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1. SŁOWO WSTĘPNE

Mam przyjemność przekazać w Państwa ręce kolejny newsletter Kancelarii.
Zapraszam do zapoznania się z interesującymi artykułami prawników Kancelarii.

Życzę miłej lektury
dr Marcin Mamiński, adwokat
………………………………
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2. ZASADA RÓWNEGO TRAKTOWANIA AKCJONARIUSZY – POLE
DLA RÓŻNYCH INTERPRETACJI
Artykuł 20 kodeksu spółek handlowych stanowi, że wspólnicy albo akcjonariusze spółki
kapitałowej powinni być traktowani jednakowo w takich samych okolicznościach.
Zapis ów, umiejscowiony w dziale KSH, dotyczącym ogólnych zasad odnoszących się do
spółek kapitałowych, jest regulacją niezwykle pojemną. Postulat równego/jednakowego
traktowania akcjonariuszy/udziałowców jest przejawem ingerencji w zasady korporacyjne
spółek i nakazuje traktowanie akcjonariuszy w sposób równy, ergo zakazuje ich dyskryminacji.
Z wykładni językowej tegoż przepisu można wstępnie wysnuć następujące wnioski. Nakaz
równego traktowania odnosi się do każdego akcjonariusza, za nieistotną zatem należałoby
uznać okoliczność odnoszącą się do stopnia kapitałowego zaangażowania w Spółce. Pozycję
równorzędną winni mieć zatem akcjonariusze, którzy posiadają całe pakiety akcji jak również teoretycznie - dysponenci pojedynczych akcji.
Kolejno, ustawodawca wskazał, że akcjonariusze powinni być traktowani jednakowo w takich
samych okolicznościach. A contrario ustalenie, że przy ocenie pozycji akcjonariuszy występują
różne okoliczności (nie takie same) uzasadniać będzie różne traktowanie akcjonariuszy.
Wskazane wyżej dyrektywy w praktyce doznają odpowiednich modyfikacji. Nie budzi to
jednakowoż większego zdziwienia, wszak występowanie „takich samych” okoliczności jest
sformułowaniem ipso se nieprecyzyjnym, poddającym się śmiało zasadom wykładni.
W konsekwencji, wykonywanie w Spółce różnych uprawnień warunkowane wyłącznie
dysponowaniem odpowiednim pakietem akcji, jest - co do zasady - dopuszczalne i pozostaje
w zgodzie z w/w zasadą równego traktowania. Kryterium stopnia zaangażowania
kapitałowego nie tyle pozwala na umniejszanie pozycji akcjonariuszy mniejszościowych, ale
uzasadnia przyznanie określonej pozycji podmiotom wytyczającym interes Spółki, rozumiany
jako wypadkowa interesu wszystkich akcjonariuszy.
Dodać wypada, że w/w „różne” usytuowanie akcjonariuszy w ramach Spółki, winno być
oceniane z dala od perspektywy związanej z wpływem tychże na podejmowanie decyzji w
Spółce w ramach np.
zgromadzeń akcjonariuszy. Świadomość stopnia udziału
właścicielskiego w Spółce jest irrelewantna dla uznania, że dla określonego akcjonariusza
dedykowane jest jakiekolwiek ekstraordynaryjne uprawnienie. Jak wskazano wyżej, dopiero
status akcjonariusza większościowego (posiadającego znaczny pakiet akcji), może prowadzić
do uznania, że występuje on w „innej sytuacji” aniżeli akcjonariusz mniejszościowy, co
przyzwala na nadanie mu dodatkowych uprawnień, ponad te, które wynikają z jego wpływu
na kształt Spółki, będący pochodną zaangażowania kapitałowego.
Zauważyć wypada, że kryteria dla których uznać można, że sytuacja poszczególnych
akcjonariuszy jest różna jest wiele. Zależy to – moim zdaniem - także od specyfiki Spółki,
jej profilu, a nawet perspektyw rozwoju. Uznanie – co kreować się może wyraźnie w sytuacji
sporu – iż dany akcjonariusz znajduje się w „innej sytuacji”/„zachodzą różne okoliczności”,
