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W tej drugiej sytuacji, członek organu może podważać decyzję o swoim odwołaniu w 

drodze powództwa o ustalenie jej nieważności, a tym samym o stwierdzenie iż nadal sprawuje 

funkcję. W odniesieniu do aktów pochodzących od innych gremiów lub osób – aniżeli 

zgromadzenie wspólników, nie występują tu ograniczenia, jakie obowiązują przy wnoszeniu 

powództw o stwierdzenie nieważności uchwał zgromadzeń. Przeszkoda w w postaci braku 

legitymacji czynnej odwołanego członka zarządu zachodzi tylko w tym drugim przypadku. 

Natomiast przy powództwach skierowanych przeciwko decyzjom o odwołaniu wydanym przez 

radę nadzorczą, komisję rewizyjną lub inne osoby omawiane ograniczenie nie występuje. 

Sytuacja członka odwołanego uchwałą zgromadzenia jest więc z analizowanego punktu 

widzenia znacznie upośledzona. Wyłączona jest jego legitymacja czynna do zaskarżenia 

uchwały odwołującej. Przedstawione rozwiązania stwarzają nierówną sytuację prawną 

członków zarządu, w zależności od tego kto podejmuje decyzję o pozbawieniu funkcji; 

zgromadzenie wspólników czy inne gremium lub osoby. Zróżnicowanie takie należy uznać jako 

nieakceptowalne. Kreuje wszak odmienne w obu przypadkach możliwości przeciwdziałania 

niezgodnym z prawem aktom odwołania z funkcji. Uzasadniony jest więc postulat zrównania 

pozycji prawnej osób które tracą funkcje w wyniku decyzji naruszających prawo. Za 

przyznaniem legitymacji czynnej odwołanym uchwalą zgromadzenia członkom zarządu 

przemawia również potrzeba przeciwdziałania sytuacji, gdy uchwała odwołująca została 

podjęta niewielką lub okazjonalnie stworzoną większością głosów. 75 

W postanowieniu z dnia 14 listopada 2014 r. (I CSK 713/13, LEX nr 1622297)76 Sąd Najwyższy 

przyjął natomiast istnienie legitymacji Ministra Spraw Wewnętrznych do żądania stwierdzenia 

nieważności uchwały o połączeniu spółek, na skutek której doszło do nabycia przez spółkę 

przejmującą nieruchomości należącej do spółki przejmowanej wbrew przepisom ustawy o 

nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Kwestia ta jest niezwykle problematyczna. Z 

jednej bowiem strony katalog podmiotów uprawnionych do zaskarżania uchwał zgromadzeń 

spółek kapitałowych jest co do zasady zamknięty, a art. 6 ust. 2 ustawy o nabywaniu 

nieruchomości przez cudzoziemców przewiduje legitymację wymienionych tam podmiotów 

jedynie do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności nabycia przez cudzoziemca 

nieruchomości wbrew przepisom ustawy (a nie stwierdzania nieważności 
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75 
A. Koch: Podważanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, CH BECK 2011, s. 37-8. 

76Postanowienie Sn z dnia 14 listopada 2014 r., I CSK 713/13, LEX nr 1622297. 
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uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych). Z drugiej zaś strony uznanie, że w takiej sytuacji 

Ministrowi Spraw Wewnętrznych przysługuje jedynie żądanie stwierdzenia nieważności 

nabycia przez spółkę przejmującą nieruchomości należącej do spółki przejmowanej, z uwagi 

na to, że nabycie takie jest - w świetle art. 6 ust. 1 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez 

cudzoziemców - ex lege nieważne, nie rozwiązuje problemu. Na skutek uchwały o połączeniu 

spółka przejmująca zostaje bowiem wykreślona z rejestru (art. 493 § 1 k.s.h.). Jeżeli więc sąd 

stwierdziłby, że skutek w postaci przejścia na spółkę przejmującą nieruchomości nie wystąpił 

z uwagi na sankcję nieważności przewidzianą w art. 6 ust. 1 ustawy o nabywaniu nieruchomości 

przez cudzoziemców, to pojawiłoby się pytanie, komu miałaby przysługiwać własność tej 

nieruchomości, skoro dotychczasowy właściciel (tj. spółka przejmująca) nie istnieje. Mimo 

więc, że omawiane postanowienie Sądu Najwyższego jest kontrowersyjne w świetle art. 250 i 

422 § 2 k.s.h., nie można nie dostrzegać istotnych argumentów przemawiających za zajęciem 

wyrażonego w nim stanowiska. Ponadto, jak wynika z uchwały SN z dnia 20 listopada 2015 r. 

(III CZP 78/15, niepubl.), podmiotem uprawnionym do żądania stwierdzenia nieważności 

uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych jest – na podstawie art. 7 k.p.c. – prokurator. Zgodnie 

bowiem z tym przepisem prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, 

jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli według jego oceny 

wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego. 77 

 

Poza tym, w wyroku z dnia 30 stycznia 2009 r., II CSK355/08,78 Biul. SN 2009, nr 5, s. 

11) Sąd Najwyższy stwierdził, że z mocy zajęcia udziałów dłużnika w spółce z o.o. wierzyciel 

jest legitymowany do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały 

wspólników, zagrażającej możliwości uzyskania zaspokojenia – art.9102 §1  in fine k.p.c. 

Przepis art. 9102 k.p.c. stanowi bowiem lex specialis wobec przepisów art. 250 k.s.h. i jako taki 

powinien być interpretowany ściśle, tj. jego zastosowanie, w kontekście legitymacji do 

zaskarżania uchwał zgromadzeń wspólników spółek kapitałowych, wchodzi w grę jedynie 

wtedy, gdy w konkretnym stanie faktycznym wystąpią okoliczności wskazane w tym przepisie. 

79 
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77A. Kidyba: Komentarz aktualizowany do art. 252 k.s.h., stan prawny na 31.12.2016, System Informacji Prawnej 

LEX. 

78
Wyrok SN  z dnia 30 stycznia 2009 r., II CSK355/08, Biul. SN 2009, nr 5, s. 11.                                                                                
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79
K. Osajda, Wadliwe uchwały organów spółek kapitałowych w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego, Glosa 2012, 

nr 2, s. 11 

 

3.2.Przebieg postępowania o stwierdzenie nieważności. 

 

 

 Powództwo jest wytaczane przeciwko spółce, a nie jej organom (uchwała SN z dnia 20 

listopada 2015 r., III CZP 78/15, w której wskazano, że w sprawie o stwierdzenie nieważności 

uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wytoczonej na podstawie art. 7 

i 57 k.p.c. prokurator pozywa wyłącznie tę spółkę). Sądem właściwym rzeczowo jest sąd 

okręgowy - art. 17 k.p.c. 
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