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ROZDZIAŁ I

WSTĘP

I) Wstęp
Spółka, jak każdy związek ludzi, natrafia prędzej czy później na trudny moment. Do
konfliktów dochodzi zarówno w małych, jak i dużych firmach, a wspólnicy mają różne
możliwości rozwiązania zaistniałego sporu. Niektóre z konfliktów są jednak na tyle
poważne, że jedna ze stron decyduje się prędzej czy później na skierowanie sprawy do
sądu. Los wspólnika, a czasem nawet całej spółki, jest wówczas uzależniony od wyroku
sądu.
Zdecydowaliśmy się zbadać, w jaki sposób kształtuje się praktyka orzecznicza sądów w
zakresie spraw związanych ze sporami w spółkach – rezultaty naszej pracy opisaliśmy w
raporcie.

Cel raportu
Za główny cel naszego raportu obraliśmy odpowiedź na następujące pytania:
✓ o co najczęściej spierają się wspólnicy?
✓ jak dużo spraw, których podłożem był konflikt w spółce, trafia do sądów?
✓ jakie wyroki zapadają w sprawach dotyczących sporów wspólników?
✓ czy sądy częściej uwzględniają czy oddalają żądania stron w sprawach, których
podstawą jest konflikt w spółce?
✓ ile czasu trwają postępowania sądowe w tego rodzaju sprawach?
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Zakres analizowanych orzeczeń
Raport stworzyliśmy na podstawie 301 orzeczeń różnych sądów w Polsce wydanych w
latach 2013 - 2016, w tym 160 to wyroki sądów okręgowych, natomiast 131 to wyroki
sądów apelacyjnych, natomiast pozostałe orzeczenia zostały wydane przez sądy
rejonowe.
Przeanalizowane przez nas orzeczenia sądów okręgowych zostały wydane w:
Białymstoku, Bydgoszczy, Gliwicach, Katowicach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi,
Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie oraz Wrocławiu.
Przeanalizowaliśmy także orzeczenia sądów apelacyjnych z Białegostoku, Gdańska,
Katowic, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wrocławia.
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Część przeanalizowanych przez nas orzeczeń zapadła w sprawach, które prowadziliśmy
jako pełnomocnicy, natomiast do pozostałej części dotarliśmy w drodze uzyskania
dostępu do informacji publicznej. Należy mieć na uwadze, że przeanalizowane przez
nas wyroki stanowią tylko część orzeczeń wydanych w okresie objętym naszym
badaniem, jak również to, że nie mieliśmy wpływu na sposób, w jaki były nam one
udostępniane, przez co nie możemy zagwarantować, że przeanalizowane przez nas
orzeczenia stanowią reprezentatywną próbę. Sądzimy jednak, że liczba i zakres
przeanalizowanych przez nas orzeczeń pozwalają na sformułowanie uogólnionych, ale
wartościowych wniosków, które mogą być przydatne zarówno dla skonfliktowanych
wspólników, jak i ich pełnomocników. Być może w przyszłości zdecydujemy się na
analizę kolejnych orzeczeń, przez co próba stanie się większa, a co za tym idzie bardziej
reprezentatywna. Sądzimy jednak, że uzyskane do tej pory orzeczenia dają nam istotne
pole do rozważań i jesteśmy przekonani, że warto było je przeanalizować.

Kategorie spraw
Raport został podzielony na sześć rozdziałów. Cztery z nich stanowią analizę
poszczególnych kategorii spraw, które trafiały do sądów w latach 2013 - 2016. Pierwszą,
najobszerniejszą kategorię stanowią sprawy związane z zaskarżaniem uchwał
zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń akcjonariuszy. W kategorii tej należy
wyróżnić sprawy z powództw o stwierdzenie nieważności uchwały oraz powództw o
uchylenie uchwały. Do kolejnej kategorii należy zaliczyć sprawy dotyczące wyłączenia
wspólnika ze spółki, natomiast trzecią grupę spraw stanowią sprawy o rozwiązanie
spółki. Ostatnią, najmniej liczną, kategorię stanowią sprawy o zobowiązanie zarządu do
udostępnienia dokumentów spółki.

Biznesowy rozwód wspólników
Rozejście się wspólników w związku ze sporem korporacyjnym to taki biznesowy rozwód
wspólników. Czy jednak faktycznie możemy znaleźć jakieś bliższe analogie między tymi
sytuacjami?
W 2015 roku w Polsce funkcjonowało 8.981.900 małżeństw. W tym samym roku przez
rozwód zostało rozwiązanych 67.296 z nich. Oznacza to, że w 2015 roku na każde
1.000 małżeństw prawie 8 rozpadło się przez rozwód (0,8% ogółu małżeństw zostało
rozwiązanych przez rozwód).
W tym samym roku w Polsce istniało 456.910 spółek prawa handlowego a 4.579 spółek
zostało wyrejestrowanych z Krajowego Rejestru Sądowego. Oznacza to że w 2015 roku
swoją działalność z różnych powodów zakończyło ok. 1% spółek. Pozornie mogłoby się
wydawać, że rozwody małżonków są równie częste jak biznesowe rozstania wspólników.
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Sytuacja jest jednak znacznie bardziej złożona, a konflikt jest podłożem wyrejestrowania
z Krajowego Rejestru Sądowego tylko niektórych spółek. W wyniku konfliktu zostały
rozwiązane na pewno te spółki, co do których zapadł wyrok o ich rozwiązaniu. Z
uzyskanych przez nas danych Sądów Okręgowych w Bydgoszczy, Gliwicach,
Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu oraz Sądów
Apelacyjnych w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie i
Wrocławiu wynika, że w 2015 roku zapadło 56 wyroków w sprawach dotyczących
rozwiązania spółki. Trzeba zastrzec, że wśród 56 wyroków, które zapadły w 2015 roku,
nie wszystkie były wyrokami skutkującymi rozwiązaniem spółki, jak również nie
wszystkie uprawomocniły się w 2015 roku. Co więcej nawet prawomocny wyrok o
rozwiązaniu spółki nie powoduje automatycznego wykreślenia spółki z rejestru, lecz daje
tylko podstawę do wszczęcia likwidacji spółki. Postępowanie likwidacyjne spółki może
natomiast trwać miesiącami, a nawet latami (szczególnie, jeśli wspólnicy są
skonfliktowani, a spółka ma znaczny majątek). Jednocześnie w obrębie właściwości
wskazanych powyżej sądów było zarejestrowanych około 70% wszystkich spółek.
Można zatem szacować, że na terytorium całego kraju wydano w 2015 roku około 80
wyroków w sprawach dotyczących rozwiązania spółki. Nawet gdyby przyjąć, że
wszystkie z 80 wyroków wydanych w sprawach dotyczących rozwiązania spółki w 2015
roku było orzeczeniami skutkującymi rozwiązaniem spółki, (i założyć, że postępowania
likwidacyjne zakończyły się w 2015 roku), to należałoby stwierdzić, że w wyniku sporu
wspólników w 2015 roku rozwiązano w Polsce zaledwie 0,02% spośród wszystkich
funkcjonujących w tym okresie spółek.
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Porównując nieco na wyrost liczbę wyroków zapadłych w 2015 roku w sprawach o
rozwiązanie spółki z liczbą wszystkich zlikwidowanych w 2015 roku spółek – okazałoby
się, że tylko około dwie likwidacje spółek na sto były skutkiem sporu w spółce
zakończonego wyrokiem sądu. Pozostałe 98% likwidowanych spółek zakończyło zatem
swoją działalność z przyczyn innych niż sądowy spór wspólników (m.in. ze względu na
likwidację związaną z bezkonfliktowym zakończeniem działalności, ale także ze względu
na dokonane przekształcenia, połączenia i podziały spółek) lub w wyniku sporu
zakończonego polubownie.
Czy zatem na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że wspólnicy w
spółkach kłócą się rzadziej niż małżonkowie?
Naszym zdaniem kłótnie w spółkach zdarzają się równie często co konflikty małżeńskie,
jednak o ile małżonkowie mogą doprowadzić do rozwiązania małżeństwa tylko poprzez
rozwód (wskutek czego stosunkowo łatwo analizować kwestię stałości tych związków), o
tyle „rozwód wspólników” nie zawsze musi kończyć się sądowym rozwiązaniem spółki.
Mimo że rozstanie wspólników można nazwać „biznesowym rozwodem”, skonfliktowani
wspólnicy mają dużo więcej możliwości na uregulowanie swojego statusu niż skłóceni
małżonkowie. Wspólnicy często osiągają kompromis albo decydują się na wyjście
jednego z nich ze spółki za odpowiednią spłatą bez procesu sądowego.
Naszym zdaniem bardzo mała liczba spraw sądowych dotyczących sporów wspólników
wynikać może z pragmatycznego podejścia wspólników do sprawy i chęci szybkiego
zakończenia konfliktu w spółce. Wspólnicy wolą polubownie osiągnąć porozumienie niż
dochodzić rozstrzygnięcia sprawy przed sądem i narażać się na długie postępowania i
koszty. Pewne znaczenie w tym zakresie może mieć także możliwość rozstrzygnięcia
sporów w spółce przez sądy polubowne (czego statystyki sądów powszechnych nie
uwzględniają).
To, w jaki sposób wspólnicy rozwiążą konflikt, zależy od pozycji w spółce każdego z
nich, jak również od natężenia konfliktu. Wielość pozasądowych możliwości
uregulowania stosunków między wspólnikami jest naszym zdaniem przyczyną, z
powodu której większość sporów wspólników nie trafia do sądu lub kończy się ugodą
przed wydaniem wyroku.
Warto się jednak zastanowić, czy „pokojowe” zakończenie konfliktu w spółce jest zawsze
dobrym rozwiązaniem. Pomimo że kompromisowe porozumienie co do sposobu
zakończenia współpracy pomiędzy wspólnikami jest najczęściej najkorzystniejsze dla
samej spółki, to może być niekorzystne dla jednej ze stron konfliktu (np.
mniejszościowego wspólnika, który pod naciskiem wspólnika większościowego decyduje
się na wyjście ze spółki za wynagrodzeniem, które nie odpowiada rynkowej wartości
jego udziałów).
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Niniejszy raport może stanowić zatem podstawę do oceny, w jaki sposób najlepiej
zakończyć konflikt w spółce.
Trzeba mieć świadomość, że wspólnicy się spierają i będą się spierać – to normalna
konsekwencja współpracy między ludźmi. Warto jednak zdawać sobie sprawę, jak
skomplikowane i wielowątkowe są konflikty w spółkach, jak różne sprawy potrafią
wywołać konflikt w spółce oraz jakie mogą być rozstrzygnięcia sądów.
Kwestie te warto przeanalizować nie tylko wtedy, gdy jest się w sporze, ale (a może
nawet przede wszystkim) projektując umowy spółek i porozumienia wspólników
dotyczące ich współpracy w ramach spółki.
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ROZDZIAŁ II

