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Rozdział 1. Pojęcie i charakter prawny 
kapitału docelowego

1. Pojęcie kapitału docelowego

Sformułowanie	definicji	kapitału	docelowego	nie	jest	zadaniem	
łatwym.	Pojęcie	kapitału	docelowego,	zwanego	niekiedy	autoryzo‑
wanym,	jest	nową	kategorią	w	ustawodawstwie	polskim.	Instytucja	
ta	wprowadzona	została	do	polskiego	prawa	spółek	wraz	z	Kodek‑
sem	 spółek	 handlowych1.	 Jednak	 nawet	 pobieżna	 lektura	 przepi‑
sów	prawa	wskazuje,	że	pojęcie	to	używane	jest	w	kilku	konteks‑
tach	znaczeniowych	jako:	(1)	upoważnienie	zarządu	do	dokonania	
podwyższenia	kapitału	zakładowego,	(2)	klauzula	statutowa	wyra‑
żająca	 to	upoważnienie,	(3)	kwota,	w	ramach	której	zarząd	może	
dokonać	podwyższenia	kapitału	oraz	(4)	 jeden	ze	sposobów	pod‑
niesienia	kapitału	zakładowego	spółki	akcyjnej.	
Instytucję	 kapitału	 docelowego	 można	 również	 rozumieć	 bar‑

dziej	ogólnie,	w	oderwaniu	od	kontekstu	konkretnego	ustawodaw‑
stwa,	jako	(5)	dającą	się	wyodrębnić	instytucję	prawa	spółek	funk‑
cjonującą	w	systemach	prawnych	różnych	państw.	Wprowadzenie	
ostatniego	 ujęcia	 kapitału	 docelowego	 jest	 niezbędne	 dla	 doko‑
nania	 prawno‑porównawczej	 analizy	 tej	 instytucji	 oraz	 zbadania	
charakterystycznych	 elementów	 konstrukcji	 kapitału	 docelowego	
w	oderwaniu	od	konkretnego	porządku	prawnego.
Ad.	 (1)	Artykuł	444	§	1	KSH	definiuje	kapitał	docelowy	 jako	

upoważnienie	 zarządu	 do	 podwyższenia	 kapitału	 zakładowego,	
udzielone	w	statucie	na	okres	nie	dłuższy	niż	trzy	lata,	które	to	upo‑
ważnienie	 zarząd	może	wykonać	poprzez	dokonanie	 jednego	 lub	

1.Na	temat	tej	i	innych	nowych	instytucji	prawnych	w	Kodeksie	spółek	handlowych	
por.:	A. Szajkowski,	Refleksje	nad	nowym	Kodeksem	spółek	handlowych,	PUG	2001,	
Nr	1,	s.	2–10;	A. Szumański,	Nowe	polskie	prawo	spółek	handlowych,	PPH	2001,	Nr	1,	
s.	1–12.
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kilku	kolejnych	podwyższeń	w	określonych	w	ustawie	granicach2..
Istotą	kapitału	docelowego	w	omawianym	znaczeniu	 jest	przesu‑
nięcie	 kompetencji	 walnego	 zgromadzenia	 na	 zarząd,	 dokonane	
w	ramach	wewnętrznej	struktury	korporacyjnej	spółki,	w	wyniku	
którego	zarząd	może	dokonać	podniesienia	kapitału	zakładowego	
bez	konieczności	sięgania	do	decyzji	walnego	zgromadzenia3.	Ka‑
pitał	 docelowy	oznacza	upoważnienie	 zarządu	do	 samodzielnego	
decydowania	o	podwyższeniu	kapitału	zakładowego	oraz	do	 rea‑
lizacji	takiego	podwyższenia.	W	szczególności,	w	ramach	kapita‑
łu	 docelowego	 zarząd	 otrzymuje	 uprawnienie	 do	 rozstrzygnięcia	
o	tym	czy,	kiedy	i	w	jakiej	wysokości	podwyższenie	kapitału	za‑
kładowego	ma	nastąpić,	oraz	do	określenia	pozostałych	 szczegó‑
łów	emisji	akcji4..
Ad.	(2)	Upoważnienie	zarządu	do	podwyższenia	kapitału	zakła‑