zależeć może np. od właściwości indywidualnych danego akcjonariusza i wpływu tychże
właściwości na kształt i model zarządzania Spółką. Miernikiem dla oceny, że akcjonariusze
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znajdują się takiej samej sytuacji (w takich samych okolicznościach) jest zatem konstatacja, że
wpływ tychże na zarządzenie Spółką i osiąganie przez Spółkę przybieranych celów (z racji
posiadanych atrybutów i usytuowania w zmiennym otoczeniu biznesowym właściwym dla
profilu Spółki) jest podobny.
Wniosek jak wyżej zdaje się zatem obejmować również sytuację Spółek z udziałem
państwowego kapitału, gdzie istotna przy ocenie zasadności nadania różnych uprawnień
akcjonariuszom może być również analiza interesu publicznego i wartości sytuowanych na
poziomie co najmniej równorzędnym zasadzie równego traktowania akcjonariuszy, tj. np.
dotyczących bezpieczeństwa czy porządku publicznego.
Konsekwentnie – uważam, że tzw. „nierówne” traktowanie realizować się może w sferze,
która stała się pierwotnie powodem dla decyzji o ustanowieniu określonej „nadzwyczajnej”
prerogatywy. Innymi słowy, nie znajduje się uzasadnienia dla przyznawania akcjonariuszowi
specjalnych uprawnień w takim obszarze działania Spółki, który z zasady nie wiąże się chociażby pośrednio - ze szczególną pozycją akcjonariusza.
Warto pamiętać, że zarówno uprzywilejowanie akcji oraz tzw. uprawnienia osobiste
akcjonariuszy – zgodnie z poglądami doktryny – nie stanowią o różnym traktowaniu
akcjonariuszy.
Adresatami obowiązanymi do stosowania zasad z art. 20 KSH są organy Spółki. W praktyce, z
przykładami nierównego traktowania akcjonariuszy można spotkać się zarówno w uchwałach
organów Spółki, różnicujących - bez uzasadnienia - ich pozycję jak również w aktach
wewnątrzzakładowych, np. w statucie Spółki.
Przy świadomości jak trudno uznać i w konsekwencji przeprowadzić skuteczny dowód, że
doszło do nierównego potraktowania akcjonariuszy, opowiedzieć się należy za poglądem,
zgodnie z którym konsekwencje rodzić będą przede wszystkim przykłady rażące. Pomniejsze z
naruszeń, w warunkach sporu, „rozmyć” się mogą w zależności od przyjętej metody wykładni
i przy procesie ustalania występowania/nie występowania określonych w art. 20 KSH „takich
samych okoliczności”.
Rafał Rozwadowski, adwokat
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3. ROZSZERZENIE KOMPETENCJI ORAZ ZWIĘKSZENIE OCHRONY
WSPÓLNIKÓW MNIEJSZOŚCIOWYCH W SPÓŁCE Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, której
celem jest zwiększenie ochrony wspólników mniejszościowych w spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością. Wprowadzone przez ustawodawcę modyfikacje w art. 236 oraz art. 237
k.s.h. mają na celu poprawę ochrony wspólników mniejszościowych spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością przez ułatwienie im wykonywania uprawnień do zwoływania
zgromadzenia wspólników i uzupełniania jego porządku obrad.
Nowe brzmienie art. 236 k.s.h. rozwiewa wszelkie wątpliwości interpretacyjne, które pojawiały
się na gruncie poprzedniego brzmienia tego przepisu. Otóż zgodnie ze znowelizowanym
przepisem wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału
zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników i umieszczenia
określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia wspólników. Żądanie takie należy
złożyć na piśmie zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem
zgromadzenia wspólników.
