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Uregulowanie prokury łącznej niewłaściwej 
w kodeksie cywilnym i doniosłość 

konsekwencji prawnych z tym związanych

Streszczenie:

Niniejszy wywód ma na celu analizę zasadności i potrzeby uregulowania instytucji pro-
kury łącznej niewłaściwej w kodeksie cywilnym. Przedmiotem dyskursu jest także ocena 
skutków prawnych związanych z decyzją prawodawcy, który wprowadził do polskiego 
porządku prawnego instytucję prokury łącznej niewłaściwej. Ten rodzaj prokury został 
wbudowany do k.c. przez ustawodawcę w art. 1094 §  11 k.c. Dodanie przedmiotowego 
przepisu do k.c. jest skutkiem dość nieoczekiwanej zmiany utrwalonego orzecznictwa 
SN w tym zakresie, bowiem SN rozstrzygnął, że nie jest możliwe ustanowienie prokury 
łącznej niewłaściwej.

Słowa kluczowe: prokura łączna, prokura łączna niewłaściwa, pełnomocnictwo, 
reprezentacja spółki

1. Wstęp

Niniejszy wywód ma na celu analizę zasadności i potrzeby uregulowania instytucji 
prokury łącznej niewłaściwej w k.c. Przedmiotem dyskursu jest także ocena skutków 
prawnych związanych z decyzją prawodawcy, który ustawą z 16 grudnia 2016 r. o zmia-
nie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorcy, wprowadził 
do polskiego porządku prawnego instytucję prokury łącznej niewłaściwej, zwanej też 
niekiedy prokurą nieprawidłową. Ten rodzaj prokury został wbudowany do k.c. przez 
ustawodawcę w art. 1094 § 11. W doktrynie wyrażane jest stanowisko, w świetle którego 

1  Autor jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
i aplikantem radcowskim przy OIRP w Krakowie.
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przepis ten rozstrzygnął wątpliwości i spory narosłe wokół przedmiotowej instytucji już 
w czasach II Rzeczypospolitej. Dodanie przedmiotowego przepisu do k.c. jest skutkiem 
dość nieoczekiwanej zmiany utrwalonego orzecznictwa SN w tym zakresie, bowiem 
w zawisłym przed SN zagadnieniem prawnym, przedstawionym przez Pierwszego Pre-
zesa Sądu Najwyższego, SN uchwałą w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnął, że nie 
jest możliwy wpis do KRS w rubryce „Prokurenci” jednego prokurenta, z jednoczesnym 
zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu spółki2. 

2. Zasadnicze motywy wprowadzenia do k.c. uregulowania prokury  
łącznej niewłaściwej

Regulacja związana z możliwością udzielenia prokury łącznej obecnie mieści się 
w art. 1094 § 1 k.c. Zarówno na gruncie wcześniej obowiązującego art. 62 k.h., jak 
i obecnie obowiązującego przepisu art. 1094 § 1 k.c., ustawodawca wprost dopuszcza 
udzielenie prokury łącznej3. W pewnym uproszczeniu należy wskazać, że regulacje k.h. 
i k.c. w zakresie prokury łącznej są zbieżne4, bowiem przepisy dotyczące tego zagadnie-
nia opierają się na tym, że prokura może być udzielona kilku osobom łącznie lub od-
dzielnie. Jednakże ani poprzednio obowiązujący przepis art. 62 k.h. dotyczący prokury 
łącznej, ani art. 1094 k.c. w brzmieniu ustalonym przed wyżej wskazaną nowelizacją 
z 16 grudnia 2016 r., nie wypowiadał się wprost w kwestii ewentualnej dopuszczalności 
udzielenia prokury łącznej niewłaściwej, tj. milczał na temat możliwości ograniczenia 
prokurenta w ten sposób, że reprezentacja mocodawcy może być wykonywana tylko 
łącznie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do repre-
zentacji spółki kapitałowej. Od 1 stycznia 2017 r., a więc od momentu wejścia w życie 
ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia 
prawnego przedsiębiorcy, ustawodawca przepisem art. 1094 § 11 k.c. przesądził, że pro-
kura może obejmować umocowanie także albo wyłącznie do dokonywania czynności 
wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do re-
prezentowania handlowej spółki osobowej.

