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Możliwość udzielenia pełnomocnictwa 
członkowi zarządu spółki kapitałowej – 
analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego

Streszczenie:

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki związanej z udzieleniem 
pełnomocnictwa rodzajowego lub szczególnego członkowi zarządu spółki kapitałowej, 
który jest uprawiony do jej reprezentowania łącznie. Zagadnienie to budziło od wielu lat 
kontrowersje wśród przedstawicieli doktryny. Stały się one przedmiotem rożnych publi-
kacji, dzieląc teoretyków i praktyków prawa, docierając wreszcie do Sądu Najwyższego, 
który mimo różnych zastrzeżeń, zarówno w 2006 r., jak i w 2014 r., podjął uchwały do-
puszczające możliwość udzielenia pełnomocnictwa członkowi zarządu spółki kapitało-
wej. Autorzy omawiają czym jest instytucja pełnomocnictwa, ogólnie ją charakteryzu-
jąc, wyróżniają wszystkie typy pełnomocnictwa, zarysowują główny problem wywodów. 
Następnie omówione zostały wspomniane już uchwały Sądu Najwyższego oraz glosy 
aprobujące, jak i krytyczne do zajętego stanowiska. Warto podkreślić, iż pomimo dwóch 
judykatów Sądu Najwyższego, problem wciąż jest szeroko dyskutowany.

Słowa kluczowe: reprezentacja spółki kapitałowej, członek zarządu, pełnomocnictwo

1. Czym jest pełnomocnictwo

W polskim prawie możemy dokonać czynności prawnej z osobą, która jest reprezen-
towana przez jej przedstawiciela ustawowego lub ustanowionego zgodnie z jej wolą 
pełnomocnika. Jest to istotne zwłaszcza z punktu widzenia uczestników obrotu, dla któ-
rych najważniejsza jest łatwość w dostępie do dokonywania poszczególnych transakcji 

1  Autorka jest studentką prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
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rynkowych. Pełnomocnictwo zostało uregulowane w art. od 98 do 108 k.c. Analogiczne 
regulacje, co do przedstawicielstwa ustawowego, nie znalazły miejsca w tej ustawie. 

Ustanowienie pełnomocnictwa jest jednostronną czynnością prawną, która nie wy-
maga do swej skuteczności zaakceptowania tego umocowania przez pełnomocnika. 
Sporne jest, czy oświadczenie mocodawcy o umocowaniu pełnomocnika powinno być 
tylko jemu zakomunikowane. Zdaniem tej części doktryny, która popiera możliwość 
złożenia takiego oświadczenia osobie trzeciej z wyłączeniem pełnomocnika – przy-
zwolenie te znajduje się w ustawie, która nie nakłada obowiązkowego sposobu ustale-
nia, ani też chwili złożenia oświadczenia woli mocodawcy. Ponadto brak uzależnienia 
skuteczności umocowania od złożenia go oznaczonej osobie. Warto również podkre-
ślić, że ustanowienie pełnomocnictwa jedynie rodzi upoważnienie do dokonywania 
czynności prawnych w cudzym imieniu, nie zaś zobowiązanie. Brak tutaj jakiejkolwiek 
ingerencji w interesy tak umocowanej osoby2.

Podobny pogląd reprezentuje M. Pazdan, który zdecydowanie podkreśla: 

Prawdą jest, że najczęściej mocodawca kieruje oświadczenie woli o udzieleniu 
pełnomocnictwa do pełnomocnika. Tak racjonalny mocodawca powinien po-
stępować. Trafne jest też spostrzeżenie, że pełnomocnik ma działać w imieniu 
mocodawcy, powzięcie więc przez niego wiadomości o istnieniu umocowania 
odgrywa dość istotną praktyczna rolę. Czym innym jest jednak powzięcie przez 
pełnomocnika wiadomości o udzieleniu mu pełnomocnictwa, a czym innym zło-
żenie oświadczenia woli przez mocodawcę pełnomocnikowi. To ostatnie nie jest 
konieczną przesłanką pierwszego3. 

Ustanowiony pełnomocnik musi mieć zdolność do czynności prawnych, jednak 
zgodnie z brzmieniem art. 100 k.c. nie jest wymagane by była ona nieograniczona, 
tj. pełna, ze względu bowiem na fakt, iż to właśnie sam mocodawca wybiera swojego 
pełnomocnika i relacja taka w dużym stopniu opiera się na zaufaniu4.

Jeśli zaś chodzi o formę, w której skuteczne jest udzielenie pełnomocnictwa, to usta-
wa tutaj przewiduje tylko następujące ograniczenia: w pierwszej kolejności, gdy pełno-
mocnik uzyskuje umocowanie do dokonania czynności do której ważności wymagana 
jest szczególna forma pod rygorem ad solemnitatem. Wtedy w tej samej formie, co dana 
czynność, musi być ustanowione pełnomocnictwo. Druga sytuacja ma miejsce, gdy 
mamy do czynienia ze szczególnymi rodzajami pełnomocnictwa i konkretny przepis 
wymaga takiej formy5.