ZASKARŻANIE
UCHWAŁ

II) Zaskarżanie uchwał
1. Wprowadzenie
1.1 Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały
Prawo do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały
zgromadzenia wspólników spółki z o.o. oraz uchwały walnego zgromadzenia spółki
akcyjnej przysługuje:
1) zarządowi, radzie nadzorczej, komisji rewizyjnej w przypadku spółki z o.o. oraz
poszczególnym członkom tych organów,
2) wspólnikowi lub akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej
powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu,
3) wspólnikowi lub akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w
zgromadzeniu wspólników,
4) wspólnikowi lub akcjonariuszowi, który nie był obecny na zgromadzeniu, w
przypadku wadliwego zwołania zgromadzenia wspólników lub też powzięcia
uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad,
5) w przypadku pisemnego głosowania wspólnikowi spółki z o.o., którego
pominięto przy głosowaniu, lub który nie zgodził się na głosowanie pisemne,
albo też który głosował przeciwko uchwale i po otrzymaniu wiadomości o
uchwale w terminie dwóch tygodni zgłosił sprzeciw.
Wnosząc powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały, należy wykazać
sprzeczność zaskarżonej uchwały z ustawą. Powództwo o stwierdzenie nieważności
uchwały może być zatem oparte nie tylko na sprzeczności uchwały z przepisami
Kodeksu spółek handlowych ale również na sprzeczności z przepisami innych
ustaw.
Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały należy wnieść w terminie sześciu
miesięcy od powzięcia wiadomości o uchwale, jednak nie później niż w terminie
trzech lat od dnia powzięcia uchwały.
Przepisy: art. 252 KSH – art. 254 KSH, art. 425 KSH – 427 KSH
1.2 Powództwo o uchylenie uchwały
Uchwała zgromadzenia wspólników spółki z o.o. lub walnego zgromadzenia spółki
akcyjnej sprzeczna z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godząca w interesy
spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie wspólnika może być zaskarżona w drodze
powództwa o uchylenie uchwały.
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Uprawnienie do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały zgromadzenia
wspólników lub walnego zgromadzenia przysługuje tym samym podmiotom, którym
przysługuje prawo do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały.
Podobnie jak w przypadku powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały
wymagane jest, aby wspólnik głosował przeciwko uchwale oraz zażądał
zaprotokołowania sprzeciwu.
Powództwo o uchylenie uchwały wspólników lub akcjonariuszy należy wnieść w
terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż
w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały.
Przepisy: art. 249 KSH – 251 KSH, art. 253 – 254 KSH, art. 422 KSH – 424 KSH,
art. 426 KSH – 427 KSH

2. Liczba przeanalizowanych wyroków
W sprawach dotyczących zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników lub
walnego zgromadzenia przeanalizowaliśmy 222 wyroki sądów okręgowych oraz
apelacyjnych z Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Gliwic, Katowic, Koszalina,
Krakowa, Lublina, Łodzi, Opola, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy oraz
Wrocławia, przy czym 128 wyroków zostało wydanych przez sądy okręgowe,
natomiast 94 to wyroki sądów apelacyjnych.
Wśród 128 przeanalizowanych przez nas wyroków wydanych przez sądy okręgowe,
71 wyroki zostały wydane w sprawach z powództwa o stwierdzenie nieważności
uchwały, natomiast 57 w sprawach, w których żądaniem powoda było uchylenie
uchwały.
Spośród 94 przeanalizowanych przez nas wyroków sądów apelacyjnych, 48
wyroków zostało wydanych w sprawach o stwierdzenie nieważności uchwały,
natomiast pozostałe 46 wyroków dotyczyło uchylenia uchwały.
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3. Najczęstsze przyczyny sporów będących podstawą zainicjowania
postępowania w sprawach o stwierdzenie nieważności albo
uchylenie uchwały
Aż 44% przeanalizowanych przez nas wyroków w sprawach dotyczących
stwierdzenia nieważności lub uchylenia uchwały dotyczyło sporów związanych z
podziałem zysku, dopłatami, umorzeniem lub sprzedażą udziałów. Drugą
najczęstszą płaszczyzną sporów były konflikty w organach spółki, spory
kompetencyjne oraz konflikty na linii zarząd – wspólnicy (29% przeanalizowanych
wyroków). 12% przeanalizowanych wyroków o stwierdzenie nieważności lub
uchylenie uchwały spowodowanych było konfliktem dotyczącym zatwierdzenia roku
obrotowego spółki oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu, natomiast 9%
przeanalizowanych wyroków dotyczyło stwierdzenia nieważności lub uchylenia
uchwały w przedmiocie dysponowania majątkiem spółki. Najrzadziej wspólnicy
decydowali się na złożenie powództwa w sprawach dotyczących ustalenia
wynagrodzenia dla członków zarządu (6% spraw).
Najczęstsze przyczyny sporów będących podstawą do
zainicjowania postępowania sądowego dotyczącego
zaskarżenia uchwały
Spory związane z
podziałem zysku,
sprzedażą lub
umorzeniem udziałów i
dopłatami
44%

Ustalenie
wynagrodzenia
dla członków
zarządu
6%

Dysponowanie
majątkiem spółki
9%

Konflikty w
organach
spółki/spory
kompetencyjne/
konflikt zarząd wspólnicy
29%

Zatwierdzenie roku/absolutorium
12%

a) Podział zysku, dopłaty, umorzenie lub sprzedaż udziałów
Spory w tej kategorii spraw dotyczyły:
✓ wypłacania wspólnikom dywidendy,
✓ przeznaczania zysku na kapitał zapasowy lub na kapitał rezerwowy,
✓ wniesienia dopłat do udziałów,
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✓
✓
✓
✓

sposobu pokrycia straty wykazanej w danym roku obrotowym,
sprzedaży udziałów wspólnika,
umorzenia udziałów lub akcji,
podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego.

Opis przykładowej sprawy
Powód wniósł o uchylenie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku
wypracowanego w ubiegłym roku obrotowym na kapitał rezerwowy spółki.
Argumentując swoje żądanie, powód wskazał, że uchwała jest sprzeczna z dobrymi
obyczajami oraz ma na celu pokrzywdzenie powoda jako wspólnika
mniejszościowego. Pokrzywdzenie powoda przejawiało się pozbawieniem go prawa
do dywidendy któryś raz z rzędu, przy jednoczesnym nakładaniu przekraczających
jego możliwości zobowiązań finansowych (dopłaty). Powód podnosił także, że
pozwana spółka jest w bardzo dobrej i stabilnej sytuacji finansowej, a zatem nie ma
podstaw do dalszego kumulowania środków.
Sąd w całości uwzględnił powództwo o uchylenie uchwały, wskazując przy tym, że
prawo do dywidendy wyraża istotę, dla której tworzona jest spółka kapitałowa, a
pozbawienie wspólników dywidendy przez dłuższy okres należy uznać za
naruszenie zasad lojalności i uczciwości kupieckiej.
Sąd uznał także, że zobowiązanie wspólników do dokonywania dopłat, przy
jednoczesnym pozbawieniu ich prawa do dywidendy jest sprzeczne z dobrymi
obyczajami.
Opis przykładowej sprawy
Wspólnik w spółce zażądał uchylenia uchwały w sprawie zmiany umowy spółki m.in.
poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółki oraz wprowadzenie
postanowienia
pozwalającego
na
przymusowe
umorzenie
udziałów
mniejszościowych wspólników w spółce. Powód wskazał, że podjęta uchwała ma na
celu jego pokrzywdzenie oraz jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, ponieważ
zgodnie z jej treścią doszło do zmniejszenia liczby posiadanych przez niego
udziałów poniżej 8% kapitału zakładowego, co kwalifikowało przysługujące mu
udziały do przymusowego umorzenia.
Sąd przychylił się do argumentów powoda i uznał, że poprzez podwyższenie
kapitału zakładowego spółki i dodanie do umowy spółki postanowienia o
przymusowym umorzeniu udziałów doszło do pokrzywdzenia powoda jako
mniejszościowego wspólnika. Sąd wskazał ponadto, że zaskarżona uchwała jest
sprzeczna z dobrymi obyczajami, ponieważ jest niezgodna ze standardami
uczciwego i zgodnego zachowania pomiędzy wspólnikami.
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b) Konflikty w organach spółki i konflikty na linii zarząd –
wspólnicy
Spory w tej kategorii spraw dotyczyły:
✓ powołania lub odwołania członka zarządu,
✓ powołania lub odwołania członka rady nadzorczej,
✓ powołania likwidatora,
✓ odmowy udostępnienia wspólnikom dokumentów spółki,
✓ podejmowania przez członka zarządu spółki działań przekraczających zakres
zwykłych spraw spółki bez uzyskania zgody drugiego członka zarządu spółki,
✓ działania członków zarządu na szkodę spółki,
✓ ustalenia sposobu wyboru członków organów oraz składu osobowego organów.
Opis przykładowej sprawy
Wspólnik wniósł o uchylenie uchwały w przedmiocie powołania członków rady
nadzorczej. Powód zarzucał uchwale sprzeczność z dobrymi obyczajami oraz
sprzeczność z interesem spółki. Uzasadniając swoje stanowisko, wskazał, że do
rady nadzorczej powołano: prezesa zarządu spółki zależnej, radcę prawnego, który
nigdy nie był akcjonariuszem spółki i nie zna zasad jej funkcjonowania oraz syna
prezesa zarządu spółki zależnej, który w ocenie powoda nie jest osobą niezależną.
Sąd oddalił powództwo wskazując, że powód nie wykazał sprzeczności uchwały z
interesem spółki. Ponadto Sąd uznał, że ani powiązania rodzinne ani brak statusu
akcjonariusza spółki nie wpływają w żaden sposób na możliwość sprawowania
nadzoru w spółce.
Opis przykładowej sprawy
Powód wniósł o stwierdzenie nieważności, ewentualnie o uchylenie uchwały w
przedmiocie powołania prezesa zarządu spółki. Powód podniósł, że nowy prezes
zarządu - będący jednocześnie wspólnikiem w spółce - nie wyłączył się jako
wspólnik od głosowania nad uchwałą w przedmiocie wyboru prezesa zarządu,
podczas gdy powinien powstrzymać się od głosowania na podstawie art. 209
Kodeksu spółek handlowych.
Sąd oddalił powództwo wskazując, że art. 209 Kodeksu spółek handlowych nie
dotyczy prawa wspólników do głosowania nad uchwałami zapadającymi na
zgromadzeniu wspólników. Przepis adresowany jest jedynie do członków zarządu,
którzy w określonych sytuacjach powinni się wyłączyć od rozstrzygania określonej
kategorii spraw, które należą do kompetencji członka zarządu. W takiej sytuacji, gdy
zachodzi sprzeczność interesów spółki z interesami członka zarządu lub osobami
wymienionymi w art. 209 Kodeksu spółek handlowych członek zarządu powinien
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powstrzymać się od rozstrzygania sprawy lub zawarcia transakcji, jak również od
reprezentowania spółki. Powyższe nie obejmuje jednak sytuacji, gdy członek
zarządu jest jednocześnie wspólnikiem spółki i korzysta z prawa głosu na
zgromadzeniu wspólników.