Celem wprowadzonej nowelizacji jest wykluczenie sytuacji, w których zarząd, pomimo
zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia, mógłby nie uwzględnić w porządku obrad spraw
zaproponowanych przez mniejszościowych wspólników.
Niewątpliwie – z punktu widzenia interesów mniejszościowych wspólników – za korzystną
uznać należy dodaną przez ustawodawcę do art. 236 k.s.h regulację § 1¹, zgodnie z którą
wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia
wspólników. Żądanie takie należy złożyć na piśmie zarządowi najpóźniej na trzy tygodnie
przed terminem zgromadzenia wspólników. Zarząd wprowadza sprawy objęte żądaniem
wspólników do porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników i zawiadamia o tym
wspólników zgodnie z art. 238.
Doprecyzowanie tej kwestii jest istotne z uwagi na fakt, iż często - w praktyce obrotu
gospodarczego - zgromadzenia wspólników stanowią jedyną płaszczyznę, na której wspólnicy
mniejszościowi mogą dochodzić respektowania swoich praw bądź wyjaśnienia określonych
kwestii. Bardzo ważne jest zatem przyznanie wspólnikom mniejszościowym uprawnienia do
umieszczenia określonych kwestii w porządku obrad.
Należy przy tym pamiętać, iż znowelizowane przepisy mają charakter
semiimperatywny, a tym samym w umowie spółki może dojść do dalszego
złagodzenia na korzyść wspólników wymagań udziału kapitałowego warunkującego
zgłoszenie żądań (art. 236 § 3 k.s.h.).
Należy ponadto zwrócić uwagę na ewentualne zagrożenia jakie mogą ujawnić się na gruncie
znowelizowanych przepisów. Otóż w nowym brzmieniu art. 236 § 1 k.s.h. brakuje
uregulowania wskazującego, czy żądanie zwołania zgromadzenia, powinno zostać skutecznie
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doręczone. Nie wskazano bowiem, czy żądanie powinno dotrzeć do zarządu w taki sposób,
aby organ ten mógł zapoznać się z jego treścią, czy może wystarczającym jest jego wysłanie
przesyłką pocztową.
Co więcej, uprawnienie przyznane wspólnikowi lub wspólnikom, reprezentującym co najmniej
1/20 kapitału zakładowego może – w pewnych sytuacjach - naruszać prawa pozostałych
wspólników. Niewykluczone, iż nie będą oni mieli świadomości, iż dana sprawa wprowadzona
została do porządku obrad zgromadzenia wspólników.
Nowelizacji uległ ponadto art. 237 k.s.h. § 1 k.s.h., w którym ustawodawca jednoznacznie
określił, iż sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia
wspólników występujących z żądaniem w sytuacji, gdy zarząd nie zwoła zgromadzenia z
porządkiem obrad zgłoszonym przez wspólników, jak również wtedy, gdy zarząd nie
uwzględni w porządku obrad żądania umieszczenia określonych spraw. Kolejnym
uprawnieniem zwiększającym ochronę wspólników mniejszościowych jest – sprecyzowana w
art. 237 k.s.h. § 2 k.s.h. - możliwość zwrócenia się przez wspólników, na żądanie których
zwołano zgromadzenie, do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów
nałożonych uchwałą zgromadzenia.
Reasumując powyższe rozważania podkreślić należy, iż – pomimo wystąpienia pewnych
zastrzeżeń – wprowadzoną na mocy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. „O zmianie niektórych
ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców” nowelizację przepisów kodeksu
spółek handlowych należy ocenić pozytywnie, albowiem przyczyni się ona do zwiększenia
ochrony wspólników mniejszościowych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wojciech Strojek, adwokat
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4.