dowego	następuje	w	statucie	spółki,	wymaga	odpowiedniej	klauzu‑
li,	która	może	być	częścią	statutu	od	początku	istnienia	spółki	(tzw.	
statutu	założycielskiego)	bądź	 też	może	zostać	do	niego	wprowa‑
dzona	w	następstwie	zmiany	statutu	dokonanej	odpowiednią	uchwa‑
łą	walnego	zgromadzenia	(por.	art.	444	§	1	oraz	art.	445	§	1	KSH).	
Jednostka	redakcyjna	statutu	zawierająca	postanowienia	dotyczące	
kapitału	docelowego	nazywana	będzie	w	dalszej	 części	niniejszej	
pracy	klauzulą	kompetencyjną	lub	klauzulą	upoważniającą.	
Ad.	 (3)	 Klauzula	 kompetencyjna	 powinna	 określać	 wysokość	

kapitału	 docelowego,	 która	 nie	 może	 przekraczać	 trzech	 czwar‑
tych	 kapitału	 zakładowego	 spółki	 w	 dniu	 udzielenia	 zarządowi	

2.Podobną	 co	 do	 istoty	 regulację	 zawiera	 §	 202	 ust.	 1	AktG	 oraz	 art.	 25	 ust.	 2	
Drugiej	 Dyrektywy;	 por.:	 również	 definicje	 kapitału	 docelowego	 spotykane	 w	 lite‑
raturze	polskiej:	W. Opalski,	 (w:)	Prawo	handlowe,	 t.	 II,	Kodeks	spółek	handlowych	
z	komentarzem,	 (wydawnictwo	wymiennokartkowe),	Warszawa	1996–2002,	komen‑
tarz	do	art.	444;	A. Szumański,	(w:)	W. Pyzioł,	A. Szumański,	I. Weiss,	Prawo	spółek,	
Bydgoszcz−Kraków	2002,	s.	577–578;	por.:	w	literaturze	niemieckiej:	U. Hüffer,	Ak‑
tiengesetz,	München	2002,	s.	931.

3.Por.:	B.E. Buhl,	Genehmigtes	Kapital.	Lehre	und	Wirklichkeit	zu	allgemeinen	und	
besonderen	 Fragen	 über	 die	 Kapitalerhöhgung	 von	Aktiengesellschaften,	 München	
1941,	s.	14.

4.Patrz:	M. Kummer,	Das	genehmigte	Kapital,	 (w:)	P. Jaegii	 (red.),	Probleme	der	
Aktienrechtsrevision,	Berno	1972,	s.	90;	W. Hefermehl,	E. Bungeroth,	(w:)	E. Geßler,	
W. Hefermehl,	U. Eckard,	B. Kropff,	Aktiengesetz,	t.	4,	München	1989–1994,	s.	94;	por.	
też:	U. Hüffer,	Aktiengesetz,	op. cit.,	s.	392;	
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upoważnienia	(art.	444	§	3	KSH).	Poza	statutem,	wysokość	kapi‑
tału	docelowego	podlega	ujawnieniu	w	zgłoszeniu	spółki	akcyjnej	
(lub	odpowiedniej	zmiany	statutu)	do	sądu	rejestrowego	(art.	318	
pkt	4	KSH)	i	stanowi	przedmiot	wpisu	do	rejestru	przedsiębiorców	
(art.	38	pkt	9	lit.	b	Ustawy	o	KRS	oraz	§	50	pkt	8	Nr	2	lit.	c	Rozpo‑
rządzenia	o	KRS).	
Wysokość	 kapitału	 docelowego	 figuruje	 w	 rejestrze	 przedsię‑

biorców	jako	określona	kwota	pieniężna.	Kapitał	docelowy	nie	sta‑
nowi	jednak,	w	odróżnieniu	od	kapitału	zakładowego,	realnej	wiel‑
kości	finansowej,	za	którą	stoją	odpowiednie	środki	pieniężne	lub	
inne	aktywa.	Nie	 jest	on	tym	bardziej	składnikiem	pasywów,	czy	
też	aktywów	spółki	 i	nie	może	być	brany	za	miarę	 jej	wiarygod‑
ności	 kredytowej.	Nie	 podlega	 on	 też	 uwidocznieniu	w	 bilansie.	
Mimo	 swojej	 nazwy	 jest	 on	wielkością	 prawną,	 a	 nie	 finansową	
i	oznacza	wyłącznie	kompetencję	zarządu	do	dokonania	odpowied‑
niej	zmiany	w	kapitale	zakładowym	spółki.	Jest	w	związku	z	tym	
wielkością	 potencjalną,	 a	 jego	 wysokość	 określona	 w	 rejestrze	
przedsiębiorców	informuje	jedynie	o	możliwej	zmianie	wysokości	
kapitału	oraz	stanowi	ograniczenie	kompetencji	zarządu	do	doko‑
nania	takiej	zmiany5..
Ad.	 (4)	 Kapitał	 docelowy	 jest	 również	 jednym	 ze	 sposobów	