W art. 101 k.c. znajdujemy trzy typy zdarzeń prawnych, które powodują wyga-
śnięcie pełnomocnictwa i są to: odwołanie pełnomocnictwa przez mocodawcę, które 
co do zasady może być dokonane w każdej chwili. Drugie zdarzenie prawne, które 

2  B. Gawlik [w:] System Prawa Cywilnego – część ogólna, Tom I, red. S. Grzybowski, Polska Akademia 
Nauk, Instytut nauk Prawnych, OSSOLINEUM, 1985, s. 784‒786.

3  M. Pazdan [w:] System Prawa Prywatnego, Tom 2, Prawo cywilne – część ogólna, red. Z. Radwański, 
Warszawa 2008, s. 514.

4  Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2015, s. 332.
5  Ibidem.
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powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa, to śmierć mocodawcy lub – co jest już trzecim 
zdarzeniem – śmierć pełnomocnika. Nie bez znaczenia pozostaje ewentualne zrzecze-
nie się pełnomocnictwa przez umocowanego lub też upływ terminu, na który zostało 
ono udzielone. Jeśli mamy tylko umocowanie do dokonania konkretnej czynności, 
pełnomocnictwo takie wygasa wraz jej dokonaniem. Dodatkowo należy podnieść, iż 
pełnomocnictwo wygasa wraz z ustaniem stosunku prawnego, z którego ono wynika6.

Fundamentalne dla zakończenia wywodów ogólnych o pełnomocnictwie jest pod-
kreślenie istotności zasady wyrażonej w art. 103 k.c. Stanowi ona, iż jeśli pełnomoc-
nik nie ma umocowania lub przekroczy jego zakres i pomimo braku umocowania 
do dokonania tej czynności dokona jej, to ważność umowy zależy od potwierdzenia 
przez osobę, w której imieniu została ona zawarta. Takie działanie jest obarczone 
sankcją bezskuteczności zawieszonej, natomiast potwierdzenie umowy powoduje 
skutek ex tunc. Jeśli czynność mieszcząca się w pierwotnym umocowaniu zostanie 
dokonana już po wygaśnięciu pełnomocnictwa, to ustawodawca zdecydował, że takie 
czynności będą ważne, chyba że druga strona o wygaśnięciu wiedziała lub z łatwością 
mogła się dowiedzieć7. 

2. Rodzaje pełnomocnictwa

W zależności od dobranego kryterium można przyjąć podział na wiele typów pełno-
mocnictwa. Pierwszy z podziałów opiera się na kryterium zakresu umocowania pełno-
mocnika. Granicę umocowania wyznacza treść pełnomocnictwa, o której też decyduje 
sam mocodawca. Na gruncie art. 98 k.c. ustawodawca jednak narzuca pewne ramy 
działania mocodawcom, określając rodzaje pełnomocnictw, których mogą udzielić. 
Na tej podstawie możemy więc wyróżnić trzy rodzaje pełnomocnictwa. Pierwszy rodzaj 
to pełnomocnictwo ogólne, dalej: rodzajowe – czyli inaczej gatunkowe i szczególne8.

Charakteryzując pokrótce każdy z powyżej wymienionych rodzajów, w kolejności, 
należy zaznaczyć, iż najszerszym i najmniej sprecyzowanym rodzajem pełnomocnictwa 
jest pełnomocnictwo ogólne, które obejmuje umocowanie do dokonywania czynno-
ści zwykłego zarządu. Co ważne, nie jest to bynajmniej umocowanie pełnomocnika 
do reprezentowania mocodawcy we wszystkich czynnościach. Zgodnie z paragrafem 
drugim art. 98 k.c., dla czynności przekraczających ramy zwykłego zarządu musi być 
ustanowione specjalne pełnomocnictwo rodzajowe9.

Dla zdefiniowania, które pojęcia pozostają poza kategorią czynności zwykłego za-
rządu, niezbędne jest precyzyjne określenie, czym dokładnie są owe czynności. Poza 
ową definicją pozostają czynności, do których ustawodawca obliguje mocodawcę 
do ustanowienia pełnomocnictwa rodzajowego lub szczególnego, tak by dokonana 
czynność przez pełnomocnika była skuteczna i ważna. Pełnomocnictwo rodzajowe 

6  Kodeks Cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2016, s. 253.
7  Ibidem, s. 254.
8  A. Brzozowski, W.J. Kocot, E. Skowrońska-Bocian, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2015, 
s. 300‒301.

9  J. Strzebinczyk [w:] Kodeks Cywilny. Komentarz…, s. 250.
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służy do określenia pewnego typu powtarzalnych czynności. Musi być sprecyzowany 
przedmiot ich zakresu. Natomiast pełnomocnictwo szczególne jest wymagane do do-
konania konkretnej czynności10.