c) Dysponowanie majątkiem spółki
Spory w tej kategorii spraw dotyczyły:
✓ sprzedaży nieruchomości,
✓ obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,
✓ sprzedaży ruchomości wchodzących w skład majątku spółki,
✓ zawierania umów najmu lub dzierżawy dotyczących majątku spółki,
✓ zaciągania kredytów,
✓ zawierania umów pożyczki,
✓ zawierania umów przewłaszczenia dotyczących majątku spółki.
Opis przykładowej sprawy
Powód żądał stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na
zawarcie przez spółkę umowy pożyczki. W uzasadnieniu pozwu powód podniósł, że
uchwała ta ma charakter blankietowy, ponieważ nie wskazano w niej, na jakich
warunkach oraz na jaką kwotę miałaby zostać udzielona pożyczka. Powód zarzucił
pozwanej spółce podjęcie uchwały, która ma na celu obejście przepisów ustawy, tj.
art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 17 § 1 Kodeksu spółek
handlowych w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Pozwana spółka
zaprzeczyła, że uchwała dotycząca umów pożyczek daje możliwość zawierania ze
spółką umów pożyczek w nieograniczonej liczbie i wysokości, bowiem wszelkie
zawierane ze spółką umowy pożyczki powinny być związane „z celami związanymi z
bieżącą działalnością spółki”.
Sąd uznał, że powództwo zasługiwało na uwzględnienie. Uchwała w przedmiocie
wyrażenia zgody na zawarcie umów pożyczek pozwalała na zawarcie dowolnej
liczby umów na dowolne kwoty, co stanowi próbę obejścia przepisów ustawy.
Uchwała dotycząca udzielenia zgody na zawarcie umowy pożyczki musi być tak
skonstruowana, aby możliwa była jej ocena. Określenie „bieżąca działalność spółki”
nie wskazuje na rzeczywisty cel umowy pożyczki, a uzyskane środki można byłoby
przeznaczyć w dowolny sposób. Z tego względu uchwała została uznana za
nieważną.
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Opis przykładowej sprawy
Powód żądał uchylenia uchwały, w której wyrażono zgodę na sprzedaż należącej do
spółki nieruchomości. Powód twierdził, że uchwała ta jest sprzeczna z dobrymi
obyczajami i godzi w interesy spółki. Według powoda brak było jakiejkolwiek
przyczyny uzasadniającej sprzedaż nieruchomości, zwłaszcza że na rynku panował
zastój i było bardzo małe prawdopodobieństwo uzyskania satysfakcjonującej ceny.
Powód wskazał, że sprzedaż nieruchomości w takim momencie nie była
dokonywana w interesie spółki. Istniały także wątpliwości co do rzetelności i
uczciwości transakcji, ponieważ przed jej dokonaniem nie została zlecona żadna
wycena sprzedawanej nieruchomości.
Sąd uwzględnił powództwo wskazując, że nieuzasadnione jest wyrażenie zgody na
sprzedaż nieruchomości bez jakiejkolwiek kontroli ze strony wspólników co do
zasadności transakcji z ekonomicznego punktu widzenia. Kontrolę wspólników nad
transakcją uniemożliwiał także brak jakiejkolwiek miarodajnej wyceny nieruchomości
oraz brak uzasadnienia dla sprzedaży nieruchomości w okresie, w którym ceny
nieruchomości były niekorzystne.

d) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki i udzielenie
absolutorium zarządowi
Spory w tej kategorii spraw dotyczyły:
✓ zatwierdzania sprawozdania finansowego spółki,
✓ zatwierdzania sprawozdania z działalności spółki,
✓ udzielania absolutorium członkom zarządu,
✓ rzetelności przygotowania sprawozdania finansowego.
Opis przykładowej sprawy
Powód wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały w przedmiocie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego spółki. Powód wskazał, że zarząd spółki uniemożliwił mu
zapoznanie się ze sprawozdaniem zarządu oraz rachunkiem zysków i strat
obejmujących zatwierdzany rok obrotowy. Przed podjęciem uchwały oraz wbrew
przepisom ustawy o rachunkowości nie przedłożono do wglądu i nie doręczono
powodowi sprawozdania finansowego spółki, co miało w jego opinii stanowić o
nieważności zaskarżonych uchwał.
Spółka w odpowiedzi na pozew podniosła, że powód nie wskazał, z którym
przepisem ustawy o rachunkowości mają być sprzeczne uchwały. Spółka stwierdziła
także, że podstawą do stwierdzenia nieważności uchwały może być jej sprzeczność
wyłącznie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, a nie z jakąkolwiek inną ustawą.
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Sąd oddalił powództwo wskazując, że żądanie stwierdzenia nieważności uchwały
może być co prawda oparte nie tylko na naruszeniu przepisów Kodeksu spółek
handlowych lecz również innych aktów normatywnych, jednakże powód powołując
się na sprzeczność uchwały z treścią ustawy o rachunkowości, nie wskazał, jaki
konkretnie przepis został naruszony. Sąd nie miał obowiązku z urzędu czynić
ustaleń, którą normę narusza zaskarżona uchwała, jest to bowiem powinność
podmiotu wytaczającego powództwo.
Jak wskazał Sąd, zarząd spółki nie ma obowiązku załączania do zaproszenia na
zwyczajne zgromadzenie wspólników dokumentów będących przedmiotem obrad, a
wspólnikom przysługuje na podstawie art. 212 Kodeksu spółek handlowych prawo
kontroli indywidualnej. W tym celu wspólnik może przeglądać w każdym czasie
księgi i dokumenty spółki - ustawodawca nie narzuca miejsca udostępnienia,
sposobu przekazania oraz nośnika, na którym ma być zapisane przekazywane
sprawozdanie. W związku z powyższym, powód miał możliwość zapoznania się z
dokumentami w siedzibie spółki dzień po zgłoszeniu takiego żądania, jednakże z
takiego uprawnienia nie skorzystał.
Opis przykładowej sprawy
Powód żądał uchylenia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego twierdząc, że uchwała ta jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, godzi w
interesy spółki oraz ma na celu pokrzywdzenie wspólnika. Powód wskazał, że
prezes zarządu spółki notorycznie odmawia mu udostępnienia wglądu do ksiąg i
dokumentów spółki, podczas gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że zarząd od
wielu lat dokonuje w spółce nadużyć finansowych. Powód podniósł, że w sytuacji,
gdy wspólnika pozbawia się prawa wglądu do dokumentów spółki, a istnieje
podejrzenie, że zarząd działa na szkodę spółki, przyjęcie sprawozdania
finansowego jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, godzi w interes spółki i ma na
celu pokrzywdzenie wspólnika.
Sąd uwzględnił powództwo wskazując, że uniemożliwienie wspólnikowi
wykonywania prawa kontroli bez żadnej uzasadnionej przyczyny jest samo w sobie
sprzeczne z zasadami uczciwości kupieckiej. Uniemożliwienie wspólnikowi wglądu
do dokumentów spółki powoduje także, że wspólnik nie może głosować w sposób
racjonalny, przemyślany i odpowiedzialny „za” albo „przeciw” przyjęciu danej
uchwały.
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4. Stwierdzenie nieważności/uchylenie uchwały – jak orzekały sądy?
4.1 Jak często sądy wydawały
nieważności uchwały?

orzeczenia

skutkujące

stwierdzeniem

Sądy okręgowe
Biorąc pod uwagę 73 przeanalizowane wyroki sądów okręgowych (sądów I instancji)
w sprawach o stwierdzenie nieważności uchwały w latach 2013-2016, sądy
uwzględniały prawie co drugie powództwo.

Jak często sądy okręgowe stwierdzały nieważność uchwały?