podniesienia	kapitału	zakładowego	spółki.	Jego	regulacja	zamiesz‑
czona	została	w	Rozdziale	5	w	Dziale	II	Tytułu	III	KSH	zatytuło‑
wanym	„Kapitał	docelowy.	Warunkowe	podwyższenie	kapitału	za‑
kładowego”.	Obie	wymienione	w	tytule	Rozdziału	5	instytucje	są	
nowymi,	wprowadzonymi	obok	 tzw.	zwykłego	podwyższenia	ka‑
pitału,	sposobami	podwyższenia	kapitału	zakładowego	w	polskim	
prawie	spółek6..

5.Brak	 realnego	 charakteru	 kapitału	 docelowego	 podkreślany	 jest	 w	 literaturze	
wielu	krajów	 i	nie	 jest	bynajmniej	 specyfiką	polskiej	 regulacji.	Zob.:	L.C.B. Gower,	
D.D. Prentice,	 B.G. Pettet,	 Gower’s	 Principles	 of	 Modern	 Company	 Law,	 London	
1992,	s.	201;	G. Henn,	Handbuch	des	Aktienrechts,	Heidelberg	1998,	s.	632;	M. Lutter,	
(w:)	W. Zöllner	(red.),	Kölner	Kommentar	zum	Aktiengesetz,	t.	5/I	(§	179−240	AktG),	
KölnKöln−Berlin−Bonn−München	1995,	s.	354;	F. Godin,	H. Wilhelmi,	Aktiengesetz	–	
Kommentar,	Berlin–New	York	1971,	s.	1168;	P. Böckli,	Schweizer	Aktienrecht,	Zürich	
1996,	s.	95.

6.Por.:	 A. Szumański,	 (w:)	W. Pyzioł,	 A. Szumański,	 I. Weiss,	 Prawo...,	 op. cit.,	
s.	572−573.
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Ad.	(5)	Aktem	prawnym	odnoszącym	się	do	kapitału	docelowe‑
go	 jako	 instytucji	występującej	w	porządkach	prawnych	 różnych	
państw	europejskich	jest	Druga	Dyrektywa.	W	art.	25	ust.	2	Dru‑
giej	Dyrektywy	kapitał	 docelowy	określa	 się	 jako	 upoważnienie,	
udzielone	 w	 statucie	 lub	 innym	 akcie	 korporacyjnym,	 bądź	 też	
w	uchwale	walnego	zgromadzenia,	zezwalające	na	dokonanie	pod‑
wyższenia	kapitału	spółki	do	określonej	maksymalnej	wysokości,	
udzielone	 na	 okres	 nie	 dłuższy	 niż	 pięć	 lat,	 które	może	 być	 od‑
nawiane,	za	każdym	razem	na	okres	nie	przekraczający	kolejnych	
pięciu	lat.	Tak	sformułowana	definicja	może	posłużyć	do	wyodręb‑
nienia	instytucji	kapitału	docelowego	w	państwach	Unii	Europej‑
skiej.	Druga	Dyrektywa	wyznacza	państwom	członkowskim	Unii	
Europejskiej	ramy	prawne	ograniczające	ich	swobodę	regulacyjną.	
W	rezultacie	procesów	harmonizacji	prawa	instytucja	kapitału	do‑
celowego	ukształtowana	została	w	ustawodawstwach	krajów	Unii	
Europejskiej	w	podobny	sposób.	Nie	oznacza	to	bynajmniej,	że	po‑
między	 regulacjami	kapitału	docelowego	w	poszczególnych	pań‑
stwach	nie	 istnieją	żadne	 rozbieżności.	W	ramach	wyznaczonych	
przepisami	 Drugiej	 Dyrektywy	 kapitał	 docelowy	 ukształtowany	
został	 odmiennie	w	 różnych	 systemach	prawnych.	Odrębności	 te	
i	ich	zakres	stanowią	przedmiot	dalszych	rozważań	w	części	dru‑
giej	niniejszego	opracowania.
Przy	przeprowadzaniu	analizy	prawno‑porównawczej	zagadnie‑