KARA UMOWNA PO WYGAŚNIĘCIU ZOBOWIĄZANIA

Zgodnie z art. 483 KC można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę
określonej sumy (kara umowna). Kara umowna jest zatem instrumentem prawnym,
ułatwiającym dochodzenie naprawienia szkody wynikłej z kontraktu. Zainteresowanie
wzbudzać może tymczasem ustalenie, czy karę umowną można „nałożyć” na kontrahenta –
ergo wszcząć proces jej dochodzenia - po wygaśnięciu zobowiązania, którego ta kara umowna
dotyczy.
Stosowanie mechanizmów uławiających, przyspieszających rozwiązywanie sytuacji spornych z
umów przynależy do powszechnej praktyki. Zastrzeżenie kary umownej, jako jeden z takich
instrumentów, jest bardzo często stosowany. Doregulowanie tej instytucji w przepisach prawa
przy jednoczesnym zastrzeżeniu, aby strony umowy w sposób dowolny kształtowały swoje
relacje prawne, powodowane jest - moim zdaniem – postulatem zmniejszenia zagrożenia
związanego z nadużywaniem tej instytucji i stosowaniem jej w sposób dowolny, z powołaniem
się właśnie na swobodę umów z art. 353 (1) KC. Dedykując w tym miejscu omówienie
zagadnienia powiązanego z występowaniem prawnych ograniczeń w stosowaniu kary umownej
w kontraktach do oddzielnego opracowania, warto zauważyć, że nie jest oczywistym - nawet
w świetle stanowisk judykatury – czy po wygaśnięciu kontraktu można powołać się na
zastrzeżoną w tymże karę umowną i skutecznie dochodzić jej zapłaty.
Zastrzeżenie kary umownej -w ujęciu technicznym jak również prawno - kształtującym
przybiera postać klauzuli umownej, tj. części umowy. Wychodząc zatem od konstrukcji
stosunku zobowiązaniowego można było teoretycznie twierdzić i argumentować, iż
wygaśnięcie kontraktu powoduje ten efekt, że odpada causa do dochodzenia zastrzeżonej w
wygasłym już kontrakcie kary umownej. Kwalifikowanym przypadkiem takiego rozumowania
byłaby analiza w/w zagadnienia przy zastosowaniu instytucji odstąpienia od umowy.
Skutkiem odstąpienia od umowy jest ponowne ukształtowanie relacji pomiędzy stronami w
taki sposób jakby umowa nie została zawarta. Właśnie na tle odstąpienie od umowy i
dochodzenia kar umownych zapadły relewantne dla komentowanego zagadnienia orzeczenia
Sądów.
Sad Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 27 lutego 2001 r., wydanym w sprawie o sygn.
akt I ACa 981/00, stwierdził m, in. iż, przepisy umowy o dzieło nie przewidują wypowiedzenia tej
umowy, natomiast regulują możliwość odstąpienia od umowy, czyli złożenia oświadczenia woli, na skutek
którego stosunek prawny wygasa od momentu zawarcia umowy (ex tunc). Wskutek odstąpienia wygasa

nie tylko zobowiązanie główne, ale i akcesoryjne: zobowiązanie zapłaty kary
umownej. Jednocześnie Sąd Najwyższy w orzeczeniu wyroku z dnia 5 października 2006 r. IV
CSK 157/06 wskazał, iż wykonanie prawa odstąpienia inwestora od umowy o roboty budowlane nie
pozbawia go roszczenia o zapłatę kary umownej zastrzeżonej na wypadek przekroczenia terminu oddania
obiektu.