Odsetek
wyroków, w
których sądy
okręgowe
odmówiły
stwierdzenia
nieważności
uchwały
51%

Odsetek
wyroków, w
których sądy
okręgowe
stwierdziły
nieważność
uchwały
49%
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Sądy apelacyjne
Biorąc pod uwagę 47 przeanalizowanych wyroków sądów apelacyjnych (sądy II
instancji) w sprawach o stwierdzenie nieważności uchwały w latach 2013-2016, sądy
w 30% przypadków wydawały orzeczenia skutkujące stwierdzeniem nieważności
uchwały (tj. w 30% spraw sądy apelacyjne oddalały apelację od wyroku
stwierdzającego nieważność uchwały albo zmieniały wyrok, w którym sąd I instancji
odmówił stwierdzenia nieważności uchwały).

Jak często sądy apelacyjne wydawały wyroki skutkujące
stwierdzeniem nieważności uchwały?
Odsetek
wyroków
sądów
apelacyjnych
skutkujących
stwierdzeniem
nieważności
uchwały
30%
Odsetek
wyroków sądów
apelacyjnych
skutkujących
odmową
stwierdzenia
nieważności
uchwały
70%
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4.2 W jaki sposób sądy II instancji rozpoznawały apelacje od wyroków sądów I
instancji dotyczących stwierdzenia nieważności uchwały (skuteczność
apelacji)?
W przeanalizowanych przez nas wyrokach sądy apelacyjne (sądy II instancji) oddaliły
ponad 60% apelacji od wyroków w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały. W
zaledwie około 15% przeanalizowanych wyroków sądy apelacyjne uwzględniały
apelację. Ten sam odsetek spraw sądy apelacyjne przekazywały do ponownego
rozpoznania przez sądy I instancji. W przypadku prawie 4% wyroków sąd apelacyjny
odrzucił apelację.

W jaki sposób sądy apelacyjne rozpatrywały apelacje
od wyroków sądów I instancji?
Odsetek
wyroków, na
mocy których
sąd apelacyjny
uwzględnił
apelację
14,6%

Odsetek
wyroków, na
mocy których
sąd apelacyjny
oddalił apelację
67%

Odsetek
wyroków, na
mocy których
przekazano
sprawę do
ponownego
rozpoznania
14,6%
Odsetek
wyroków, na
mocy których
sąd apelacyjny
odrzucił
apelację
3,8%
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4.3 Jak często sądy wydawały wyroki skutkujące uchyleniem uchwały?
Sądy okręgowe
Biorąc pod uwagę 56 przeanalizowanych wyroków sądów okręgowych w sprawach o
uchylenie uchwały w latach 2013-2016, sądy uwzględniły około 66% powództw.
Jak często sądy okręgowe uchylały uchwały?

Odsetek wyroków,
w których sądy
okręgowe
odmawiały
uchylenia uchwały
34%
Odsetek wyroków,
w których sądy
okręgowe
uchylały uchwały
66%

Sądy apelacyjne
Biorąc pod uwagę 46 przeanalizowanych wyroków sądów apelacyjnych w sprawach o
uchylenie uchwały w latach 2013-2016, w 52% przypadków sądy wydawały
orzeczenia skutkujące uchyleniem uchwały.

Jak często sądy apelacyjne wydawały wyroki skutkujące
uchyleniem uchwały?

Odsetek wyroków
sądów apelacyjnych
skutkujących odmową
uchylenia uchwały
48%

Odsetek
wyroków
sądów
apelacyjnych
skutkujących
uchyleniem
uchwały
52%
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4.4

W jaki sposób sądy II instancji rozpoznawały apelacje od wyroków sądów I
instancji dotyczących uchylenia uchwały (skuteczność apelacji)?
W przeanalizowanych przez nas wyrokach sądy apelacyjne (sądy II instancji)
oddaliły 72,5% apelacji od wyroków w sprawie uchylenia uchwały. W zaledwie
27,5% przeanalizowanych wyroków sądy apelacyjne uwzględniały apelację.

W jaki sposób sądy apelacyjne rozpatrywały apelacje od
wyroków sądów I instancji?

Odsetek
wyroków, na
mocy których
sąd apelacyjny
oddalił apelację
72,5%

Odsetek
wyroków, na
mocy których
sąd apelacyjny
uwzględnił
apelację
27,5%
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4.5 W jakich przypadkach sądy wydawały wyroki skutkujące stwierdzeniem
nieważności uchwały?
Sądy okręgowe
Z przeanalizowanych przez nas wyroków wynika, że sądy okręgowe najczęściej
uwzględniały powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały w sprawach
dotyczących dysponowania majątkiem spółki. Dość często sądy uwzględniały także
powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały dotyczącej podziału zysku, dopłat
oraz umorzenia lub sprzedaży udziałów.
Sądy okręgowe najczęściej oddalały natomiast powództwa w sprawach związanych
z ustaleniem wynagrodzenia zarządu. Ponadto, sądy często odmawiały
stwierdzenia nieważności uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego spółki i udzielenia absolutorium zarządowi oraz uchwał związanych z
konfliktem w organach spółek.
W jakich kategoriach spraw sądy okręgowe najczęściej
stwierdzały nieważność uchwał?
Dysponowanie majątkiem
spółki
Podział zysku, dopłaty,
umorzenie lub sprzedaż
udziałów

Uwzględnione
powództwa

Konflikt w organach i
konflikt zarząd - wspólnicy

Oddalone
powództwa

Zatwierdzenie
sprawozdania
finansowego i udzielenie
absolutorium zarządowi
Ustalenie wynagrodzenia
zarządu
0%

20%

40%

60%

80% 100%
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Sądy apelacyjne
Z przeanalizowanych przez nas wyroków wynika, że sądy apelacyjne najczęściej
wydawały wyroki skutkujące stwierdzeniem nieważności uchwał w sprawach
dotyczących dysponowania majątkiem spółki oraz w sprawach dotyczących
ustalenia wynagrodzenia zarządu.
Sądy apelacyjne najczęściej wydawały wyroki skutkujące odmową stwierdzenia
nieważności uchwał w sprawach dotyczących konfliktu w organach spółki lub
konfliktu na linii zarząd – wspólnicy, jak również uchwał dotyczących podziału zysku,
dopłat oraz umorzenia lub sprzedaży udziałów.

W jakich kategoriach spraw sądy apelacyjne najczęściej
wydawały wyroki skutkujące stwierdzeniem nieważności
uchwał?
Dysponowanie majątkiem
spółki

Wyroki
skutkujące
stwierdzeniem
nieważności
uchwały

Ustalenie wynagrodzenia
zarządu
Zatwierdzenie sprawozdania
finansowego spółki i
udzielenie absolutorium
zarządowi

Wyroki
skutkujące
odmową
stwierdzenia
nieważności
uchwały

Podział zysku, dopłaty,
umorzenie lub sprzedaż
udziałów
Konflikt w organach spółki
lub konflikt zarząd wspólnicy
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4.6 W jakich przypadkach sądy wydawały wyroki skutkujące uchyleniem
uchwały?
Sądy okręgowe
Z przeanalizowanych przez nas wyroków wynika, że sądy okręgowe najczęściej
uwzględniały powództwa w sprawach o uchylenie uchwał związanych z ustaleniem
wynagrodzenia zarządu. Sądy okręgowe często uchylały także uchwały dotyczące
dysponowania majątkiem spółki oraz dotyczące podziału zysku, dopłat i umorzenia
lub sprzedaży udziałów.
Sądy okręgowe najczęściej oddalały powództwa o uchylenie uchwały w sprawach
związanych z konfliktem w organach spółki oraz konfliktem na linii zarząd wspólnicy. Dość często odmawiano także uchylenia uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki i udzielenia absolutorium
zarządowi.

W jakich kategoriach spraw sądy okręgowe najczęściej
uchylały uchwały?
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finansowego spółki i udzielenie
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Sądy apelacyjne
W jakich przypadkach
uchyleniem uchwały?

sądy apelacyjne

wydawały wyroki

skutkujące

Z przeanalizowanych przez nas wyroków wynika, że sądy apelacyjne najczęściej
wydawały wyroki skutkujące uchyleniem uchwał w sprawach dotyczących kwestii
związanych z dysponowaniem majątkiem spółki oraz kwestiami finansowymi
(podział zysku, dopłaty, sprzedaż lub umorzenie udziałów).
Sądy apelacyjne najczęściej wydawały wyroki skutkujące odmową uchylenia uchwał
w sprawach związanych z ustaleniem wynagrodzenia zarządu, jak również uchwał
dotyczących zatwierdzenia sprawozdania finansowego i udzielenia zarządowi
absolutorium.

W jakich kategoriach spraw sądy apelacyjne najczęściej
wydawały wyroki skutkujące uchyleniem uchwały?

Dysponowanie majątkiem spółki
Podział zysku, dopłaty,
umorzenie lub sprzedaż
udziałów
Konflikt w organach spółki lub
konflikt zarząd - wspólnicy
Zatwierdzenie sprawozdania
finansowego spółki i udzielenie
absolutorium zarządowi
Ustalenie wynagrodzenia
zarządu
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Wyroki skutkujące odmową uchylenia uchwały
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5. Jak długo trwają postępowania sądowe w sprawach
stwierdzenie nieważności uchwały lub o uchylenie uchwały?

o

5.1 Czas orzekania przed sądami okręgowymi
Z przeanalizowanych przez nas wyroków wynika, że średni czas trwania
postępowania w sprawach o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały przed
sądami okręgowymi w latach 2013 – 2016 wyniósł około 9 miesięcy. Najszybciej
sprawy rozpatrywał Sąd Okręgowy w Koszalinie (średnio około 4,5 miesiąca),
następnie Sąd Okręgowy w Poznaniu (średnio około 6,3 miesiąca), Sąd Okręgowy
w Białymstoku (średnio około 6,5 miesiąca), Sąd Okręgowy w Gliwicach (średnio
około 10 miesięcy), Sąd Okręgowy w Katowicach (średnio około 10,5 miesiąca),
Sąd Okręgowy we Wrocławiu (średnio około 13 miesięcy), Sąd Okręgowy w
Szczecinie (średnio około 15,4 miesiąca), Sąd Okręgowy w Lublinie (średnio około
23 miesięcy).
40% spraw zostało rozstrzygniętych w czasie od 6 do 12 miesięcy, 32% spraw
zostało rozpoznanych w czasie krótszym niż 6 miesięcy, natomiast 16% spraw - w
czasie od 12 do 18 miesięcy. Znacznie rzadziej zdarzało się, że sądy orzekały w
czasie od 24 do 36 miesięcy (5% spraw), od 36 do 48 miesięcy (3% spraw), od 18
do 24 miesięcy (2% spraw) oraz od 48 do 60 miesięcy (2% spraw).