nia	kapitału	docelowego	warto	również	wskazać	na	instytucje	o	od‑
miennej	konstrukcji	i	charakterze	prawnym,	które	służą	podobnym	
celom	gospodarczym,	 a	 które	 bądź	 to	 zostały	 zastąpione	 instytu‑
cją	kapitału	docelowego,	bądź	też	występują	w	obrocie	prawnym	
równolegle	z	nim.	Takie	ujęcie	problemu	pozwala	na	włączenie	do	
kręgu	zainteresowań	instytucji	akcji	zapasowych	(niem.	Vorratsak-
tien),	 tzw.	„widełkowego”	podniesienia	kapitału,	czy	też	anglosa‑
skiego	 authorised capital,	 który	 stanowi	 pierwowzór	 dla	 współ‑
czesnych	regulacji	kapitału	docelowego7.

7.Zaproponowane	wyżej	ujęcie	problemu	odpowiada	 tzw.	 funkcjonalnej	metodzie	
badań	prawno‑porównawczych;	zob.:	K. Zweigert,	H. Kötz,	Einführung	in	die	Rechts‑
vergleichung,	Tübingen	1996,	s.	33.
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2. Charakter prawny kapitału docelowego

2.1. Kapitał docelowy a zobowiązanie zarządu do 
podwyższenia kapitału zakładowego

W	poprzednim	podrozdziale,	kapitał	docelowy	zdefiniowany	zo‑
stał	jako	upoważnienie	zarządu	do	podwyższenia	kapitału	zakłado‑
wego	spółki	akcyjnej.	Upoważnienie	to,	które	polega	na	przeniesie‑
niu	kompetencji	walnego	zgromadzenia	na	zarząd,	jest	jedną	z	tych	
cech	 omawianej	 tu	 instytucji	 prawnej,	 która	 pozwala	 określić	 jej	
istotę	i	jednocześnie	odróżnić	ją	od	innych	instytucji	prawnych.	
W	 ramach	 otrzymanej	 kompetencji	 zarząd	 posiada	m.in.	 swo‑

bodę	w	 rozstrzyganiu	o	 tym,	 czy	podwyższyć	kapitał	 zakładowy	
spółki.	 W	 odróżnieniu	 od	 zwykłej	 procedury	 podwyższenia	 ka‑
pitału,	w	przypadku	kapitału	docelowego	zarząd	nie	 jest	wyłącz‑
nie	organem	wykonawczym,	lecz	staje	się	organem	decyzyjnym8..
W	związku	z	 tym,	kapitał	docelowy	nie	ma	charakteru	nałożone‑
go	na	zarząd	zobowiązania	do	przeprowadzenia	podwyższenia	ka‑
pitału,	 polega	 natomiast	 na	 ustanowieniu	w	 statucie	 określonego	
uprawnienia	(a	nie	obowiązku)9.	Innymi	słowy,	zarząd	nie	jest	i	nie	
może	 zostać	 przy	 pomocy	 kapitału	 docelowego	 zobligowany	 do	
dokonania	podwyższenia	kapitału.	W	sytuacji	zaś,	w	której	akcjo‑
nariusze	 pragną	 związać	 zarząd	 swoją	 decyzją,	mogą	 sięgnąć	 do	
instytucji	zwykłego	podwyższenia	kapitału	zakładowego10.

8.Patrz:	M. Lutter,	(w:)	W. Zöllner	(red.),	Kölner	Kommentar...,	op. cit.,	s.	350.
9.Por.:	art.	444	§	1	zd.	2	KSH,	który	wyraźnie	stanowi,	że	„zarząd	może	wykonać	