W tym miejscu należy wskazać, że co do możliwości udzielenia prokury łącznej 
niewłaściwej istniał zasadniczy kierunek orzeczniczy dopuszczający możliwość umo-
cowania do działania prokurenta ze wspomnianym ograniczeniem. Trudno jest mó-
wić o przełamaniu linii orzeczniczej SN w przedmiocie prokury łącznej niewłaści-
wej ze względu na stosunkowo niewielką ilość rozpatrywanych zagadnień prawnych 
w tym zakresie, jednakże można stwierdzić, jak się wydaje, że doszło do przełamania 
co najmniej pewnego kierunku orzeczniczego, którego zasadnicze rysy pojawiły się 
w orzecznictwie przedwojennym. W orzeczeniu SN z 18 lutego 1938 r.5 wskazano, 

2  Uchwała SN z dnia 30.01.2015 r., III CZP 34/14, OSNC 2015/7‒8, poz. 80.
3  Por. rozważania dot. prokury na gruncie k.h. T. Dziurżyński, Z. Fenichel, M. Honzatko, Kodeks han-
dlowy. Komentarz, Kraków 1935, s. 124 i nast. 

4  Szerzej: P. Bielski, Pełnomocnictwo handlowe (uwagi de lege lata i de lege ferenda), PPH 2001, nr 5, 
passim.

5  Orzeczenie z dnia 18 lutego 1938 r., C I 170/37, Zb.Urz. 1938, nr 12, poz. 561.
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że ówcześnie obowiązujące przepisy k.h. typizujące prokurę łączną, „(…) przewidując 
przy tzw. prokurze łącznej działanie prokurenta tylko przy współudziale drugiej osoby, 
bynajmniej nie zabraniają, aby tą drugą osobą był członek zarządu spółki akcyjnej”. 
Orzeczenie to było pewnym wyznacznikiem ścieżki interpretacyjnej związanej z możli-
wością udzielania prokury łącznej niewłaściwej, a także wskazówką dla sądów rejestro-
wych dopuszczającą wpis prokury niewłaściwej w rejestrach handlowych tworzonych 
na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów6.

W kolejno zapadłych orzeczeniach SN, pomimo – jak mogłoby się wydawać – wręcz 
archaicznych realiów gospodarczych nieprzystających do współczesnej rzeczywistości, 
powoływał się na orzeczenie z 18 lutego 1938 r., wskazując nie tylko na autorytet skła-
du orzekającego w tym przedmiocie, ale także na zasadniczą zbieżność brzmieniową 
przepisów wtedy obowiązujących. I tak w uchwale z 27 kwietnia 2001 r.7 SN wskazał, 
że dopuszczalne jest udzielenie prokury jednej osobie z zastrzeżeniem, że może ona 
działać tylko łącznie z członkiem zarządu spółki lub wspólnikiem. 

W orzeczeniu tym SN wskazał, że prokura łączna niewłaściwa wykracza poza prze-
pisy zdekodowane w k.c., bowiem taki sposób ograniczenia prokurenta w działaniu 
nie został określony wprost w k.c. ze względu na to, że w k.c. istniały wtedy tylko dwa 
rodzaje prokury dopuszczone de lege lata przez prawodawcę. Jednakże po dokonaniu 
przez SN wykładni analogia legis wskazano na dopuszczalność takiego ukształtowania 
reprezentacji. Zgodnie z ówcześnie obowiązującym art. 62 k.h.8, będącym w istocie re-
gulacją tożsamą z obecnie obowiązującą, SN wskazał na możliwość udzielenia prokury 
łącznej lub prokury samoistnej. Obok znanych ze wspomnianego przepisu art. 62 k.h. 
dwóch rodzajów prokury, SN w istocie wyodrębnił trzeci rodzaj prokury, jako prokurę 
łączną niewłaściwą, której podstawą prawną miało być wyżej wymienione analogiczne 
stosowanie przepisów o prokurze łącznej. Na marginesie należy wskazać, że prezento-
wana przez SN koncepcja zasługuje na uwagę ze względu na nawiązanie do niemieckiej 
nauki prawa, a konkretnie do tzw. mieszanego zastępstwa łącznego (gemischte Gesamt-
vertretung) polegającego na zobowiązaniu prokurenta do działania łącznego ze wspólni-
kiem spółki osobowej, zarządcą spółki z o.o., bądź członkiem zarządu spółki akcyjnej9. 
Takie rozwiązanie, dające możliwość reprezentacji łącznej, uzasadnione jest względami 
praktyki przedsiębiorców, niższymi kosztami związanymi z możliwością udzielenia 
prokury łącznej, bezpieczeństwem obrotu polegającym na możliwości swoistej kontroli 
prokurenta przez osobę będącą „najbliżej” spraw przedsiębiorstwa. SN wskazał także, 
że dopuszczając wpis takiej prokury do rejestru, nie dochodzi do naruszenia przepi-
su wprowadzającego regułę, wedle której nie można ograniczyć prokury ze skutkiem 
wobec osób trzecich, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, bowiem – jak wska-
zał – powyższa norma ogranicza się jedynie do wprowadzenia zakazu w ograniczeniu 
przedmiotowym prokurenta, a nie do sposobu reprezentacji. 