Kolejnym, drugim typem podziału jest to, gdzie kryterium rozróżnienia opiera się 
na osobie, która udziela pełnomocnictwa. Może to być pełnomocnik lub mocodawca. 
Podział ten wyróżnia pełnomocnictwo substytucyjne i główne. Zgodnie z brzmieniem 
art. 106 k.c. pełnomocnik może ustanowić innych pełnomocników dla mocodawcy, 
tylko gdy jest do tego umocowany. Przy pełnomocnictwie substytucyjnym spotkany 
jest relewantny problem przy działaniu falsus procurator. Działania takiego rzekomego 
substytuta należy także ocenić przez pryzmat art. 103 i 104 k.c.11

Trzecim podziałem, ze względu na liczbę osób umocowanych do działania wspólnie 
lub samodzielnie, jest podział na pełnomocnictwo samodzielne oraz łączne. Zgodnie 
z treścią art. 107 k.c., jeżeli mocodawca ustanowił kilku pełnomocników, każdy z nich 
może działać samodzielnie, chyba, że jest ograniczenie wynikające z treści pełnomoc-
nictwa. Gdy mają oni inny zakres umocowania, zasadniczo nie ma problemu, jeśli 
zaś chodzi o sytuacje, gdy mają oni ten sam zakres umocowania, to mocodawca może 
zażądać od nich łącznego działania, co będzie wiązało się z tym, iż do skutecznego do-
konania czynności prawnej potrzebne jest złożenie oświadczenia woli przez wszystkich 
pełnomocników. Będzie to zatem pełnomocnictwo łączne. Czynność jest zawieszona 
do momentu potwierdzenia przez ostatniego umocowanego12.

Kolejnym, już czwartym typem pełnomocnictwa, jest pełnomocnictwo wspólne. 
Powstaje ono na płaszczyźnie takiej sytuacji, gdy jedna osoba jest umocowana przez 
kilka innych osób. Problem pojawia się, gdy okaże się, że podmioty stosunków cywil-
noprawnych, które udzieliły pełnomocnictwa tej samej osobie, są powiązane w jakiś 
sposób np. ekonomiczny13.

3. Sposoby reprezentacji spółek kapitałowych i problem udzielenia 
pełnomocnictwa członkowi zarządu

Kiedy zarząd spółki z.o.o. jest wieloosobowy, powstaje problem sposobu jej reprezen-
towania. Taki sposób może zostać określony w umowie, statusie spółki lub w przy-
padku pominięcia takiego zapisu działa art. 205 § 1 k.s.h., który wprowadza zasadę 
reprezentacji łącznej. Na gruncie tego przepisu istnieją wtedy dwie opcje – spółkę 
może reprezentować członek zarządu wraz z prokurentem lub dwóch członków za-
rządu. W praktyce najwięcej wątpliwości wywołuje sytuacja, gdy jeden z członków 
zarządu, działający w ramach reprezentacji łącznej spółki, nie może uczestniczyć 
w dokonywaniu czynności prawnej14. Członek zarządu, będący ex lege na gruncie 

10  Ibidem, s. 251.
11  M. Pazdan, op.cit., s. 509‒510.
12  Ibidem, s. 511.
13  Ibidem.
14  A. Szumański [w:] System Prawa Prywatnego, Tom 17a, Prawo Spółek kapitałowych, red. S. Sołtysiński, 
Warszawa 2015, Legalis.
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art. 201 § 1 k.s.h., ustawowym przedstawicielem spółki z.o.o., nie może być w tym 
samym czasie ex contractu jej pełnomocnikiem, gdyż systemowo instytucje te się 
wykluczają. Według części doktryny rozwiązanie dopuszczające taką możliwość 
to ogromne ułatwienie dla praktyki obrotu. Z drugiej strony, zarzucane jest obcho-
dzenie przepisów prawa o reprezentacji łącznej spółek15.

4. Uchwała Sądu Najwyższego z 23.08.2006 r. (III CZP 68/06)

Dnia 23 sierpnia 2008 r., Sąd Najwyższy podjął uchwałę o następującej treści: „Członek 
zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uprawiony umową spółki do jej 
reprezentowania łącznie z drugim członkiem zarządu, może być ustanowiony peł-
nomocnikiem do poszczególnych czynności” (podkr – W.A.S.).

Argumenty, które podniósł Sąd Najwyższy, rozpoczynało spostrzeżenie, że kluczowa 
dla rozstrzygnięcia przedstawionego zagadnienia jest zasada, że przepisy kodeksu cy-
wilnego znajdują zastosowanie także w odniesieniu do czynności prawnych z zakresu 
prawa handlowego, jeżeli nic innego nie wynika z przepisów ustawy. Ważna jest treść 
art. 2 k.s.h., który ustanawia, że w razie braku uregulowań zawartych w kodeksie, zasto-
sowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego. Jeśli zaś chodzi o możliwość ustanowienia 
członka zarządu pełnomocnikiem, to takiego ustawowego wyłączenia nie znajdujemy. 
Ponadto Sąd Najwyższy podał przykłady, gdzie można znaleźć uregulowania pozwa-
lające na udzielenie pełnomocnictwa członkowi zarządu osoby prawnej, stąd wniosek, 
iż jest to dopuszczalne w spółce kapitałowej. 