przyznane	mu	upoważnienie”;	patrz	też:	S. Sołtysiński,	(w:)	S. Sołtysiński,	A. Szajkow-
ski,	A. Szumański,	J. Szwaja,	Kodeks	spółek	handlowych,	t.	3,	Komentarz	do	artyku‑
łów	301−458,	Warszawa	2003,	s.	1194;	 takie	rozumienie	 istoty	kapitału	docelowego	
jest	powszechne	w	 innych	porządkach	prawnych.	Por.: co do prawa szwajcarskiego:Por.:	co	do	prawa	szwajcarskiego:	
G. Zindel,	P. Isler,	(w:)	H. Honsel,	N. Vogt,	R. Walter	(red.),	Basler	Kommentar	–	Kom‑
mentar	 zum	schweizerischen	Privatrecht	–	Obligationenrecht	 II,	Basel	 1994,	 s.	 361;	
D. Gericke,	Die	genehmigte	Kapitalerhöhung	–	eine	Untersuchung	nach	schweizeri‑
schem	Recht,	Zürich	1996,	s.	47.	Co	do	prawa	niemieckiego:	H. Franke,	Bedingte	Ka‑
pitalerhöhung	und	Genehmigteskapital,	Wrocław	1939,	s.	54;	M. Lutter,	(w:)	W. Zöll-
ner	(red.),	Kölner	Kommentar...,	op. cit.,	s.	350,	356;	U. Hüffer,	Aktiengesetz,	op. cit.,	
s.	932;	H. Hirte,	(w:)	K.J. Hopf,	H. Wiedemman	(red.),	Grosskommentar	zum	Aktien‑
gesetz,	18.	Lieferung	(§	192−206	AktG)	Berlin–New	York	2001,	s.	321.	Co	do	prawa	
austriackiego:	K. Schiemer,	Handkommentar	zum	Aktiengesetz,	Wien	1986,	s.	673.

10.Por.:	M. Lutter,	(w:).W. Zöllner	(red.),	Kölner Kommentar...,Kölner	Kommentar...,	op. cit.,	s.	350.
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2.2. Kapitał docelowy a tzw. „widełkowe” podwyższenie 
kapitału zakładowego – odesłanie

Kapitał	docelowy	odróżnić	należy	od	podwyższenia	kapitału	za‑
kładowego,	w	 ramach	 którego	 zarząd	 spółki	 decyduje	wyłącznie	
o	wysokości	podwyższenia.	Kapitał	docelowy	nie	 jest	odpowied‑
nikiem	tzw.	„widełkowego”	podwyższenia	kapitału praktykowane‑
go	już	na	gruncie	przepisów	KH,	chociaż	obie	instytucje	spełniają	
podobne	funkcje	gospodarcze11.	Widełkowe	podwyższenie	kapita‑
łu	 polega	 na	 pozostawieniu	 zarządowi	 spółki,	w	 ramach	 zwykłej	
procedury	podwyższenia	kapitału,	możliwości	ustalenia	wysokości	
emisji	akcji	w	granicach	minimalnej	lub	maksymalnej	kwoty	okreś‑
lonej	przez	walne	zgromadzenie.	Problem	„widełkowego”	podwyż‑
szenia	kapitału	będzie	przedmiotem	szerszego	omówienia	w	 roz‑
dziale	poświęconym	instytucjom	prawnym	spełniającym	podobne	
do	kapitału	docelowego	funkcje	gospodarcze.	W	tym	miejscu	nale‑
ży	jedynie	podkreślić,	że	w	przypadku	kapitału	docelowego	zarząd	
posiada	znacznie	szersze	kompetencje	 i	 jak	 już	wyżej	wspomnia‑
no,	należy	do	niego	m.in.	uprawnienie	do	decydowania	o	tym,	czy	
podwyższenie	kapitału	zakładowego	ma	w	ogóle	nastąpić.

2.3. Kapitał docelowy a podwyższenie kapitału dokonane 
pod warunkiem

Z	podobnych	względów	nie	można	uznać	kapitału	docelowego	
za	 podwyższenie	 kapitału	 dokonane	 pod	 warunkiem	 i	 skuteczne	
z	chwilą	wystąpienia	określonych	okoliczności12.	Warunkiem	w	ro‑
zumieniu	przepisów	KC	(art.	89	i	n.	KC)	jest	uzależnienie	powsta‑
nia	lub	ustania	skutków	czynności	prawnej	od	zajścia	określonego	
przyszłego	i	niepewnego	zdarzenia13.	Zdarzeniem	takim	nie	jest	na‑

11.Por.:	A. Szumański,	(w:)	W. Pyzioł,	A. Szumański,	I. Weiss,	Prawo...,	op. cit.,	s.	577;	
na	temat	„widełkowego”	podniesienia	kapitału	zakładowego	zobacz	również:	A. Szumań-
ski,	(w:)	W. Pyzioł,	A. Szumański,	I. Weiss,	Prawo	spółek,	Bydgoszcz	1998,	s.	493–495;	
M. Mazurek,	„Widełkowe”	podwyższenie	kapitału	akcyjnego,	PUG	1998,	Nr	9,	s.	9–23.