6  Dekret z dnia 7 lutego 1919 r. o rejestrze handlowym (Dz.U. 1919 nr 14 poz. 164).
7  Uchwała SN z dnia 27.04.2001 r., III CZP 6/01, OSNC 2001/10/148.
8  Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. nr 57 
poz. 502 ze zm.).

9  Por. L. Moskwa, Prokura w prawie niemieckim, Studia Prawnicze 2 (108)/1991, s. 109.



Maksymilian Gurbisz

82 

Jak się wydaje, także z uchwały SN z 23 sierpnia 2006 r. można wyprowadzić wnio-
sek o dopuszczalności udzielenia prokury łącznej niewłaściwej. SN stwierdził w niej, 
że w przypadku ustanowienia pełnomocnika będącego jednocześnie członkiem za-
rządu do ewentualnej oceny skutków prawnych przy przekroczeniu zakresu lub gra-
nic umocowania, zastosowanie powinny znaleźć art. 103–105 k.c.10 Mając na uwadze, 
że prokura jest szczególną formą pełnomocnictwa11, powyższe regulacje należałoby 
zastosować w razie udzielenia prokury osobie będącej jednocześnie członkiem zarzą-
du. Tak więc także i ten judykat podtrzymywał wcześniej wyrażane stanowisko SN 
w przedmiocie prokury łącznej niewłaściwej. 

Uchwała składu siedmiu sędziów SN z 30 stycznia 2015 r. nie wpisała się w dotych-
czasowe orzeczenia, a także w poglądy części doktryny, w związku z czym dała asumpt 
ustawodawcy do wprowadzenia przepisu, który expressis verbis zezwalałby na takie 
ukształtowanie reprezentacji i rozstrzygnął wszelkie wątpliwości w tym zakresie. 

Celem niniejszej wypowiedzi jest analiza skutków prawnych związanych z wpro-
wadzeniem przepisu art. 1094 § 11 k.c. oraz ocena tego, czy ingerencja ustawodawcy 
w przedmiotowym przypadku była konieczna. 

3. Celowość ingerencji ustawodawcy wobec reguł wykładni prawa

W tym miejscu niezbędnym jest przedstawienie, w pewnym zarysie, podstawowych 
reguł wykładni tekstu prawnego celem należytego rozpoznania problemów, jakie owe 
metody nastręczają w kontekście możliwości ich zastosowania podczas interpretacji 
norm wynikających z przepisów o prokurze. 

Z punktu widzenia kanonu metod wykładni prawa, w zasadzie nie budzi wątpliwości 
fakt, że pierwszeństwo ma wykładnia językowa. Każdy inny rodzaj wykładni jest w wie-
lu przypadkach jedynie tłem dla tego wszystkiego, co daje się odczytać literalnie z prze-
pisu prawa. Należy jednak wskazać, że bardzo często potrzeby obrotu gospodarczego 
nie wytrzymują konfrontacji z wnioskami, które są wyprowadzane z przepisów prawa 
na podstawie wykładni językowej. Z tego względu Trybunał Konstytucyjny w wyroku 
z dnia 28 czerwca 2000 r. wyprowadził dyrektywy interpretacyjne, jakie winny być bra-
ne pod uwagę w procesie interpretacji prawa w demokratycznym państwie prawnym12. 
Z ogólnego katalogu norm konstytucyjnych, zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, 
wynika, że w tych wszystkich przypadkach, w których nie istnieje niebezpieczeństwo 
dwojakiego pojmowania treści normy prawnej wynikającej z danego przepisu, należy 
stosować tylko i wyłącznie wykładnię językową, bowiem w takich sytuacjach, wobec 
jasności i precyzji językowego brzmienia przepisu, nie ma potrzeb sięgania po inne 

10  Uchwała SN z dnia 23.08.2006 r., III CZP 68/06, OSNC 2007/6/82.
11  P. Nazaruk, art. 109 (1) [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2014. 
Zob. także rozważania dot. natury pełnomocnictwa: S. Rudnicki, R. Trzaskowski, art. 98 [w:] Kodeks 
cywilny. Komentarz. Księga pierwsza. Część ogólna, red. J. Gudowski, LexisNexis 2014.

12  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r., sygn. akt K 25/99 (Dz.U. 2000 nr 53 
poz. 648).
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metody wykładni13. W przypadku, gdy dany wniosek interpretacyjny jest jednoznacz-
ny, to inne metody wykładni mogą tylko i wyłącznie taki wniosek wspierać, a zatem 
jedynie potwierdzać wynik uprzednio dokonanej egzegezy tekstu prawnego za pomocą 
wykładni językowej.