W powyższym orzeczeniu podkreślone zostało, że ważne są przepisy kodeksu spółek 
handlowych: art. 205 § 3, z którego wynika możliwość udzielenia prokury także człon-
kowi zarządu oraz do art. 214 i art. 243 § 3, wskazujących, że zakazy pełnienia przez 
członków zarządu spółki określonych funkcji, czy podejmowania określonych działań 
zostały w ustawie wyraźnie przewidziane. 

Po drugie, Sąd Najwyższy podkreślił, iż dopuszczenie możliwości udzielenia peł-
nomocnictwa członkowi zarządu nie stanowi obejścia przepisów prawa. Organ osoby 
prawnej oraz jej pełnomocnik to odrębne instytucje i nie można ich ze sobą utożsamiać. 
Na podstawie art. 38 k.c. działania członka zarządu są działaniami samej osoby praw-
nej. Członek zarządu na podstawie ustawy i umowy spółki ma kompetencje do dzia-
łania samodzielnie lub z innym członkiem zarządu. Na gruncie art. 39 k.c. oceniane 
są jakiekolwiek braki w zakresie reprezentacji spółki. Pełnomocnik z drugiej strony 
działa w imieniu i na rzecz mocodawcy. Jeśli działa on jako falsus procurator – brak 
umocowania lub przekroczenie jego zakresu to zastosowanie znajdują art. 103–105 k.c. 

Ponadto zostało ustanowione, iż udzielenie pełnomocnictwa członkowi zarzą-
du spółki nie zagraża bezpieczeństwu i pewności obrotu. To na osobie dokonującej 
czynności prawnej leży obowiązek określenia, w jakim charakterze i na kogo rzecz 
działa druga strona. Dodatkowo obrót, w którym uczestniczą spółki, ma charakter 
profesjonalny, więc tym bardziej zmniejsza się ryzyko pokrzywdzenia którejś strony 
stosunku prawnego.
15  W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, Warszawa 2014, s. 49.
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Krytycznie odniósł się on także do podnoszenia argumentu wynikającego z zaka-
zu dokonywania czynności prawnych „z samym sobą”. W tej sytuacji dyskusyjne jest 
analogiczne użycie art. 108 k.c., który znajduje zastosowanie, gdy pełnomocnik ma być 
drugą stroną czynności dokonywanej w imieniu mocodawcy. Z treści tego przepisu 
wynika zakaz dokonywania czynności prawnych, gdy członek zarządu występuje jako 
kontrahent spółki. Nie jest to jednak tożsama sytuacja z tą, w której członek zarządu 
zostaje umocowany do działania w imieniu i na rzecz osoby prawnej. Pełnomocnictwa 
udziela spółka, która zgodnie z art. 38 k.c. działa przez swoje organy. 

Na sam koniec rozważań Sąd Najwyższy przypomniał, iż za możliwością udzielenia 
pełnomocnictwa członkowi zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, umoco-
wanemu do reprezentowania tej spółki, przemawiają względy praktyczne. Ważne jest 
elastyczne podejście, umożliwiające realizację interesów ekonomicznych przedsiębior-
ców. Łatwo można wyobrazić sobie sytuację, gdy zachodzi nagła potrzeba dokonania 
konkretnej czynności prawnej, a w jakiś sposób utrudniona jest reprezentacja spółki 
przez członków jej zarządu. Członek zarządu dokładnie znający położenie i potrzeby 
gospodarcze spółki jest właściwszą osobą, by udzielić jej pełnomocnictwa do dokonania 
konkretnej czynności prawnej, niż ktoś „z zewnątrz”. Toteż zakaz udzielania pełno-
mocnictwa członkowi zarządu mógłby prowadzić do utrudnień w funkcjonowaniu 
spółki kapitałowej16.

5. Uchwała Sądu Najwyższego z 24.04.2014 r. III CZP 17/14

Dnia 24 kwietnia 2014 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę o następującej treści: „Czło-
nek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uprawniony według umo-
wy spółki do jej reprezentowania łącznie z drugim członkiem zarządu, może być 
ustanowiony pełnomocnikiem do czynności określonego rodzaju” (podkr – W.A.S.).

Już na samym początku uzasadnienia podkreślone zostało, iż kluczowe znacznie 
dla analizowanego zagadnienia ma uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 sierpnia 
2006 r. II CZP 68/06., według której członek zarządu spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością, uprawniony umową spółki do jej reprezentowania łącznie z drugim człon-
kiem zarządu, może być ustanowiony pełnomocnikiem do poszczególnych czynno-
ści. Powtórzony został pierwszy argument uchwały z 2006 r., iż punktem wyjścia dla 
rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego jest założenie, że przepisy kodeksu cywilnego 
znajdują zastosowanie w odniesieniu do czynności prawnych z zakresu prawa handlo-
wego, jeżeli nic innego nie wynika z przepisów ustawy. 