Sądy okręgowe - czas orzekania
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5.2 Czas orzekania przed sądami apelacyjnymi
Z przeanalizowanych przez nas wyroków wynika, że średni czas trwania
postępowania w sprawach o unieważnienie lub uchylenie uchwały przed sądami
apelacyjnymi w latach 2013 – 2016 wyniósł około 12 miesięcy. Najszybciej
rozpatrywał sprawy Sąd Apelacyjny w Lublinie (średnio około 7,3 miesiąca), Sąd
Apelacyjny w Poznaniu (średnio około 8 miesięcy), Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
(średnio 8,3 miesiąca), Sąd Apelacyjny w Szczecinie (średnio około 8 miesięcy),
Sąd Apelacyjny w Gdańsku (średnio około 9,7 miesiąca) oraz Sąd Apelacyjny w
Katowicach (średnio około 10 miesięcy).
41% spraw rozstrzygniętych zostało w czasie od 6 do 12 miesięcy, natomiast 38%
spraw rozstrzygniętych zostało w czasie do 6 miesięcy. W czasie od 12 do 18
miesięcy rozstrzygniętych zostało 16% spraw, w czasie od 24 do 36 miesięcy – 3%
spraw, w czasie od 18 do 24 miesięcy – 1% spraw, w czasie od 36 do 48 miesięcy –
1% spraw.

Sądy apelacyjne - czas orzekania
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ROZDZIAŁ III

WYŁĄCZENIE
WSPÓLNIKA

III) Wyłączenie wspólnika
1. Wprowadzenie
Wyłączenie wspólnika jest jednym ze sposobów na zażegnanie konfliktu
paraliżującego prawidłowe funkcjonowanie spółki. Wyłączenie wspólnika pozwala
jednocześnie na dalsze istnienie spółki w zmienionym składzie osobowym.
W stosunku do spółek osobowych powództwo o wyłączenie wspólnika można
wytoczyć na podstawie art. 63 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Stanowi on, że gdy
istnieją ważne powody po stronie jednego ze wspólników, sąd może na wniosek
pozostałych wspólników orzec o wyłączeniu tego wspólnika ze spółki. Przepisy nie
definiują jednak ważnych przyczyn, z powodu których można żądać wyłączenia
wspólnika spółki osobowej. Z przeanalizowanych przez nas wyroków oraz z
komentarzy i orzecznictwa wynika, że musi to być ważny powód w znaczeniu
obiektywnym a nie czysto uznaniowym (np. brak sympatii). Nie uzasadniają również
wyłączenia wspólnika przyczyny mało istotne, np. wynikające z drobnych sprzeczek.
W stosunku do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zastosowanie znajduje art.
266 Kodeksu spółek handlowych. Wyłączenie wspólnika w tym trybie jest potocznie
nazywane wyciśnięciem ze spółki z o.o. i również możliwe jest tylko z ważnych
przyczyn, które uniemożliwiają pozostałym wspólnikom kontynuowanie działalności
spółki z danym wspólnikiem. Sąd może orzec o wyłączeniu wspólnika ze spółki na
żądanie wszystkich pozostałych wspólników, jeżeli udziały wspólników żądających
wyłączenia stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego. Ten wymóg
modyfikować może umowa spółki poprzez przyznanie prawa wystąpienia z
powództwem także mniejszej liczbie wspólników, jeżeli ich udziały stanowią więcej
niż połowę kapitału zakładowego.
Ważne przyczyny, które uzasadniają wyłączenie wspólnika, nie zostały wyliczone w
przepisach Kodeksu spółek handlowych. To, co czyni skutecznym żądanie
wyłączenia wspólnika w danej sprawie, nie zawsze będzie skutkowało wyłączeniem
wspólnika w innym przypadku. Dlatego warto zapoznać się z ważnymi powodami
wyłączenia wspólnika, które zostały wskazane w przeanalizowanych przez nas
wyrokach.
Należy także pamiętać, że wyłączenie wspólnika na podstawie powyższych trybów
często wiąże się z dalszymi konfliktami na tle finansowym, dotyczącymi spłaty
udziałów wspólnika występującego.
Przepisy: art. 63 § 2 KSH, art. 266 KSH – 269 KSH
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2. Liczba przeanalizowanych wyroków
W sprawach dotyczących wyłączenia wspólnika ze spółki przeanalizowaliśmy 17
wyroków sądów okręgowych i apelacyjnych z Gdańska, Katowic, Szczecina,
Warszawy, Wrocławia, Koszalina, Krakowa, Opola, przy czym 8 wyroków zostało
wydanych przez sądy okręgowe, natomiast 9 to wyroki sądów apelacyjnych.