Wszakże należy wskazać, że granice, jakie wynikają z wykładni językowej, nie są ab-
solutne czy też bezwzględne, a prawnik interpretujący tekst w pewnych przypadkach 
może wyprowadzać wnioski znacznie dalej idące niż określa to granica tekstualna. Te 
przypadki mogą pojawiać się w momencie, gdy po przeprowadzonej analizie okaże się, 
że pewne wartości aksjologiczne wynikające z celu i funkcji danej normy dekodowanej 
z przepisu są na tyle istotne, że przełamują znaczenie semantyczne tekstu prawnego. 

W przypadku niniejszego wywodu największe znaczenie, z uwagi na podobieństwo 
regulacji prokury łącznej i prokury łącznej niewłaściwej, ma tak zwana metoda wykład-
ni analogia legis, będąca rodzajem prawniczego wnioskowania a simile, czyli rozumo-
wania analogicznego. Nie istnieją w nauce prawa zasadnicze wątpliwości co do tego, iż 
stosowanie wnioskowania przez analogię jest dopuszczalne celem wypełniania w pra-
wie luk konstrukcyjnych oraz w celu ochrony wolności i praw obywatelskich14. Jednakże 
budzi poważne wątpliwości stosowanie tego rodzaju wykładni w tych przypadkach, gdy 
luka konstrukcyjna nie istnieje albo też nie zachodzi niebezpieczeństwo dla wolności 
i praw obywatelskich. 

Z wyżej wymienionych względów konieczne jest wskazanie, w jakich wypadkach 
nie można zastosować wnioskowania per analogiam. I tak: istnieją bezwzględne za-
kazy stosowania wykładni analogia legis w obszarze prawa karnego na niekorzyść 
oskarżonego, a także w prawie podatkowym na niekorzyść podatnika oraz zakazy 
stosowania wykładni a simile w kontekście regulacji ustanowionych na zasadzie wy-
jątku od reguły ogólnej. 

Wyrażane są poglądy, które wskazują, że jeżeli pewna instytucja odmiennie jest 
ufundowana w prawie obcym, a jednocześnie pojawiają się racje optujące za jej zasto-
sowaniem, to możliwe jest istnienie w prawie krajowym tak zwanej konstrukcyjnej luki 
prawnej, a taką lukę konstrukcyjną należy wtedy wypełnić poprzez zastosowanie analo-
gii, w szczególności w sytuacji, gdy oba te systemy są do siebie systemami zbliżonymi15.

Jak wyżej wskazano, stosowanie wykładni innej niż językowa, w tym wykładni 
analogii legis, winno być uzasadniane względami funkcjonalnymi i celowościowymi, 
a to, czy one istniały w przypadku braku uregulowania prokury łącznej niewłaściwej 
w uprzednio obowiązującym stanie prawnym, zostanie rozważone poniżej. 

Wydaje się, że orzeczenie z 30 stycznia 2015 r., które spotkało się – w ocenie autora 
niniejszego tekstu – ze słuszną krytyką16, powinno skutkować natychmiastową reak-
cją ustawodawcy ze względu na charakter i rolę orzecznictwa SN w polskim systemie 
prawnym. Pozycja i rola SN określona jest w sposób ogólny w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 

13  Por. T. Spyra, Granice wykładni prawa, Kraków 2006, s. 160.
14  Zob. L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2010, s. 224‒225.
15  Z. Ziembiński, Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980, s. 220.
16  Por. M. Romanowski, Prokura niewłaściwa jednak właściwa, Rzeczposp. PCD 2016, nr 2, passim; 
W. Jurcewicz, Glosa do uchwały SN z dnia 30 stycznia 2015 r., III CZP 34/14, Glosa 2015, nr 4, s. 17‒30.
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23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym, który wskazuje kompetencje SN w zakresie 
sprawowania nadzoru i zapewniania zgodności z prawem oraz jednolitości orzecznic-
twa sądów powszechnych, a także podejmowania uchwał rozstrzygających zagadnienia 
prawne. Należy bowiem stwierdzić, że mimo dość nieoczekiwanego i kontrowersyjnego 
rozstrzygnięcia omawianego zagadnienia prawnego przez uchwałę z 30 stycznia 2015 r., 
nie skutkuje ona automatyczną nieważnością udzielonych dotychczas prokur ani też 
nieważnością ewentualnych ustanowionych prokur niewłaściwych w przyszłości, bo-
wiem polski system prawny nie ma charakteru precedensowego, w związku z czym 
sądy niższych instancji nie są tym orzeczeniem związane, a orzeczenie SN wiąże tylko 
w danej sprawie. Ponadto siedmioosobowy skład rozstrzygający to zagadnienie nie 
zdecydował się nadać przedmiotowej uchwale rangi zasady prawnej, a więc przy ewen-
tualnym kolejnym rozpatrywaniu tego zagadnienia będzie możliwe wydanie odmien-
nego rozstrzygnięcia. Jakkolwiek na marginesie należy wskazać, że nawet gdyby SN 
zdecydował się nadać moc zasady prawnej tej uchwale, to i tak byłby władny odstąpić 
od takiej uchwały, chociaż jest to obwarowane szeregiem zastrzeżeń formalnych wy-
nikających z art. 62 ustawy o Sądzie Najwyższym17. W związku z powyższym ani sądy 
niższych instancji, ani SN w kolejnej sprawie przed tym sądem tym rozstrzygnięciem 
nie będą już związane. Biorąc to pod uwagę, należy zastanowić się, czy ustawodawca 
nie postąpił zbyt pochopnie, decydując się na wprowadzenie regulacji, wyrażającej 
explicite możliwość udzielenia prokury w ten sposób, że prokura może obejmować 
umocowanie także albo wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem 
organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej 
spółki osobowej. 