Następnie, podobnie jak w uchwale z 2006 r., wskazany został art. 205 § 3 oraz 
na art. 214 i art. 243 § 3. Ponadto stwierdzone zostało, że podmiot dokonujący czyn-
ności prawnych jest zobowiązany dowiedzieć się, w jakim charakterze i na czyją rzecz 
działa druga strona. Udzielenie pełnomocnictwa pozostaje bez wpływu na zasady re-
prezentacji spółki przez jej zarząd. Podobnie ustanowienie członka zarządu spółki jej 

16  Warto wspomnieć przed omówieniem w następnym punkcie kolejnej uchwały Sądu Najwyższego, iż 
poprzedniej uchwale został omówiony problem możliwości udzielnie pełnomocnictwa szczególnego.
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pełnomocnikiem nie powoduje ustania lub ograniczenia jego funkcji jako piastuna 
organu osoby prawnej.

Sąd Najwyższy odniósł się również, jak poprzednio, do ważnych względów prak-
tycznych. Na sam koniec uzasadnienia wymienione zostały inne uchwały, w których 
dopuścił on możliwość udzielenia pełnomocnictwa członkowi zarządu. Wskazane 
wyroki pokazują, że w orzecznictwie istnieje pewna linia orzecznicza, która wcale nie 
przekreśla możliwości udzielenia pełnomocnictwa członkowi zarządu. 

W tym orzeczeniu podkreślona została pełna aprobata stanowiska zajętego w uchwa-
le Sądu Najwyższego z dnia 23 sierpnia 2006 r., III CZP 68/06. Różnica, jaka występo-
wała w omawianej uchwale, odnosi się do zagadnienia prawnego, które dotyczyło moż-
liwości udzielenia pełnomocnictwa rodzajowego członkowi zarządu spółki kapitałowej, 
a nie szczególnego, jak w uchwale z 2006 r. Sąd Najwyższy także i w tym przypadku 
dopuścił taką możliwość. 

Odniósł się on także do istniejącego w polskim prawie trójpodziału typów pełno-
mocnictwa, wyróżniając pełnomocnictwo ogólne, pełnomocnictwo określające rodzaj 
czynności (pełnomocnictwo rodzajowe lub gatunkowe) oraz pełnomocnictwo do po-
szczególnej czynności (pełnomocnictwo szczególne). W tej uchwale stwierdził on, iż 
pełnomocnictwo rodzajowe jest zdecydowanie bliższe pełnomocnictwu szczególnemu 
niż ogólnemu. Wynika to z faktu, że pełnomocnictwo szczególne i rodzajowe – doty-
czy czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, a pełnomocnictwo ogólne 
obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. 

Sąd Najwyższy, na podstawie dwóch uchwał, pierwszej z 2006 r., dopuścił możli-
wość udzielenia pełnomocnictwa szczególnego członkowi zarządu i drugiej z 2014 r. – 
możliwość udzielenia pełnomocnictwa rodzajowego członkowi zarządu uprawnionego 
do reprezentowania łącznie spółki kapitałowej.

6. Glosy krytyczne w stosunku do stanowisk Sądu Najwyższego wyrażonych 
w obu uchwałach

Omówione powyżej uchwały wywołały szeroką dyskusję. Część doktryny krytycznie 
odniosła się do ich treści. Jak zauważył A. Kidyba w glosie do uchwały z 2006 r., kwe-
stia będąca tematem rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego jest kluczowa dla uznania, czy 
dokonana czynność prawna jest ważna, czy nie. W jego opinii zaprezentowane przez 
Sąd Najwyższy stanowisko jest błędne, gdyż z punktu widzenia przepisów kodeksu 
spółek handlowych, ważniejsze jest poruszanie się na ich podstawie i w ich granicach. 
Pytanie, jakie należy sobie zadać, to czy ułatwienia w stosunkach gospodarczych mogą 
się odbywać kosztem niestosowania prawa17.

Ustawodawca, wprowadzając szczególne zasady reprezentacji łącznej spółki, 
chciał stworzyć konkretny system wzajemnej kontroli18. Zasada dwóch par oczu, 
która redukuje ryzyko dokonania niekorzystnej dla spółki czynności prawnej, jest 

17  A. Kidyba, Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako pełnomocnik, Glosa 2007, 
nr 2, s. 19-n.

18  Ibidem.
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wyłączona, gdy działania jeden członek zarządu, który jest umocowany jako peł-
nomocnik przez drugiego członka zarządu. Zdaniem A. Kidyby uchwała Sądu Naj-
wyższego z 2006 r. za bardzo liberalizuje podejście do sposobu reprezentacji spółek. 
Autor ten krytykuje poszczególne argumenty wymienione w uzasadnieniu uchwa-
ły. Odwołanie Sądu Najwyższego do przepisów ustaw szczególnych m.in. art. 55 
§ 1 prawa spółdzielczego, art. 50 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych. Autor 
ten komentuje, że nie mogą one mieć zastosowania analogicznego, właśnie dlatego, 
że są one przepisami szczególnymi.