12.Por.:	D. Gericke,	Die	genehmigte…,	op. cit.,	s.	46–47.
13.Patrz:	S. Rudnicki,	(w:)	S. Dmowski,	S. Rudnicki,	Komentarz	do	kodeksu	cywilne‑

go.	Księga	pierwsza.	Część	ogólna,	Warszawa	2002,	komentarz	do	art.	89;	Z. Radwań-
ski,	Prawo	cywilne	–	część	ogólna,	Warszawa	1996,	s.	209.	
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tomiast	uchwała	zarządu	spółki	określająca	warunki	podwyższenia	
kapitału	(art.	444	§	1	oraz	art.	446	§	1	KSH).	Uchwała	ta,	podob‑
nie	jak	i	inne	przesłanki	ważności	podwyższenia	kapitału	w	proce‑
durze	kapitału	docelowego,	ma	charakter	warunku	prawnego	(łac.	
conditio iuris).	Kapitał	docelowy	należy	zatem	odróżnić	od	sytua‑
cji,	w	której	walne	zgromadzenie	działając	w	zwykłej	procedurze	
podejmuje	 uchwałę	 o	 podwyższeniu	 kapitału	 zakładowego,	 wy‑
raźnie	uzależniając	jej	skuteczność	od	zajścia	określonego	zdarze‑
nia	przyszłego	i	niepewnego	(np.	rejestracji	przez	sąd	określonych	
zmian	w	statucie	spółki,	finalizacji	procesu	połączenia,	etc.)14.	Uję‑
cie	kapitału	docelowego	 jako	podwyższenia	kapitału	dokonanego	
pod	warunkiem	byłoby	sprzeczne	z	brzmieniem	ustawy,	która	wy‑
raźnie	stanowi	o	upoważnieniu	zarządu	do	podwyższenia	kapitału.	
Innym	przypadkiem	jest	natomiast	uzależnienie	skuteczności	upo‑
ważnienia	udzielonego	zarządowi	w	ramach	kapitału	docelowego	
od	spełnienia	określonego	warunku	(np.	pozostawania	określonych	
osób	w	zarządzie	spółki).

2.4. Kapitał docelowy a warunkowe podwyższenie 
kapitału

Kapitał	warunkowy,	podobnie	do	kapitału	docelowego,	jest	sto‑
sunkowo	 nową	 instytucją	 polskiego	 prawa	 spółek.	 Polega	 on	 na	
podwyższeniu	 kapitału	 zakładowego	 w	 ściśle	 oznaczonym	 celu	
(jednym	ze	wskazanych	w	art.	448	§	2	KSH),	którego	dojście	do	
skutku	 jest	 uzależnione	 od	 zdarzenia	 przyszłego	 i	 niepewnego,	
	polegającego	 na	 złożeniu	 w	 oznaczonym	 terminie	 przez	 osobę	
uprawnioną	oraz	w	trybie	określonym	ustawą	oświadczenia	o	obję‑
ciu	akcji	i	związanym	z	nim	wydaniu	przez	spółkę	dokumentu	ak‑
cji15.	Warunkowe	podwyższenie	kapitału	może	nastąpić	wyłączenie	
w	celu	przyznania	prawa	do	objęcia	akcji:

14.Por.:	S. Sołtysiński,	 (w:)	S. Sołtysiński,	A. Szajkowski,	A. Szumański,	J. Szwaja,	
Kodeks…,	op. cit.,	s.	1105,	1090.