Niektórzy przedstawiciele doktryny uważają, że nowelizacja wprowadzająca 
art. 1094 § 11 k.c. nie byłaby niezbędna, gdyby nie zajęte przez SN stanowisko w uchwale 
z 30 stycznia 2015 r., bowiem zdaniem tych autorów regulacja dotycząca prokury była 
zupełna i nie zawierała luk normatywnych18. Na zasadzie wypracowanych przez dok-
trynę technik wykładni prawa można było z obowiązujących regulacji wyprowadzić 
dopuszczalność udzielenia takiej prokury, co manifestowało się przez blisko 100 lat 
w jednolitym kierunku orzeczniczym SN. 

Nie można jednak bronić tezy, że dodanie omawianego przepisu nie było konieczne. 
Pomimo powyższego zwięzłego wskazania, że rola SN nie skutkuje hic et nunc nie-
ważnością czynności prawnych dokonanych z udziałem prokurentów ustanowionych 
wbrew wykładni wyrażonej 30 stycznia 2015 r., bowiem do wzruszenia orzeczeń reje-
strowych konieczne byłoby wzruszenie postępowań dotyczących czynności prawnych 
z niewłaściwie umocowanymi do działania prokurentami w myśl obowiązujących prze-
pisów procedury cywilnej. W tym miejscu nie jest możliwe przeanalizowanie całego 
postępowania w tym zakresie, jakkolwiek należy wskazać, że ewentualne kwestionowa-
nie czynności z udziałem wadliwie umocowanych prokurentów byłoby możliwe tylko 
od chwili podjęcia przedmiotowej uchwały. Wniosek taki wynika ze stanowiska SN 
17  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. 2013 poz. 499 ze zm.).
18  A. Opalski, R. Pabis, A.W. Wiśniewski, Regulacja prokury łącznej mieszanej w kodeksie cywilnym, 
PPH 3/2017, s. 16.
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w tym zakresie, według którego skutki tego orzeczenia wywołują tylko konsekwencje 
na przyszłość. SN bowiem wprost stwierdza, że podjęta uchwała obowiązuje pro futuro 
dopiero od chwili jej podjęcia. Taka interpretacja wskazuje na dużą świadomość skła-
du orzekającego w zakresie dokonanych czynności przez prokurentów niewłaściwych 
w obrocie gospodarczym i niecelowe byłoby ich kwestionowanie. W związku z powyż-
szym SN niejako sanuje czynności dokonane przez prokurentów umocowanych z oma-
wianym ograniczeniem, a zastosowana wykładnia stanowi pewien gest w kierunku 
praktyki obrotu gospodarczego19. Niektórzy autorzy uważają także, że nie jest jasne, czy 
stosowanie wykładni zawartej w przedmiotowej uchwale należy odnosić do czynności 
prawnych z udziałem prokurentów, czy też do wpisów prokury do KRS20. 