Gdy w umowie spółki jest wprowadzona zasada jej łącznego reprezentowania przez 
członków zarządu lub jej stosowanie jest wynikiem bezpośredniego stosowania przepi-
sów kodeksu spółek handlowych, wolą wspólników jest łączne działanie dwóch osób. 
Wtedy do skutecznego złożenia oświadczenia woli są potrzebne oba oświadczenia. 
Niedopuszczalne jest więc udzielenie pełnomocnictwa jednej z tych dwóch osób, gdyż 
wtedy nie mielibyśmy do czynienia z reprezentacją łączną. Według A. Kidyby treść 
art. 205 § 1 k.s.h. ma pomagać w dokonywaniu korzystnych dla spółki transakcji, a nie 
być dla nich przeszkodą.

Kolejny istotny problem to kwestia zmiany systemu reprezentacji spółki. Warto 
zaznaczyć, że wspólnicy decydują o sposobie reprezentacji spółki – albo przez wprowa-
dzenie wyraźnych zapisów w umowie spółki albo przez milczenie i wtedy zastosowanie 
ma sama ustawa, czyli art 205 § 1 k.s.h. Według tegoż autora nie można więc zmieniać 
woli wspólników wolą zarządu19.

Według autora podjęta uchwała jest błędna i choć może stanowić ułatwienie do do-
konywania czynności prawnych, to jednak do tych czynności prawnych powinien mieć 
zastosowanie art. 58 k.c. Podobnie ten sam autor: „Praktyka udzielania pełnomocnictw 
jednemu członkowi zarządu przez pozostałych (lub z jego udziałem), gdy wymagana 
jest reprezentacja łączna, jest czynnością w celu obejścia zasad reprezentacji łącznej 
i jest bezskuteczna”20.

Według zaś A.J. Strzępki i P. Pinior podstawowym problemem, który przesądza 
kwestie niedopuszczalności udzielenia pełnomocnictwa członkowi zarządu, jest teo-
ria organów osoby prawnej, która rozróżnia działanie osoby prawnej od pełnomocni-
ka. Działanie organu jest utożsamiane z działaniem samej osoby prawnej, zaś skutki 
działania pełnomocnika dotyczą sfery prawnej mocodawcy. Zakres działania członka 
zarządu określa status spółki lub ustawa, a zakres umocowania pełnomocnika – zakres 
pełnomocnictwa. Ponieważ teoria przedstawicielstwa jest różna od teorii organów, 
to autorzy ci podkreślają niecelowość ich sztucznego ze sobą mieszania. Ze względu 
na bezpieczeństwo obrotu wymagana jest transparentność w określeniu umocowania 
podmiotu, z którym dokonywana jest czynność prawna21. Przyzwolenie na ustana-
wianie członków zarządu pełnomocnikami prowadziłoby do sytuacji, gdzie oni sami 
wyznaczają sposób i rodzaj reprezentacji spółki, co jest niedopuszczalne w świetle prze-
pisów k.s.h. Przejęte więc zasady przez wspólników stawałyby się tylko fikcją. De facto 
19  Ibidem, s. 21.
20  A. Kidyba, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz, Warszawa 2014, Legalis.
21  A.J. Strzępka, P. Pinior, Pełnomocnictwo a status członka zarządu, Prawo Spółek 2006, nr 10, s. 5‒6.
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doprowadzałoby to do zastępowania organów osoby prawnej przez jej pełnomocni-
ków. A.J. Strzępka i P. Pinior na podstawie tych samych argumentów systemowych, 
odnoszących się do przywołanych w uzasadnieniu uchwały artykułów innych ustaw 
podkreślają, że aby istniała możliwość udzielenia pełnomocnictwa członkowi zarządu 
upoważnionego do łącznego reprezentowania spółki, byłaby potrzebna specjalna zgoda 
wyrażona na gruncie ustawy22.

P. Pinior i B. Jochemczyk podkreślają z kolei wagę woli założycieli spółki co do spo-
sobów jej reprezentowania. Dodatkowo popierają swoje argumenty twierdząc, że błędna 
praktyka nie może sanować istnienia prawidłowych przepisów prawnych23.

7. Glosy aprobujące w stosunku do stanowisk Sądu Najwyższego 
wyrażonych w obu uchwałach

Druga połowa przedstawicieli doktryny doceniła wartość i znaczenie omawianych 
uchwał. Jak podkreśla J.P. Naworski, treść uchwały z 2006 r. skupia się wokół zagad-
nień związanych ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, ale zarówno teza jak 
i argumenty mogą mieć zastosowanie także do spółki akcyjnej, a ponadto do spółek 
osobowych24. Autor ten zauważa również fakt, iż nawet jeśli tylko sama teza uchwały 
z 2006 r. pozwala wprost jedynie na udzielenie członkowi zarządu pełnomocnictwa 
do dokonywania poszczególnych czynności prawnych, to co za tym idzie, również 
dotyczy to innych rodzajów pełnomocnictwa, czyli np. prokury. Warto podkreślić, iż 
polski ustawodawca wprowadził od początku roku 2017 do porządku prawnego moż-
liwość udzielenia prokury łącznej niewłaściwej.