15.Patrz:	M. Romanowski,	Pojęcie	warunkowego	podwyższenia	kapitału	zakładowe‑
go,	PPH	2001,	Nr	1,	s.	28;	W. Opalski,	(w:)	Prawo	handlowe…,	op. cit.,	uwaga	Nr	2	do	
art.	448;	na	temat	charakteru	prawnego	kapitału	warunkowego	patrz:	M. Romanowski,	
Warunkowe	podwyższenie	kapitału	zakładowego,	Warszawa	2004,	s.	71	i	n.
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1)	 posiadaczom	 obligacji	 zamiennych	 oraz	 obligacji	 z	 prawem	
pierwszeństwa	albo	

2)	 pracownikom	 spółki,	 członkom	 zarządu	 lub	 rady	 nadzorczej	
w	 zamian	 za	wkłady	niepieniężne,	 stanowiące	wierzytelności,	
jakie	 przysługują	 im	 z	 tytułu	 nabytych	 uprawnień	 do	 udziału	
w	zysku	spółki	lub	spółki	zależnej	albo

3)	 posiadaczom	warrantów	subskrypcyjnych.
Pomimo	uregulowania	obu	instytucji	w	jednym	rozdziale	KSH,	

należy	stwierdzić,	że	ustawodawca	polski	opowiedział	się	za	roz‑
dzieleniem	 kapitału	 docelowego	 od	warunkowego	 podwyższenia	
kapitału.	 Pociąga	 to	 za	 sobą	 dwie	 konsekwencje:	 zakaz	 upoważ‑
nienia	zarządu	do	dokonania	warunkowego	podwyższenia	kapitału	
w	ramach	kapitału	docelowego	oraz	zakaz	wykorzystania	kapita‑
łu	docelowego	w	celach	zastrzeżonych	dla	kapitału	warunkowego	
(art.	448	§	3	KSH).	
Pierwszy	z	wymienionych	zakazów	ma	swoje	źródło	w	art.	448	

§	1	zd.	1	KSH,	który	stanowi,	że	decyzję	w	sprawie	warunkowego	
podwyższenia	kapitału	podjąć	może	wyłącznie	walne	zgromadze‑
nie16.	Przemawia	za	tym	również	odmienny	cel	obu	instytucji17..
Drugie	z	wymienionych	ograniczeń	wysnuć	można	z	brzmienia	

art.	448	§	4	KSH,	który	zastrzega,	iż	podwyższenie	kapitału	w	celu	
przyznania	praw	do	objęcia	akcji,	o	których	mowa	w	§	2	tego	prze‑
pisu,	może	 nastąpić	wyłączenie	w	 trybie	warunkowego	 podwyż‑
szenia	 kapitału.	Wynika	 stąd	 zakaz	 realizacji	 celów	kapitału	wa‑
runkowego	drogą	kapitału	docelowego18..

16.Tak:	M. Romanowski,	Podwyższenie...,	op. cit.,	s.	26;	por.	też:	S. Sołtysiński,	(w:)	
S. Sołtysiński,	A. Szajkowski,	A. Szumański,	 J. Szwaja,	 Kodeks…,	 op. cit.,	 s.	 1215;	
W. Popiołek,	 (w:)	Kodeks	spółek	handlowych.	Komentarz.	Orzecznictwo,	Warszawa	
2002,	s.	1293.

17.Patrz:	H. Franke,	Bedingte…,	op. cit.,	s.	52–53.
18.Taki	pogląd	przeważa	w	doktrynie	polskiej.	Patrz:	S. Sołtysiński,	(w:)	S. Sołtysiń-

ski,	A. Szajkowski,	A. Szumański,	J. Szwaja,	Kodeks…,	op. cit.,	s.	1199;	W. Popiołek,	
(w:)	Kodeks…,	op. cit.,	s.	1193;	A. Kidyba,	Kodeks	spółek	handlowych,	t.	2,	Kraków	
2002,	s.	705;	w	tym	miejscu	należy	zaznaczyć,	że	wprowadzone	ustawą	z	12.12.2003	r.	
o	zmianie	ustawy	–	Kodeks	spółek	handlowych	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	
Nr	229,	poz.	2276)	warranty	subskrypcyjne	różnią	się	treścią	wynikających	z	nich	zo‑
bowiązań	emitenta	w	zależności	od	tego,	czy	powstały	w	związku	z	kapitałem	warun‑
kowym	czy	docelowym.	W	pierwszym	przypadku	uprawniają	do	objęcia	akcji	nowej	
emisji	z	pierwszeństwem	przed	nowymi	akcjonariuszami	spółki,	w	drugim	–	do	złoże‑
nia	zapisu	na	akcje	nowej	emisji.	Szerzej	na	ten	temat:	M. Michalski,	Natura	jurydycz‑
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