Sentencja zawarta w uchwale SN przesądza, że „niedopuszczalny jest wpis jednego 
prokurenta do KRS z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem 
zarządu”. W związku z tym, że w regułach wykładni prawa wypracowanych przez dok-
trynę pierwszeństwo ma wykładnia językowa, to jej interpretacja zdaje się wskazywać, 
że brak jest zasadniczych podstaw do wykreślenia prokur wpisanych do rejestru przed 
dniem wejścia w życie uchwały, bowiem niedopuszczalny jest tylko i wyłącznie wpis 
po tym dniu21. Jednak pomimo to, że uchwała nie ma mocy zasady prawnej i przywo-
łanego poglądu dotyczącego braku podstaw do wykreślania prokur, zdaniem autora 
niniejszego artykułu, należy stanąć na stanowisku, według którego autorytet SN i jego 
pozycja w polskim systemie prawa nie pozwoliły, od dnia wejścia w życie uchwały 
do dnia dodania przepisu art. 1094 § 11 k.c. ustanawiającego prokurę, podjąć „ryzyka” 
gospodarczego związanego z utrzymaniem status quo, a więc z pozostawieniem w KRS 
tak umocowanych prokurentów. W związku z powyższym należy uznać, że pomimo 
braku luki normatywnej w dotychczasowej regulacji, z powodu zapadłego orzeczenia, 
konieczna była interwencja ustawodawcy w tym zakresie.

4. Uregulowanie prokury niewłaściwej w k.c. a możliwość ustanowienia 
członka zarządu prokurentem

Z punktu widzenia poprzednio obowiązującej regulacji prokury łącznej zamieszczonej 
w k.c., dogmatyczno-prawna analiza przepisów ówcześnie obowiązujących wskazywała 
na to, że prokura może być ustanowiona jedynie w trzech wariantach, tj. prokury po-
jedynczej, prokury łącznej i prokury oddziałowej. 

Powyższy argument popierany był treścią przepisów k.c. wobec wyczerpującego jej 
uregulowania i tak zwanego numerus clausus czynności jednostronnych. W związku 
z tym, że prokura może być uznana za jednostronną czynność prawną, a art. 58 k.c. 
jednoznacznie wskazuje, że taka czynność może być dokonana jedynie wtedy, gdy nor-
ma ustawowa na nią zezwala, to pojawiały się bardzo poważne problemy odnośnie 
tego, czy ograniczenie wyprowadzone z art. 58 k.c. ma zastosowanie w odniesieniu 
do ustanowienia prokury łącznej niewłaściwej. 
19  W. Jurcewicz, Glosa do uchwały SN z dnia 30 stycznia 2015 r., III CZP 34/14, Glosa 2015, nr 4, s. 29.
20  Por. P. Kędzierski, Prokura łączna „mieszana” – glosa – III CZP 34/14, MOP 2016, nr 5, s. 272 i nast.
21  Ibidem, s. 272 i nast.
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Z powyższego powodu wynikały także wątpliwości dotyczące nie tylko tego, czy 
dopuszczalne jest ustanowienie prokury łącznej niewłaściwej, ale także rodziło to za-
strzeżenia odnośnie tego, czy możliwe jest ustanowienia członka organu zarządzającego 
prokurentem. Wobec nowelizacji przedmiotowych przepisów nie tylko rozstrzygnięto 
wprost możliwość ustanowienia prokury łącznej niewłaściwej, ale także możliwości 
ustanowienia członka zarządu prokurentem, o czym będzie mowa poniżej. 

Wraz z wprowadzeniem regulacji do k.c. statuującej wprost dopuszczalność udzie-
lenia prokury niewłaściwej i – co do zasady – rozstrzygnięcie dodanym przepisem 
art. 1094 § 11 k.c. wątpliwości w zakresie związanym z możliwością jej udzielenia, poja-
wia się pytanie o ewentualną dopuszczalność ustanowienia prokurentem członka zarzą-
du. Przeciwnicy dopuszczalności ustanowienia prokurentem członka zarządu wskazują 
na odmienne funkcje zarządcy i prokurenta, a także na ryzyko braku odróżnienia 
tego, w jakim reżimie prawnym miałby odpowiadać prokurent będący jednocześnie 
członkiem zarządu – czy jako członek organu, czy jako pełnomocnik. Zwolennicy do-
puszczenia możliwości ustanowienia członka zarządu prokurentem wskazują, że argu-
ment z ryzyka braku możliwości określenia reżimu odpowiedzialności tak działającego 
reprezentanta upada w przypadku ujawnienia kontrahentowi, w jakim charakterze 
działa umocowany – czy jako członek organu, czy jako prokurent. 