3. Najczęstsze przyczyny sporów będących podstawą zainicjowania
postępowania o wyłączenie wspólnika ze spółki
Aż 41% przeanalizowanych przez nas wyroków w sprawach dotyczących
wyłączenia wspólnika dotyczyło sporów związanych z konfliktem w organach spółki
lub sporów kompetencyjnych. Drugą najczęstszą płaszczyzną sporów był brak
porozumienia między wspólnikami oraz kłótnie na wielu polach (29% wyroków).
18% przeanalizowanych wyroków o wyłączenie wspólnika spowodowanych było
konfliktem dotyczącym podziału zysku, dopłat oraz umorzenia lub sprzedaży
udziałów, natomiast 12% przeanalizowanych wyroków dotyczyło wyjścia wspólnika
ze spółki.
Najczęstsze przyczyny sporów będących podstawą do
zainicjowania postępowania sądowego dotyczącego
wyłączenia wspólnika
Brak
porozumienia
między
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sprzedaż
udziałów
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spory
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Wyjście ze
spółki
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a) Konflikt w organach spółki, spory kompetencyjne, spory na
linii wspólnicy - zarząd
Spory z tej kategorii dotyczyły:
✓ odmowy realizacji przez zarząd żądań wspólników,
✓ nieprawidłowego obsadzenia organów spółki,
✓ wykorzystywania pozycji członka zarządu, będącego jednocześnie wspólnikiem
w spółce,
✓ braku współpracy między wspólnikami będącymi członkami zarządu,
✓ wykorzystywania przez zarząd majątku spółki do celów prywatnych,
✓ odmowy udostępnienia wspólnikowi przez zarząd dokumentacji spółki,
✓ podejmowania przez jednego z członków zarządu (wspólnika) działań
przekraczających zakres zwykłych spraw spółki bez uzyskania zgody drugiego
członka zarządu (również wspólnika).
Opis przykładowej sprawy
Przyczyną konfliktu wspólników były negatywne relacje między udziałowcami spółki,
których podłożem były przede wszystkim odmienne wizje zarządzania spółką.
Sąd wskazał, że dokonując analizy sytuacji w spółce, należy za każdym razem
wziąć pod uwagę, czy żądanie takie nie stanowi próby nieuzasadnionego pozbycia
się ze spółki wspólnika mniejszościowego. Sąd stwierdził także, że pomimo
toczącego się w spółce od wielu lat konfliktu co do wizji dalszej działalności spółki,
pozwany reprezentuje należycie interesy spółki oraz pozostałych wspólników.
Zdaniem sądu pozwany wspólnik może mieć odmienną wizję funkcjonowania spółki,
wobec czego nie przychylił się do żądania wyłączenia wspólnika ze spółki i oddalił
powództwo.
Opis przykładowej sprawy
Pomiędzy wspólnikami wybuchł konflikt spowodowany działaniem pozwanej
wspólniczki, które miało na celu wyprowadzenie ze spółki składników majątkowych
o łącznej wartości 1 mln złotych. Pozwana została prawomocnie obciążona
odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną spółce z o.o., gdyż umowa
przedwstępna zakupu drogiego samochodu była fikcyjna i służyć miała
wyprowadzeniu pieniędzy ze spółki.
Sąd przychylił się do wyłączenia wspólnika ze spółki, wskazując na niemożność
bezkonfliktowego współdziałania z takim wspólnikiem.
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b) Brak porozumienia między wspólnikami i konflikty na wielu
polach
Spory z tej kategorii dotyczyły:
✓ braku współpracy wspólników,
✓ odsunięcia wspólnika od spraw spółki,
✓ zaniedbywania przez wspólnika obowiązków korporacyjnych,
✓ pozbawiania wspólnika mniejszościowego wpływu na działalność spółki,
✓ uszczuplenia praw udziałowych wspólników,
✓ prowadzenia działalności konkurencyjnej,
✓ naruszania dóbr osobistych wspólnika,
✓ działania wspólnika na szkodę spółki,
✓ dysponowania majątkiem spółki bez zgody wspólników,
✓ pata decyzyjnego.
Opis przykładowej sprawy
Zarząd spółki zarzucał wspólnikowi prowadzenie działalności konkurencyjnej
poprzez uczestnictwo w spółkach konkurencyjnych, bezprawne wykorzystywanie
loga spółki, a także składanie swoim kontrahentom ofert handlowych
konkurencyjnych wobec spółki. Skutkiem konfliktu było inicjowanie przez
wspólników przeciwko sobie nawzajem postępowań karnych. Wspólnicy czuli do
siebie silną awersję, a eskalacja konfliktu przeniosła się także poza spółkę.
Sąd stwierdził, że w tej sytuacji nie ma mowy o harmonijnej współpracy pomiędzy
wspólnikami, umożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie spółki. W ocenie sądu, z
uwagi na brak możliwości normalizacji stosunków pomiędzy stronami, jedynym
rozsądnym rozwiązaniem było wyeliminowanie wspólnika ze spółki, aby umożliwić
spółce harmonijne działanie.
Opis przykładowej sprawy
Pozwany wspólnik sprzeciwiał się wielu podejmowanym uchwałom i wytaczał
powództwa przeciwko spółce. Takie działania utrudniały prowadzenie bieżącej
działalności spółki.
Sąd uznał, że wystarczającą przesłanką do uwzględnienia powództwa pozostaje
istniejący między wspólnikami konflikt, poważnie utrudniający działalność spółki.
Konflikt ten prowadził do blokowania możliwości podejmowania decyzji w spółce.
Taki brak zaufania i brak możliwości porozumienia między wspólnikami obrazuje
natężenie konfliktu i powagę sytuacji. Mając na uwadze powyższe, sąd uwzględnił
powództwo o wyłączenie wspólnika ze spółki.
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c) Kwestie finansowe
Spory z tej kategorii dotyczyły:
✓ inwestycji dokonywanych przez spółkę,
✓ zobowiązań zaciąganych przez spółkę,
✓ pozbawiania wspólnika mniejszościowego dywidendy,
✓ ciągłego przeznaczania zysku na kapitał zapasowy spółki,
✓ nakładania dopłat na wspólników,
✓ braku zgody co do podwyższenia kapitału zakładowego spółki.
Opis przykładowej sprawy
Konflikt w spółce powstał na tle czysto finansowym. Część wspólników poręczyła
kredyt, który miał sfinansować inwestycję spółki. Inwestycja zakończyła się jednak
niepowodzeniem.
Pozwany wspólnik początkowo chciał wyjść ze spółki, ale pozostali wspólnicy nie
osiągnęli z nim porozumienia w kwestii ceny za jego udziały. Ich zadaniem sytuacja
spółki była zbyt trudna, by przyjąć warunki pozwanego. Powodowie wskazali, że nie
chcą i nie widzą możliwości dalszej współpracy z pozwanym w ramach spółki.
Sąd okręgowy nie przychylił się do wyłączenia wspólnika. Orzeczenie sądu
okręgowego zostało jednak zmienione przez sąd apelacyjny, który wskazał na brak
kooperacji między wspólnikami, których współpraca powinna opierać się na
wzajemnym zaufaniu. To z kolei wymaga zachowania zasad lojalności wobec spółki
i wspólników nie tylko w ramach stosunku wewnątrzkorporacyjnego, ale też w
ramach szerzej rozumianej współpracy gospodarczej. Powołując się na wskazane
argumenty, sąd apelacyjny wyłączył wspólnika ze spółki.
Opis przykładowej sprawy
Przejawem różnicy stanowisk pomiędzy wspólnikami był ich stosunek do inwestycji,
której pozwany sprzeciwiał się ze względu na ryzykowny w jego ocenie kredyt
kupiecki. Powód podpisał jednak umowę kredytu i inwestycja została zrealizowana.
Konflikt pogłębił się wraz z podjęciem przez zarząd spółki decyzji o przedłużeniu
kredytu.
Dla sądu istotne było, że mimo konfliktu wspólnicy potrafią ostatecznie współdziałać
w sprawach o decydującym znaczeniu dla bytu spółki oraz jej bezpieczeństwa
finansowego. Spółka prowadziła działalność z sukcesem, zaś wcześniejsze,
krótkotrwałe w skali wieloletniego funkcjonowania załamanie na tle różnego
pojmowania strategii finansowej nastąpiło z przyczyn obiektywnych. Wobec tego
sąd nie zadecydował o wyłączeniu wspólnika ze spółki.
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d) Konflikty związane z wyjściem wspólnika ze spółki
Spory z tej kategorii dotyczyły:
✓ pozbycia się mniejszościowego wspólnika ze spółki,
✓ skuteczności nabycia udziałów,
✓ ustalenia ceny, po jakiej mniejszościowi wspólnicy mają sprzedać udziały
pozostałym wspólnikom,
✓ braku zgody na sprzedaż udziałów wspólników mniejszościowych.
Opis przykładowej sprawy
Pozwany wspólnik deklarował, że chce wystąpić z jednej ze spółek oraz prowadził
negocjacje co do ceny, jaką miałby uzyskać za wystąpienie i zbycie udziałów. Powołał
do tego profesjonalnego pełnomocnika, co wywołało oburzenie pozostałych wspólników,
ponieważ powołanie pełnomocnika należało według nich traktować jako uderzenie w
sferę wzajemnego zaufania między wspólnikami.
Sąd ustalił, że przekazanie sprawy prawnikowi pozwanego, który negocjował cenę
zbycia udziałów, nastąpiło dopiero wtedy, gdy pozwany wspólnik nie mógł dojść do
porozumienia ze wspólnikami na drodze ugodowej. Aby można było orzec o wyłączeniu
wspólnika ze spółki, należy zbadać, czy podawany przez powodów ważny powód
istnieje, a w dalszej kolejności czy powód ten zachodzi po stronie pozwanego. W
przedmiotowej sprawie działanie pozwanego właściwie nie miało znaczenia dla
działalności i bytu spółki. Mając na uwadze powyższe, sąd oddalił powództwo o
wyłączenie wspólnika ze spółki.
Opis przykładowej sprawy
Konflikt w spółce spowodowany był działaniem pozwanej, która nie wykonywała
należycie swoich obowiązków członka zarządu. Wspólnicy wnieśli pozew o
wyłączenie pozwanej ze spółki. Problemem stało się jednak określenie wysokości
kwoty przejęcia udziałów wyłączonego wspólnika. Pozwana zarzuciła bowiem, że
przyjęto błędną metodę wyceny udziałów.
Sprawa trafiła aż do Sądu Najwyższego, który stwierdził, że prawo nie określa
wprost, jaką metodę wyceny udziałów należy przyjąć, ale ustawodawca posługuje
się pojęciem „rzeczywistej wartości rynkowej udziałów”, co oznacza wartość, jaką
wspólnik uzyskałby za sprzedaż udziałów na rynku. Po ponownym rozpatrzeniu
sprawy, sąd podtrzymał wyrok o wyłączeniu wspólnika ze spółki, dokonując
jednocześnie korekty wysokości kwoty przysługującej za udziały wyłączonego
wspólnika.
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4. Wyłączenie wspólnika – jak orzekały sądy?
4.1 Jak często
wspólnika?

sądy

wydawały

orzeczenia

skutkujące

wyłączeniem

Sądy okręgowe
Biorąc pod uwagę przeanalizowane wyroki sądów okręgowych wydane w latach
2013 – 2016, sądy okręgowe uwzględniły około 37% powództw o wyłączenie
wspólnika. Większość powództw o wyłączenie wspólnika nie spotkała się zatem z
akceptacją sądów okręgowych.
Jak często sądy okręgowe wyłączały wspólnika ze spółki?

Odsetek
wyroków, w
których sądy
okręgowe
odmawiały
wyłączenia
wspólnika
63%

Odsetek
wyroków, w
których sądy
okręgowe
wyłączyły
wspólnika
37%

Sądy apelacyjne
Biorąc pod uwagę przeanalizowane wyroki sądów apelacyjnych w sprawach o
wyłączenie wspólnika w latach 2013-2016, sądy apelacyjne w zaledwie 22%
przypadków wydawały orzeczenie, w którym utrzymywały w mocy wyrok o
wyłączeniu wspólnika bądź zmieniały zaskarżony wyrok poprzez wyłączenie
wspólnika.
Jak często sądy apelacyjne wydawały wyroki skutkujące
wyłączeniem wspólnika ze spółki?

Odsetek
wyroków sądów
apelacyjnych
skutkujących
wyłączeniem
wspólnika
78%

Odsetek wyroków
sądów
apelacyjnych
skutkujących
wyłączeniem
wspólnika
22%
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4.2 W jaki sposób sądy II instancji rozpoznawały apelacje od wyroków sądów
I instancji dotyczących wyłączenia wspólnika (skuteczność apelacji)
W przeanalizowanych przez nas wyrokach sądy apelacyjne (sądy II instancji)
oddaliły 56% apelacji od wyroków w sprawie wyłączenia wspólnika ze spółki. W
44% przeanalizowanych przypadków sądy apelacyjne przekazywały natomiast
sprawę do ponownego rozpoznania przez sądy I instancji. Sądy apelacyjne ani razu
nie zmieniły natomiast wyroku sądu I instancji w sprawie wyłączenia wspólnika.

W jaki sposób sądy apelacyjne rozpatrywały apelacje od
wyroków sądów I instancji?