J.P. Naworski odwołując się do pierwszego argumentu Sądu Najwyższego doty-
czącego zasady, iż musi istnieć ustawowe wyłączenie w danej sytuacji stosowania od-
powiednio przepisów kodeksu cywilnego na gruncie prawa handlowego, podkreśla, 
że powołanie się na przykład „art. 55 prawa spółdzielczego nie może być traktowany 
jako przepis wyrażający wyjątkiem od zasady głoszącej zakaz łączenia wspomnianych 
funkcji, lecz stanowi jedynie argument systematyczny w procesie wykładni, potwier-
dzający występowanie w polskim systemie prawnym takiego rozwiązania”25.

Wspomniany autor podziela argumenty Sądu Najwyższego, iż właściwe zakazy zo-
stały zawarte w art. 214 § 1 i 3 oraz w art. 243 § 3 k.s.h. Autor ten nie popiera jednak 
argumentu z art. 205 § 3 k.s.h., gdyż nie ma on żadnego znaczenia dla rozstrzyganej 
kwestii, a Sąd Najwyższy nie uzasadnił w pełni tego argumentu. Jak jednak podsumo-
wuje swoje wywody Naworski: „Silentium legis stanowi raczej argument za dopusz-
czalnością łączenia funkcji członka zarządu spółki kapitałowej i jej pełnomocnika, 
a w każdym razie nie wyklucza takiego zabiegu”26.

22  Ibidem, s. 8.
23  P. Pinior, B. Jochemczyk, Pełnomocnictwo dla członka zarządu spółki kapitałowej – odpowiedź na po-
lemikę, Prawo Spółek 2005, nr 2, s. 26.

24  J. P. Naworski, Pełnomocnictwo członka zarządu spółki z.o.o., Monitor Prawniczy 2008/1, s. 44.
25  Ibidem, s. 45.
26  Ibidem, s. 46.
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Natomiast Z. Kuniewicz podkreśla, na tle wymienionych w poprzednim akapi-
cie przepisów, istotność zwłaszcza art. 214 k.s.h., który zakazując łączenia pewnych 
funkcji w spółce stanowi, iż na przykład prokurent nie może być członkiem rady 
nadzorczej lub komisji rewizyjnej. Wnioskując z tego przepisu a contrario można 
stwierdzić, iż przy braku analogicznego wykluczenia można udzielić członkowi za-
rządu pełnomocnictwa27.

Według J.P. Naworskiego należy odrzucić tezę, iż spółkę mogą reprezentować pełno-
mocnicy tylko, gdy tak stanowi umowa spółki. Podkreśla on też, że skoro pełnomocnicy 
nie są wpisywani do KRSu, to zarzut związany z wpisem do rejestru sposobu reprezen-
towania spółki jest chybiony. Nie ma tutaj miejsca sytuacja związana z naruszeniem 
jawności materialnej rejestru. 

Co do zakazu dokonywania czynności „z samym sobą” J.P. Naworski podkreśla, 
że zakaz dokonywania czynności prawnych „z samym sobą” ma charakter generalny, 
a więc dotyczy także czynności jednostronnych28. Zgodnie jednak z treścią art. 108 
zd. 1 k.c. zakaz dokonywania czynności „z samym sobą” nie obowiązuje, gdy ze względu 
na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy. 
Według Naworskiego członek zarządu nie zajmuje pozycji przeciwnej wobec spółki, 
co wyklucza niebezpieczeństwo zagrożenia interesów spółki. Bilewska z kolei podkre-
śla, iż na gruncie kodeksu spółek handlowych to art. 210 k.s.h. rozstrzyga konflikty 
pomiędzy interesem spółki a członków zarządu. Według tej autorki, podobnie tak jak 
art. 108 k.c., znajduje on zastosowanie tylko do czynności dwustronnych, którą udziele-
nie pełnomocnictwa z pewnością nie jest. Warto przypomnieć, że art. 2 k.s.h. stanowi, 
że odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego wtedy dopiero, gdy 
brak jest dostatecznej regulacji na płaszczyźnie prawa handlowego. Tutaj nie ma takiej 
sytuacji, więc nie można przyjąć możliwości analogicznego zastosowania art. 108 k.c.29

J.P. Naworski odnosi się także do argumentów, których nie skomentował Sąd Naj-
wyższy w swoim uzasadnieniu – chodzi o argument dotyczący miernika staranności, 
który obowiązuje członka zarządu a pełnomocnika. Zgodnie z art. 293 § 2 i art. 483 
§ 2 k.s.h. członka zarządu obowiązuje podwyższony miernik staranności, zaś na grun-
cie art. 355 § 1 k.c. pełnomocnik odpowiada tylko przed dłużnikiem. Według Nawor-
skiego akcentowanie tych różnic jest pozbawione sensu30.