W niniejszym wywodzie nie ma miejsca na szerszą analizę argumentów dostarcza-
nych przez naukę prawa, jednak wydaje się, że dodanie powyższego przepisu do k.c. nie 
wprost stało się pewną dyrektywą interpretacyjną dotyczącą tego problemu. Komen-
towany przepis wprowadzający możliwość reprezentacji mieszanej dopuścił ją w za-
kresie najszerszym z możliwych, tj. dopuścił możliwość udzielenia prokury łącznej 
upoważniającej tylko do działania z innym prokurentem lub możliwość udzielenia 
prokury łącznej, upoważniającej do działania z innym prokurentem oraz dodatkowo 
z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem osobowej spółki handlowej, albo 
też możliwość udzielenia prokury niewłaściwej, która upoważnia tylko do działania 
z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem osobowej spółki handlowej22. 
Uregulowanie prokury łącznej niewłaściwej w k.c. – jak się wydaje – rozstrzygnęło spór 
w doktrynie co do tego, czy możliwe jest ustanowienie członka zarządu prokurentem 
ze względu na wprowadzenie do k.c. najszerszej wariantowo możliwej reprezentacji 
mieszanej; a zatem ze względu na cel gospodarczy, jaki zawiera w sobie taki model re-
prezentacji, brak jest podstaw do wyprowadzania z obowiązujących przepisów zakazu 
bycia jednocześnie prokurentem i członkiem zarządu.

5. Dodanie art. 1094 § 11 k.c. a konwalidacja prokur udzielonych przed 
dniem jego wejścia w życie

Przedmiotem niniejszej analizy jest także ocena skutków prawnych dotyczących wa-
dliwie udzielonych prokur przed dniem wejścia w życie art. 1094 § 11 k.c. Wobec bra-
ku przepisów intertemporalnych związanych z wprowadzeniem tej regulacji, rodzi 

22  A. Opalski, R. Pabis, A.W. Wiśniewski, op.cit., s. 16.
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się zasadnicza wątpliwość co do tego, czy wprowadzony przepis konwaliduje prokury 
udzielone po dniu zapadłej uchwały z 30 stycznia 2015 r., a przed dniem wejścia w życie 
art. 1094 § 11 k.c. Na tak postawione pytanie – jak się wydaje – nie można odpowiedzieć 
przecząco, bowiem wcześniej nie istniał normatywny zakaz ich udzielania23. Co więcej, 
jak wyżej wskazano, nie jest jasne, co tak naprawdę wynika z orzeczenia SN negującego 
dopuszczalność udzielenia prokury niewłaściwej. 

Należy stanąć na stanowisku, według którego wiążąca dla sądów rejestrowych jest 
sentencja, a uzasadnienie ma znaczenie drugorzędne w stosunku do wyrzeczenia. 
Z sentencji zaś wynika, jak wyżej wskazano, że „niedopuszczalny jest wpis jednego pro-
kurenta do KRS z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarzą-
du”. Wprawdzie SN w uzasadnieniu wskazuje także, że „wpisy w Krajowym Rejestrze 
Sądowym prokury jednoosobowej określanej jako prokura łączna z członkiem zarządu 
powinny zostać wykreślone. Podstawę ich wykreślenia stanowi art. 12 ust. 3 ustawy 
o Krajowym Rejestrze Sądowym”, ale stanowisko to nie jest przekonujące. Powoływany 
przez SN przepis stanowi, że „jeżeli w Rejestrze są zamieszczone dane niedopuszczalne 
ze względu na obowiązujące przepisy prawa, sąd rejestrowy, po wysłuchaniu zaintere-
sowanych osób na posiedzeniu lub po wezwaniu do złożenia oświadczenia pisemnego, 
wykreśla je z urzędu”. Jednakże trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób miałoby być 
to przez sąd rejestrowy wykonane, bowiem przepis ten mówi jedynie o niedopusz-
czalności danych, a nie niedopuszczalności samego wpisu prokury. Nie można stanąć 
na stanowisku, że to wpis jest niedopuszczalny, a należy stwierdzić, że niedopuszczalne 
jest samo „dopisanie” do wpisu zastrzeżenia ograniczającego prokurenta. Powyższe 
wiązałoby się z koniecznością nie tyle wykreślenia wpisu, co jego zmiany, a jak wskazuje 
część doktryny wydaje się to niedopuszczalne24. 

W związku z powyższym należy stanąć na stanowisku, że wobec braku przepisów 
intertemporalnych, należałoby zastosować wykładnię celowościową i stwierdzić, że sko-
ro orzeczenia SN nie mają charakteru powszechnie obowiązującego precedensu, a nie 
istniała jednocześnie normatywna luka prawna, to należy założyć, że przed wejściem 
w życie tego przepisu, pomimo uchwały z 30 stycznia 2015 r., udzielenie prokury łącznej 
niewłaściwej było dopuszczalne, a więc pośrednio niniejszy przepis konwaliduje udzie-
lone prokury, bowiem jest nie tylko wskazówką interpretacyjną dla sądów rejestrowych, 
ale także powtórzeniem ukrytego unormowania z art. 1094 § 1 k.c., w którym mieści 
się dopuszczalność udzielenia prokury łącznej niewłaściwej. 