W uzasadnieniu wyroku Sąd przyjął również, iż istnienie wyjątków od akcesoryjności, niewykluczonych
również w relacji umowy podstawowej i zastrzeżenia kary umownej podważa poprawność wniosku, że
zniesienie na skutek odstąpienia praw i obowiązków ustanowionych w umowie, wykracza poza jej warunki
przedmiotowo istotne (w umowach nazwanych) i rozciąga się na porozumienie, które miało skłonić dłużnika
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do wykonania zobowiązania, a wierzyciela uchronić od ujemnych skutków niewykonania umowy przez
zapewnienie naprawienie szkody lub naruszonego interesu niemajątkowego.
Stanowisko w obszarze dyskutowanego zagadnienia jest również przedmiotem
zainteresowania przedstawicieli doktryny. Zgodnie ze stanowiskiem zawartym w komentarzu
do art. 483 KC pod red. dr hab. Konrada Osajdy (2017, wyd. 15/W. Borysiak; ) nie następuje
wygaśnięcie obowiązku zapłaty kary umownej w sytuacji, w której przed chwila wygaśnięcia zobowiązania
doszło do naruszenia przez dłużnika obowiązku, za którego naruszenie zastrzeżona była kara umowna.
Przychylam się do zarówno do stanowiska wyrażonego w przedstawionym wyżej orzeczeniu
Sądu Najwyższego jak i głosu doktryny. Za uznaniem, że możliwym jest dochodzenie
zastrzeżonej w umowie, która wygasła/została rozwiązana, kary umownej przemawiają
również względy logiki i zasady racjonalności prawa. Trudno byłoby zaakceptować sytuacje,
gdzie de facto strona umowy poprzez np. brak ujawnienia kontrahentowi/zatajenie/tuszowanie
działań niepożądanych uchyla się od obowiązku zapłaty kary umownej będącej instrumentem
dochodzenia szkody powiązanej z kontraktem.
Pamiętać przy tym należy, iż kara umowna jest „tylko” powiązana z cywilistycznym pojęciem
szkody, tj. że wystąpienie szkody nie jest warunkiem sine qua non dochodzenia zapłaty kary
umownej (tak też orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie o sygn.
akt III CZP 61/3, mające moc zasady prawnej – gdzie stwierdzono, iż zastrzeżenie kary umownej
na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nie zwalnia dłużnika z obowiązku jej
zapłaty w razie wykazania, że wierzyciel nie poniósł szkody).
Niemniej, przyjęcie że wraz z wygaśnięciem stosunku podstawowego, a idąc dalej - nawet
wraz z zaistnieniem skutku, że dana umowa uważana jest za niezawartą, niweczy się prawo do
dochodzenia kary umownej pozostaje w kontrze z takim rozumieniem, że kara umowna
stanowi pewien „surogat odszkodowania” i służy - bezwarunkowo - wypłacie rekompensaty
stronie uprawnionej na wypadek zajścia sytuacji wyraźnie uzgodnionej pomiędzy stronami
przy zawieraniu kontraktu.
Dodać wypada dla porządku, iż warunkiem skutecznego dochodzenia zastrzeżonej kary
umownej jest wystąpienie zdarzenie aktywizującego obowiązek jej zapłaty w okresie
obowiązywania umowy/przed złożeniem oświadczenie o odstąpieniu. Nie jest decydującym
natomiast moment powzięcia wiedzy o takim zdarzeniu, który może mieć znaczenie - moim
zdaniem - jedynie w kontekście ustalania okresu przedawnienia danego roszczenia.
Rafał Rozwadowski, adwokat
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5.

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ

W gąszczu przepisów, umów i „ważnych” spraw potrzebna jest też chwila spokoju, w której
można czuć się naprawdę bezpiecznie. Chcemy dać od siebie choć kilka takich chwil Tym,
którzy tego najbardziej potrzebują.
Mamy zaszczyt poinformować, że od listopada dzielimy się swoimi dobrymi chwilami z
Fundacją Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową w Warszawie (Nr KRS
0000079660). Chcemy aby informacja o Fundacji
Pomocy Dzieciom z Chorobą
Nowotworową w Warszawie towarzyszyła nam przez cały czas i aby z naszej wspólnej drogi
wynikało jak najwięcej bezpiecznych chwil dla podopiecznych Fundacji.

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową w Warszawie została powołana
z inicjatywy Rodziców Dzieci chorych na nowotwór, przy wsparciu lekarzy onkologów. Działa
nieprzerwanie od 1991 roku.
Fundacja otacza wszechstronną opieką Dzieci chore na nowotwór oraz ich Rodziny, z terenu
całego kraju, na każdym etapie pokonywania choroby. Każdego roku z pomocy Fundacji
korzysta kilkaset osób.
Serdecznie zachęcamy Państwa do przekazania choć jednej dobrej chwili na rzecz
Fundacji.
Więcej informacji na temat Fundacji oraz możliwych sposobów udzielenia wsparcia znajdą
Państwo pod adresem internetowym http://fundacja.net/ oraz na stronie Facebook:
https://www.facebook.com/FPDzChN/?hc_ref=SEARCH
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