli.wszystkich.głosujących.

2.Por..P. Antoszek,.Charakter.prawny.aktu.głosowania.wspólnika.spółki.kapitałowej,.
Pr..Sp..2005,.Nr.9,.s..3.i.n.;.M. Spyra,.[w:].S. Włodyka.(red.),.Prawo.spółek,.t..2B,.War-
szawa.2007,.s..470,.Nb.831..Każdy.akt.głosowania.–.jako.oświadczenie.woli.–.podlega.
ogólnej.regulacji.KC..W.szczególności,.znaczenie.mają.reguły.odnoszące.się.do.inter-
pretacji.oświadczeń.woli,.a.także.przepisy.o.wadach.oświadczenia.woli..Por..M. Spyra,.
[w:].S. Włodyka.(red.),.Prawo.spółek,.t..2B,.s..471,.Nb.832..Przedstawione.stanowisko.jest.
jednak.obwarowane.istotnym.zastrzeżeniem,.w.myśl.którego.przesłanką.uznania.głosu.
za.oświadczenie.woli.jest.przyznanie.uchwale.(na.którą.ów.głos.się.składa).przymiotu.
czynności.prawnej..Por..P. Antoszek,.Charakter.prawny.aktu.głosowania,.s..4..Jeżeli.
zatem.określona.uchwała.nie.jest.czynnością.prawną,.również.składające.się.nań.głosy.
nie.mogą.być.kwalifikowane.w.taki.sposób.
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b) Wola wywołania skutków prawnych

Uchwały.zgromadzeń.spółek.kapitałowych.i.spółdzielni.mogą.być.
kwalifikowane. jako. czynności. prawne,. o. ile. zmierzają. one. do. wy-
wołania. skutków. prawnych.. Nie. są. zatem. czynnościami. prawnymi.
uchwały. wyrażające. podziękowanie. ustępującemu. prezesowi. zarzą-
du.za.długoletnią.pracę,.połączone.z.okolicznościowymi.życzeniami,.
jak.również.różnego.rodzaju.apele,.dezyderaty.i.wezwania.do.czynów.
społecznych1..Akty.takie.nie.są.–.z.normatywnego.punktu.widzenia.
–. uchwałami.. Należy. zatem. podkreślić,. iż. w. praktyce. występować.
mogą.również.takie.akty.organów.uchwałodawczych,.podejmowane.
w.formie.uchwał,.które.z.uchwałami.będącymi.czynnościami.praw-
nymi.łączy.jedynie.nazwa2.

W.doktrynie.wyróżnia.się.następujące.postacie.uchwał.kolektyw-
nych.organów.korporacyjnych.osób.prawnych:.
1). uchwały.wywołujące.skutki.zewnętrzne.(tj..uchwały.wywołujące.

skutki.zewnętrzne.bezpośrednio.i.bez.udziału.innych.organów),.
2). uchwały.wymagane.do.dokonania.określonej.czynności.prawnej.

przez.inny.organ.osoby.prawnej,
3). uchwały.wywołujące.jedynie.skutki.wewnętrzne3.

Pierwszy.typ.uchwał.tworzą.uchwały.wywołujące.skutki.zewnętrz-
ne.. Typowym. przykładem. takiej. uchwały. jest. uchwała. o. likwidacji.
(rozwiązaniu).lub.połączeniu.osób.prawnych4..Ponadto,.w.przypad-
ku.spółek.kapitałowych,.chodzić.tu.może.także.o.uchwałę.w.sprawie.
podwyższenia.i.obniżenia.kapitału.zakładowego,.uchwałę.o.istotnej.
zmianie.przedmiotu.działalności.spółki,.uchwałę.o.dalszym.istnieniu.
spółki,.powziętą.celem.przeciwdziałania.rozwiązaniu.spółki.i.jej.wy-
kreśleniu. z. rejestru,. czy. wreszcie. –. uchwałę. w. sprawie. przekształ-
cenia.i.podziału.spółki..W.spółdzielniach.zaś.uchwałą.o.skutkach.ze-
wnętrznych.jest.także.uchwała.o.przystąpieniu.do.innych.organizacji.
gospodarczych.oraz.o.wystąpieniu.z.nich,.a.także.uchwała.o.przystą-
pieniu.lub.wystąpieniu.spółdzielni.ze.związku.

Drugi.typ.uchwał.to.uchwały.organów.kolektywnych,.wymagane.
do.dokonania.określonej.czynności.prawnej.przez.inny.organ.osoby.
prawnej5..W.odniesieniu.do.spółek.kapitałowych,.chodzi. tu.zwłasz-

1.Por..Z. Radwański,.[w:].Z. Radwański.(red.),.System,.s..183,.Nb.35.
2.Por..M. Ganobis,.Uchwały.zgromadzeń.spółek.kapitałowych.a.pojęcie.czynności.

prawnej,.MoP.2007,.Nr.23,.s..1293.
3.Por..Z. Radwański,.[w:].Z. Radwański.(red.),.System,.s..183.i.n.,.Nb.36.i.n..
4.Ibidem,.s..183,.Nb.36.
5.Uchwała.niezbędna.do.dokonania.określonej.czynności.prawnej.przez.inny.organ.