Odsetek wyroków,
na mocy których
sądy apelacyjne
przekazały sprawę
do ponownego
rozpoznania
44%

Odsetek wyroków,
na mocy których
sądy apelacyjne
oddaliły apelację
56%
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4.3 W jakich przypadkach sądy wydawały wyroki skutkujące wyłączeniem
wspólnika ze spółki
Sądy okręgowe
Z przeanalizowanych przez nas wyroków wynika, że sądy okręgowe najczęściej
uwzględniały powództwa o wyłączenie wspólnika w sprawach dotyczących podziału
zysku, dopłat oraz umorzenia lub sprzedaży udziałów. Dość często sądy okręgowe
uwzględniały także powództwa o wyłączenie wspólnika w sprawach dotyczących
braku porozumienia między wspólnikami.
Sądy okręgowe oddaliły natomiast wszystkie powództwa o wyłączenie wspólnika ze
spółki w sprawach związanych z wyjściem wspólnika ze spółki. Sądy okręgowe dość
często odmawiały także wyłączenia wspólnika w sprawach związanych z konfliktem
w organach spółki.
W jakich kategoriach spraw sądy okręgowe najczęściej
wyłączały wspólnika?
Podział zysku, dopłaty, umorzenie lub
sprzedaż udziałów

Brak porozumienia między
wspólnikiami, kłótnie na wielu polach

Konflikt w organach spółki, spory
kompetencyjne

Wyjście ze spółki

0%
Uwzględnione powództwa

20%

40%

60%

80%

100%

Oddalone powództwa
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Sądy apelacyjne
Z przeanalizowanych przez nas wyroków wynika, że sądy apelacyjne najczęściej
wydawały wyroki skutkujące wyłączeniem wspólnika w sprawach dotyczących braku
porozumienia między wspólnikami oraz kłótni na wielu polach. Dość często sądy
apelacyjne wydawały wyroki skutkujące wyłączeniem wspólnika w sprawach
dotyczących konfliktu w organach spółki i sporów kompetencyjnych.
Sądy apelacyjne w każdej badanej sprawie dotyczącej wyjścia wspólnika ze spółki
oraz podziału zysku, dopłat i umorzenia lub sprzedaży udziałów wydały wyrok
skutkujący odmową wyłączenia wspólnika.
W jakich kategoriach spraw sądy apelacyjne wydawały wyroki
skutkujące wyłączeniem wspólnika?
Brak porozumienia między
wspólnikami, kłótnie na wielu polach

Konflikt w organach spółki, spory
kompetencyjne

Wyjście ze spółki

Podział zysku, dopłaty, umorzenie lub
sprezdaż udziałów
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Wyroki skutkujące wyłączeniem wspólnika
Wyroki skutkujące odmową wyłączenia wspólnika
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5. Jak długo trwają postępowania sądowe w sprawach o wyłączenie
wspólnika?
5.1 Czas orzekania przed sądami okręgowymi
Średni czas trwania postępowania w sprawach o wyłączenie wspólnika przed
sądami okręgowymi wyniósł około 25 miesięcy. Najszybciej rozstrzygał sprawy Sąd
Okręgowy w Katowicach (średnio 6 miesięcy).
Sądy okręgowe - czas orzekania
od 9 do 12
miesięcy
20%

od 6 do 9
miesięcy
30%

od 42 do 48
miesięcy
10%

od 36 do 42
miesięcy
40%

5.2 Czas orzekania przed sądami apelacyjnymi
Średni czas trwania postępowania w sprawach o wyłączenie wspólnika przed
sądami apelacyjnymi wyniósł 12 miesięcy. Najszybciej sprawy rozpatrywał Sąd
Apelacyjny w Gdańsku (średnio ok. 7 miesięcy), następnie Sąd Apelacyjny we
Wrocławiu (średnio około 10 miesięcy), tak samo Sąd Apelacyjny w Warszawie
(średnio około 10 miesięcy), Sąd Apelacyjny w Katowicach (średnio około 11
miesięcy) oraz Sąd Apelacyjny w Szczecinie (średnio około 15,5 miesiąca). Czas
trwania postępowania jest zatem zbliżony we wszystkich przeanalizowanych
sprawach rozstrzyganych przed sądami apelacyjnymi.
Sądy apelacyjne - czas orzekania

od 6 do 12
miesięcy
45%
mniej niż 6
miesięcy
33%

od 18 do 24
miesięcy
11%
od 36 do 48
miesięcy
11%
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ROZDZIAŁ IV

ROZWIĄZANIE
SPÓŁKI

IV) Rozwiązanie spółki
1. Wprowadzenie
Z żądaniem rozwiązania spółki osobowej przez sąd może wystąpić każdy ze
wspólników. Prawo to wynika z art. 63 § 1 Kodeksu spółek handlowych i umożliwia
wspólnikowi rozwiązanie spółki w razie zaistnienia ku temu ważnych powodów, gdy
jednocześnie brak jest zgody wspólników w zakresie zakończenia jej istnienia.
Rozwiązanie spółki przez sąd jest środkiem ostatecznym, a zatem tego rodzaju
powództwo w każdym przypadku musi być dobrze uzasadnione. Przesłanką
uzasadniającą żądanie wspólnika może być tylko i wyłącznie zaistnienie „ważnych
przyczyn”. Ustawodawca nie wskazał przykładowego katalogu istotnych powodów
uzasadniających rozwiązanie spółki, dlatego też pomocna w tym zakresie staje się
analiza poszczególnych wyroków sądów.
W stosunku do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zastosowanie znajduje art.
271 Kodeksu spółek handlowych. Umożliwia on rozwiązanie spółki przez sąd, gdy
osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe, a także gdy zaszły inne ważne
przyczyny wywołane stosunkami spółki. Powództwo takie może zostać wniesione
zarówno przez wspólnika, jak i członka organu spółki, np. członka zarządu.
Wspólnik, który chce skorzystać z powództwa o rozwiązanie spółki, powinien jednak
wcześniej podjąć próby wyjścia ze spółki w inny sposób (np. poprzez sprzedaż
przysługujących mu udziałów). Jednocześnie pojawia się jednak pytanie, co
dokładnie należy rozumieć poprzez zwrot „cel niemożliwy do osiągnięcia” oraz „inne
ważne przyczyny” uzasadniające rozwiązanie spółki? Odpowiedzi zarówno na to,
jak i na wiele innych pytań dotyczących powództwa o rozwiązanie spółki należy
szukać w orzecznictwie.
Przepisy: art. 63 KSH, art. 271 KSH

2. Liczba przeanalizowanych wyroków
W sprawach dotyczących rozwiązania spółki przeanalizowaliśmy 52 wyroki sądów
okręgowych i apelacyjnych z Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic,
Krakowa, Lublina, Łodzi, Opola, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i
Wrocławia, przy czym 23 wyroki zostały wydane przez sądy okręgowe, natomiast 29
to wyroki sądów apelacyjnych.

3. Najczęstsze przyczyny sporów będących
zainicjowania postępowania sądowego

podstawą

do

Ponad 40% przeanalizowanych przez nas wyroków w sprawach dotyczących
rozwiązania spółki dotyczyło sporów związanych z brakiem porozumienia między
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wspólnikami i konfliktami na wielu polach. Drugą najczęstszą płaszczyzną sporów
były konflikty w organach spółki, spory kompetencyjne oraz konflikty na linii zarząd –
wspólnicy
(prawie
30%
przeanalizowanych
wyroków).
Około
17%
przeanalizowanych wyroków dotyczących rozwiązania spółki związanych było z
konfliktem dotyczącym wyjścia wspólnika ze spółki, natomiast 10%
przeanalizowanych wyroków dotyczyło spraw związanych z podziałem zysku lub
dopłatami. Zaledwie 2% wyroków dotyczących rozwiązania spółki związanych było z
ubezwłasnowolnieniem wspólnika.

Najczęstsze przyczyny sporów będących podstawą do
zainicjowania postępowania sądowego dotyczącego
rozwiązania spółki
Konflikt w
Wyjście ze
organach spółki,
spółki
spory
17%
kompetencyjne,
spory na linii
wspólnicy zarząd
29%
Kwestie
finansowe
(dopłaty,
podział zysku)
Brak
10%
porozumienia
Konflikty
między
związane
z
wspólnikami,
ubezwłasnokłótnie na wielu
wolnieniem
polach
wspólnika
42%
2%

a) Konflikt w organach spółki, spory kompetencyjne, spory na
linii wspólnicy - zarząd
Spory z tej kategorii dotyczyły:
✓ odmowy realizacji przez zarząd żądań wspólników,
✓ nieprawidłowego obsadzenia organów spółki,
✓ wykorzystywania pozycji członka zarządu, będącego jednocześnie wspólnikiem
w spółce,
✓ kwestionowania zasadności odwołania ze stanowiska członka zarządu,
✓ kwestionowania zasadności podwyższenia wynagrodzenia członka zarządu,
✓ braku współpracy między członkami zarządu,
✓ pozbawiania wspólnika prawa do głosowania nad uchwałami,
✓ wykorzystywania przez zarząd majątku spółki do celów prywatnych,
✓ odmowy udostępnienia wspólnikowi przez zarząd dokumentacji spółki,
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✓
✓

podejmowania przez jednego z członków zarządu działań przekraczających
zakres zwykłych spraw spółki bez uzyskania zgody drugiego członka zarządu,
funkcjonowania spółki bez prawidłowo powołanego organu.