W uzasadnieniu uchwały Sąd Najwyższy powoływał argumenty dotyczące za-
grożenia dla bezpieczeństwa i pewności obrotu. Z. Kuniewicz dla odparcia tych ar-
gumentów powołuje się na fakt, że w interesie osoby dokonującej czynności prawnej 
leży ustalenie, w jakim charakterze ona występuje. Powołuje on także wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 12 kwietnia 1973 r. (III CRN 77/73), gdzie stwierdzono, iż nie-
ujawnienie przez pełnomocnika charakteru swego działania osobie, z którą zawie-
ra umowę, sprawia że „umowa nie dochodzi do skutku, brak bowiem wtedy zgody 
co do osoby drugiego kontrahenta”. 
27  Z. Kuniewicz, Glosa do uchwały SN z 23.08.2006 r. (III CZP 68/08), Rejent 2007/5, s. 139.
28  J.P. Naworski, Pełnomocnictwo członka zarządu spółki z.o.o., Monitor Prawniczy 2008/1, s. 46.
29  K. Bilewska, Udzielenie pełnomocnictwa członkowi zarządu spółki z.o.o., Palestra 2007, nr 1‒2, s. 282.
30  J.P. Naworski, Pełnomocnictwo…, s. 47.
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Również S. Sołtysiński i P. Moskwa twierdzą, iż: 

Zgadzając się – co do zasady – z treścią uchwały SN z 23.8.2006 r., uważam, że ar-
gumentacja zwolenników odmiennego poglądu, w tym poglądów kompromiso-
wych, zasługuje na uwagę. Brak ustawowego zakazu udzielania pełnomocnictwa nie 
podważa zdecydowanie argumentu, że przynajmniej w niektórych okolicznościach 
ustanowienie pełnomocnictwa na rzecz piastuna może naruszać interesy akcjona-
riuszy i ustalone w konstytucji spółki zasady reprezentacji spółki31.

8. Podsumowanie

Po przedstawieniu w niniejszym artykule problematyki udzielania pełnomocnictwa 
i zarysowania tła samej instytucji, popieram możliwość udzielenia pełnomocnictwa 
członkowi zarządu umocowanego do reprezentowania łącznie spółki kapitałowej. Przy 
dochowaniu ostrożności obu stron dokonywanej czynności prawnej, ryzyko zagrożeń 
dla jej skuteczności znacząco maleje, a dzięki temu uczestnicy obrotu mogą dokonywać 
łatwiej transakcji, które mogą być dla spółki kluczowe. Należy pamiętać, że na gruncie 
prawa handlowego najistotniejsza jest funkcjonalność przyjętych rozwiązań. Utrwalona 
już linia orzecznicza Sądu Najwyższego jest zaś bezpieczną przystanią dla przedsiębior-
ców, którzy najbardziej cenią stabilność obowiązującego prawa. 

Uważam, że skoro art. 2 k.s.h. wskazuje na odpowiednie stosownie przepisów ko-
deksu cywilnego w przypadku braku unormowań na płaszczyźnie prawa handlowego 
i ich stosowanie może być wyłączone tylko przez konkretny przepis, to w przypad-
ku, gdy występuje brak takiego zakazu, to możliwość ustanowienia członka zarzą-
du pełnomocnikiem należy uznać za dopuszczalną. Zgadzam się również, iż takie 
przyzwolenie może powodować zmniejszenie transparentności w stosunkach gospo-
darczych, ale należy pamiętać, że prawie zawsze za uprawnieniami idą obowiązki. 
Mam na myśli obowiązki spoczywające właśnie na podmiotach korzystających z tych 
dodatkowych możliwości wyboru sposobu wykonywania reprezentacji spółki. Obrót, 
w którym najczęściej uczestniczą spółki, to obrót profesjonalny, w której ustawodawca 
nie musi wprowadzać norm semi-imperatywnych chroniących „słabszych” uczestni-
ków obrotu. Ustalenie z kim dokonywana jest konkretne czynność prawna powinno 
leżeć w interesie danego podmiotu, co podkreślone zostało już dawno w orzecznic-
twie. Z tych właśnie powodów uważam za niezasadne wywodzenie sztywnego zakazu 
możliwości ustanawiania członka zarządu uprawnionego do łącznego jej reprezen-
towania pełnomocnikiem.

31  S. Sołtysiński, P. Moskwa [w:] System Prawa Prywatnego, Tom 17b, Prawo Spółek kapitałowych, 
red. S. Sołtysiński, Warszawa 2016, Legalis.
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*  *  *

Possibility of Granting a Power of Attorney to a Member of the Management 
Board of a Capital Company – Analysis of Doctrinal Views

The purpose of this article is to present the issues related to the granting of a generic or a spe-
cial member of the management of board of a capital company which is entitled to represent 
it jointly. This issue has been controversial for many years among the doctrine representatives. 
They have become the subject of various publications, sharing theorists and practitioners of law, 
finally reaching the Supreme Court, which, despite various reservations, allowed in both cases 
from 2006 and 2014 to establish proxy for a board of members. The authors discuss what is 
the power of attorney, generally characterizing it, distinguishing all types of proxy, outline 
the main arguments of the discussion. The above-mentioned resolutions of the Supreme Court 
were then discussed, as well as approving and critical voices. It is worth emphasizing that de-
spite the two decisions of the Supreme Court, the problem is still widely discussed. 

Key words: representation of a capital company, member of a board, proxy