§ 1. Uchwała zgromadzenia spółki kapitałowej i spółdzielni…
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cza.o.uchwałę.w.sprawie.zbycia,.wydzierżawienia.lub.ustanowienia.
ograniczonego. prawa. rzeczowego. na. przedsiębiorstwie. należącym.
do.spółki. lub.jego.zorganizowanej.części,.uchwałę.w.sprawie.naby-
cia.(lub.zbycia).nieruchomości,.użytkowania.wieczystego.lub.udzia-
łu. w. nieruchomości,. środków. trwałych. innych. niż. nieruchomości.
(ruchomości). za. cenę. przewyższającą. określony. pułap. finansowy.
w. okresie. przed. upływem. dwóch. lat. od. dnia. zarejestrowania. spół-
ki,.uchwałę.w.sprawie.zwrotu.dopłat,.a.także.uchwałę.zezwalającą.na.
zawarcie.umowy.holdingowej,.o.której.mowa.w.art..7.KSH..W.spół-
dzielniach.natomiast.należałoby.zwłaszcza.mieć.na.względzie.uchwa-
łę.w.sprawie.zbycia.nieruchomości,.zakładu.lub.innej.wyodrębnionej.
jednostki.organizacyjnej.spółdzielni..Wspomniane.uchwały.stanowią.
konieczny.składnik.czynności.prawnej,.bez.którego.jest.ona.nieważ-
na.(art..17.§.1.KSH)..Tym.samym,.zdaniem.części.doktryny,.uchwa-
ły. tego. rodzaju. są. częścią. składową. (złożonej). czynności. prawnej1..
Przedstawione.zapatrywanie.nie.jest.jednomyślnie.podzielane.w.dok-
trynie..W.myśl.bowiem.poglądu.przeciwnego,.uchwała,.której.podję-
cie.jest.niezbędne.do.dokonania.określonej.czynności.prawnej.przez.
zarząd.osoby.prawnej,.jest.w.istocie.swoistą.czynnością.prawną.upo-
ważniającą,.a.zatem.samodzielną.czynnością.prawną2.

Trzeci. typ. uchwał. to. uchwały. wywołujące. skutki. wewnętrzne..
Część.z.nich.zmierza.do.tego,.aby.osoba.prawna.dokonała.czynności.
prawnej. z. określonym. podmiotem,. nie. wywierając. jednak. żadnych.
skutków.w.stosunku.do.tego.podmiotu..Uchwały.takie.nakładają.je-
dynie.na.inny.organ.osoby.prawnej,.kompetentny.do.reprezentowa-
nia.osoby.prawnej.(z.reguły.zarząd),.obowiązek.dokonania.określo-
nej.czynności.prawnej,.wiążącej.dla.spółki..Innym.przykładem.tego.
typu. uchwały. jest. uchwała. o. zatwierdzeniu. sprawozdania. zarządu.
z.działalności.spółki,.uchwała.o.przyjęciu.sprawozdania.finansowego.

osoby.prawnej.bywa.niekiedy.określana.jako.uchwała.wywołująca.skutek.wewnętrzny.
i.pośrednio.skutek.zewnętrzny..Por..M..Ganobis,.Uchwały,.s..1296.

1.Pogląd.taki.wyraża.m.in..Z. Radwański..Por. Z. Radwański,.[w:].Z. Radwański.
(red.),.System,.s..184,.Nb.37.

2.Por..M. Ganobis,.Uchwały,.s..1297..Nietrafność.utożsamienia.uchwały.koniecznej.
do.podjęcia.czynności.prawnej.z.częścią.składową.takiej.czynności.ma.–.zgodnie.z.pre-
zentowanym.tu.ujęciem.–.się.uwidaczniać,.gdy.uświadomimy.sobie.skutki.prawne.do-
konania.przez.zarząd.osoby.prawnej.określonej.czynności,.pomimo.braku.niezbędnego.
ku.temu.umocowania..Wraz.z.przyjęciem.stanowiska,.w.myśl.którego.uchwała.konieczna.
do.podjęcia.czynności.prawnej.jest.częścią.składową.takiej.czynności,.brak.rzeczonej.
uchwały.musiałby.pociągać.za.sobą.nieistnienie.całej.czynności.prawnej..Tymczasem,.
w.myśl.wyraźniej.dyspozycji.art..17.§.1.KSH,.czynność.taka.jest.„jedynie”.nieważna.