Także argument o wykreśleniu danych z rejestru na podstawie art. 12 ust. 3 usta-
wy o Krajowym Rejestrze Sądowym jest bezzasadny, bowiem po pierwsze, jak wyżej 
podniesiono, nie jest możliwa modyfikacja wpisu w takim zakresie, a ponadto dodany 
przepis z art. 1094 § 11 k.c. wskazuje, że dane takie nie są niedopuszczalne. Wydaje 
się, że art. 12 ust. 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ma na celu wykreślanie 
z urzędu z KRS danych niezgodnych z obecnie obowiązującymi przepisami pra-
wa, a nie poprzednio obowiązującymi przepisami prawa. Rozumując a contrario, 
23  Inaczej: T. Szczurowski, Dopuszczalność prokury łącznej niewłaściwej, Przegląd Ustawodawstwa Go-
spodarczego 3/2017, s. 28‒32.

24  Por. P. Kędzierski, op.cit., s. 272 i nast.



Maksymilian Gurbisz

88 

sąd rejestrowy, wykreślając taką prokurę z rejestru, dokonałby wykreślenia danych 
zgodnych z prawem, co z punktu widzenia wykładni funkcjonalnej i celowościowego 
spojrzenia na potrzeby bezpieczeństwa obrotu gospodarczego nie wydaje się zasadne, 
bowiem nie istnieje żadne związane z tym ryzyko dla osoby trzeciej w przypad-
ku przyjęcia, że ewentualna dopuszczalność takiego ograniczenia wywołuje tylko 
i wyłącznie skutki wewnętrzne, a nie skutki wobec osób trzecich. Takie rozumienie 
przepisu o zakazie ograniczenia prokury ze skutkiem wobec osób trzecich pozwa-
la polemizować z argumentem SN w uzasadnieniu uchwały z 30 stycznia 2015 r. 
dotyczącym ryzyka niepewności obrotu gospodarczego w przypadku ograniczenia 
prokurenta w działaniu przez członka zarządu. 

6. Wnioski końcowe

Podsumowując powyższe rozważania należy dojść do wniosku, że wobec zmiany kie-
runku orzeczniczego poprzez uchwałę SN z 30 stycznia 2015 r., ingerencja ustawodawcy 
polegająca na dodaniu do k.c. przepisu art. 1094 § 11 k.c. nie tylko była celowa, ale wręcz 
niezbędna ze względu na fakt, że istniałaby duża niepewność w obrocie gospodarczym 
prowadząca w konsekwencji do ewentualnej nieważności czynności prawnych doko-
nanych z wadliwie umocowanym do działania prokurentem. Należy także zaznaczyć, 
że dodanie przepisu art. 1094 § 11 k.c., przy zastosowaniu jego wykładni funkcjonalnej, 
konwaliduje udzielone prokury, bowiem jest nie tylko wskazówką interpretacyjną dla 
sądów rejestrowych, ale także powtórzeniem ukrytego unormowania z art. 1094 § 1 k.c., 
w którym mieści się dopuszczalność udzielenia prokury łącznej niewłaściwej. W przy-
padku przyjęcia odwrotnego rozumowania konieczne byłoby wykreślenie przepisów 
zgodnych z obowiązującym prawem, co z oczywistych względów nie jest pożądane 
i przeczy wykładni funkcjonalnej art. 12 ust. 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
Uregulowanie prokury łącznej niewłaściwej w k.c., jak się wydaje, rozstrzygnęło spór 
w doktrynie co do tego, czy możliwe jest ustanowienie członka zarządu prokurentem 
ze względu na wprowadzenie do k.c. najszerszej wariantowo możliwej reprezentacji 
mieszanej; a zatem ze względu na cel gospodarczy, jaki zawiera w sobie taki model re-
prezentacji, brak jest podstaw do wyprowadzania z obowiązujących przepisów zakazu 
bycia jednocześnie prokurentem i członkiem zarządu.

*  *  *

The Regulation of the Irregular Commercial Power 
of Attorney in the Polish Civil Code and the Importance 
of Legal Consequences Connected with that Regulation

The purpose of this thesis is to analyze the validity and the necessity of added provision 
to the civil code connected with an irregular commercial power of attorney. Another purpose 
of this thesis is to assess legal effects of the legislator’s decision who passed the institution 
of an irregular commercial power of attorney to the civil code. This kind of a commercial power 
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of attorney was implemented in art. 109 4 §11 of the civil code. The main reason of adding 
the new provision in art. 109 4 §11 was the controversial sentence of The Supreme Court stat-
ed that there is no possibility of establishing the sole power of representation whose holder is 
authorized to represent the company, though not alone, but jointly with a member of the man-
agement board.

Key words: a joint commercial power of attorney, an irregular commercial power 
of attorney, proxy, representation of the company