Opis przykładowej sprawy
Była wiceprezes zarządu, będąca jednocześnie wspólnikiem w spółce, wniosła
pozew o rozwiązanie spółki z uwagi na to, że po rezygnacji z pełnienia funkcji
wiceprezesa nie otrzymywała żadnych informacji o funkcjonowaniu spółki, jak
również została pozbawiona wglądu do dokumentów spółki.
Pozwana spółka zarzuciła, że powództwo o rozwiązanie spółki zostało złożone w
celu uniknięcia odpowiedzialności przez syna powódki, który miał zaległości wobec
spółki. Powódka żądała, by przywrócić ją do zarządu, ale drugi wspólnik uzależniał
to od rozliczenia spółki z synem byłej wiceprezes.
Dodatkowym argumentem za rozwiązaniem spółki było to, że spółka nie zatwierdziła
sprawozdań finansowych oraz nie udzieliła absolutorium zarządowi za dwa
poprzednie okresy rozliczeniowe. Spółka obarczała za to winą syna powódki, który
reprezentując powódkę na zgromadzeniach wspólników, głosował przeciwko tym
uchwałom bez podania uzasadnienia.
Sąd rozwiązał spółkę, wskazując, że chociażby ze względu na niepodjęcie uchwał w
sprawie udzielenia absolutorium i przyjęcia sprawozdań finansowych należy uznać,
iż konflikt między wspólnikami istnieje i uniemożliwia normalne funkcjonowanie
spółki.
Opis przykładowej sprawy
Konflikt toczył się pomiędzy wspólnikami a zarządem spółki. Powód zarzucił
prezesowi zarządu spółki, będącemu jednocześnie jej wspólnikiem, brak
współdziałania oraz długotrwałą i celową działalność na szkodę spółki.
W odpowiedzi na pozew spółka wskazała, że udziały powoda zostały zajęte na
wniosek banku, a pozew o rozwiązanie spółki stał się dla powoda idealną
„przykrywką”, by uciec przed spłatą wierzycieli.
Sąd uznał, że relacje między wspólnikami uniemożliwiają współdziałanie przy
prowadzeniu spraw spółki. Zwalczający się wzajemnie i działający przeciwko sobie
wspólnicy nie mogą bowiem podjąć jakichkolwiek uchwał czy decyzji dotyczących
spółki. W ocenie sądu wobec zaistniałego konfliktu niemożliwe stało się
podejmowanie ważnych dla istnienia spółki uchwał. W świetle powyższych
argumentów sąd rozwiązał spółkę.
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b) Brak porozumienia między wspólnikami i konflikty na wielu
polach
Spory z tej kategorii dotyczyły:
✓ wzajemnych oskarżeń wspólników o wyprowadzanie majątku spółki,
✓ odsunięcia wspólnika od spraw spółki,
✓ naruszania przez wspólnika obowiązków korporacyjnych,
✓ dyskryminacji akcjonariuszy mniejszościowych,
✓ pozbawiania wspólnika mniejszościowego wpływu na działalność spółki
✓ uszczuplania praw udziałowych wspólników,
✓ prowadzenia działalności konkurencyjnej,
✓ naruszania dóbr osobistych wspólnika,
✓ działania wspólnika na szkodę spółki,
✓ pata decyzyjnego.
Opis przykładowej sprawy
Jeden ze wspólników spółki komandytowej zajmującej się świadczeniem pomocy
prawnej wniósł pozew o rozwiązanie spółki ze względu na to, że drugi ze
wspólników prowadził działalność konkurencyjną wobec spółki oraz ukrywał
dokumentację rachunkową spółki. Dochodziło do tego, że wspólnicy wymieniali
zamki i kody w drzwiach siedziby spółki.
Sąd ustalił, że wspólnicy są w trwałym konflikcie, nie konsultują się w zakresie
wspólnego prowadzenia spraw spółki, nie ustalają wspólnej taktyki biznesowej oraz
nie zmierzają dalej do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Mając na
uwadze powyższe, sąd rozwiązał spółkę, a kluczowe dla niego w tej sprawie były
wypowiedzi stron postępowania, które wprost potwierdziły, że wspólnicy nie widzą
możliwości porozumienia się w ramach prowadzenia spółki komandytowej.
Opis przykładowej sprawy
Konflikt między wspólnikami spowodowany był odmiennymi wizjami prowadzenia
spółki. Powód twierdził, że spółka nie może osiągnąć celu, do którego została
utworzona. Podnosił także, że w ostatnim czasie liczba kontraktów zawartych przez
spółkę spadła do zera. Jego zdaniem przy aktualnej sytuacji w branży i podejściu
zarządu do prowadzenia spraw spółki, brak jest szans na zawarcie jakichkolwiek
kontraktów.
Pozwana wskazała natomiast, że spółka jest w dobrej kondycji finansowej.
Przyznała, że panujący kryzys w branży i okres zimowy nie sprzyjały pracom,
dlatego dokonano restrukturyzacji zatrudnienia. Konieczność wypłacenia odpraw
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zwalnianym pracownikom osłabiła spółkę finansowo, jednakże obecnie spółka
funkcjonuje dobrze.
Sąd stwierdził, że cel, do którego została powołana spółka, jest nadal możliwy do
osiągnięcia pomimo gorszej sytuacji finansowej spowodowanej wypłaceniem
odpraw i nie ma powodu, by na tej podstawie pozbawić spółkę bytu. Sąd podkreślił
przy tym, że rozwiązanie spółki zawsze powinno być środkiem ostatecznym.

c) Konflikty związane z wyjściem wspólnika ze spółki
Spory z tej kategorii dotyczyły:
✓ pozbycia się mniejszościowego wspólnika ze spółki,
✓ skuteczności nabycia udziałów,
✓ ustalenia ceny, po jakiej mniejszościowi wspólnicy mają sprzedać udziały
pozostałym wspólnikom,
✓ braku zgody na sprzedaż udziałów wspólników mniejszościowych,
✓ przymusowego umorzenia udziałów,
✓ przymusowego wykupu akcji i sposobu ich wyceny.
Opis przykładowej sprawy
Stosunki pomiędzy wspólnikami spółki były wrogie i uniemożliwiały osiągniecie
konsensusu w ważnych sprawach spółki. Wspólnicy wzajemnie się obwiniali o złą
kondycję spółki, co było przyczyną spadku obrotów spółki.
Powód, będąc wspólnikiem mniejszościowym, nie miał wpływu na działalność
spółki. Powód nie przyjął propozycji sprzedaży jego udziałów na rzecz pozostałych
wspólników, uznając, że cena za sprzedawane udziały jest zbyt niska, a jego interes
ekonomiczny powinien w takiej sytuacji zostać zaspokojony poprzez rozwiązanie
spółki.
Sąd odmówił rozwiązania spółki, wskazując, że nie ma mowy o obiektywnie
istniejącej niemożliwości osiągnięcia celu spółki, którym - zgodnie z umową - jest cel
gospodarczy.
Opis przykładowej sprawy
Jeden ze wspólników spółki twierdził, że od początku działalności spółki pozostali
wspólnicy, działając w porozumieniu, nie dopuszczali go do decydowania o
istotnych sprawach spółki. Wspólnik ten uczestniczył jedynie w pokrywaniu kosztów
spółki, nie otrzymując zysków.
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Pozostali wspólnicy podnosili, że spółka realizuje cel gospodarczy, do którego
została utworzona, czyli wynajem lokali usługowych. Twierdzili także, że powód
współdecydował o strategicznych dla spółki zobowiązaniach oraz miał świadomość,
że ich wysokość spowoduje, iż przez jakiś czas spółka nie będzie generowała zysku
do podziału.
W odpowiedzi na powództwo o rozwiązanie spółki, pozostali wspólnicy wnieśli
pozew o wyłączenie powoda ze spółki. W ich ocenie nie istniały ważne przyczyny
rozwiązania spółki, natomiast zachodził ważny powód do wyłączenia wspólnika,
który często blokował decyzje spółki i nie współpracował z pozostałymi wspólnikami.
Sąd uznał, że argumenty, na których powód oparł powództwo o rozwiązanie spółki
nie są na tyle ważne, by rozwiązać spółkę.

d) Kwestie finansowe (podział zysku, dopłaty)
Spory z tej kategorii dotyczyły:
✓ pozbawienia wspólnika mniejszościowego dywidendy,
✓ przekazywania zysku spółki na kapitał zapasowy spółki,
✓ pozbawienia wspólnika prawa do udziału w zysku poprzez przekazanie go m.in.
na nagrody dla zarządu,
✓ nałożenia dopłat na wspólników, w tym zobowiązania wspólników do wniesienia
dopłat w celu poprawy sprawozdania finansowego spółki i oceny prac zarządu,
✓ braku zgody co do podwyższenia kapitału zakładowego spółki.
Opis przykładowej sprawy
Sprawa dotyczyła podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Pomiędzy
wspólnikami trwał wieloletni konflikt na tle różnicy zdań co do sposobu działania i
problemów finansowych spółki. Przyczynkiem do sporu osobistego stało się także
zwolnienie powódki ze spółki.
Większościowy wspólnik podjął decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego
spółki bez woli powódki. Zdaniem powódki działania podejmowane przez wspólnika
większościowego miały na celu jej pokrzywdzenie, bowiem brały pod uwagę jedynie
interes większościowego wspólnika. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki nie
miało jej zdaniem na celu poprawy sytuacji finansowej spółki, lecz jedynie poprawę
sytuacji drugiego wspólnika. Ponadto wspólnik ten uniemożliwił powódce zbycie
udziałów i blokował dostęp do dokumentów finansowych spółki.
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Pomimo tak licznych argumentów za rozwiązaniem spółki sąd uznał, że samo
naruszanie praw wspólnika nie jest przesłanką wystarczającą do rozwiązania
dobrze prosperującej spółki i nie każde ograniczanie praw jednego ze wspólników
uzasadnia rozwiązanie spółki. Samo natomiast dokonanie podwyższenia kapitału
zakładowego wbrew woli powódki, nawet w sposób ekonomicznie nieuzasadniony i
naruszający interes wspólnika mniejszościowego, nie stanowi wystarczającej
podstawy do rozwiązania spółki.
Opis przykładowej sprawy
Przyczyną konfliktu, który doprowadził do złożenia powództwa o rozwiązanie spółki,
były kwestie związane z podziałem zysku spółki. W uzasadnieniu pozwu o
rozwiązanie spółki powód wskazał, że spółka nie rozliczyła się z wypracowanego do
tej pory zysku, który nawet po uwzględnieniu strat za lata ubiegłe opiewał na kwotę
kilkuset tysięcy złotych. Powód nie otrzymał także wglądu do sprawozdania
finansowego spółki, a jedynie informację, na podstawie której sporządzono
rozliczenie roczne podatku dochodowego.
Zdaniem powoda działania zarządu świadczyły o lekceważeniu postanowień umowy
spółki i uprawdopodobniły przypuszczenie, że zarząd sprzeniewierzył należny
powodowi zysk spółki.
Sąd ustalił, że zarząd nie kontaktuje się z powodem, pomimo że ten wielokrotnie
wzywał go do rozliczenia zysku. Zarząd spółki pomimo zapewnień dokonania
rozliczeń nie porozumiał się z powodem w tej sprawie, unikając wszelkich
kontaktów. Pomimo tego sąd rozstrzygnął, że brak wypłaty wspólnikowi zysku nie
stanowi w tej sprawie ważnego powodu do rozwiązania spółki, ponieważ wspólnik
może dochodzić roszczeń z tego tytułu na drodze odrębnego procesu.

e) Ubezwłasnowolnienie wspólnika
Opis przykładowej sprawy
Sprawa dotyczyła rozwiązania spółki jawnej i przyznania majątku jednemu ze
wspólników. Powódka, będąca osobą częściowo ubezwłasnowolnioną, wniosła o
rozwiązanie spółki i przyznanie drugiemu wspólnikowi prawa do przejęcia jej
majątku oraz o zasądzenie na rzecz powódki spłaty udziału w spółce w kwocie
blisko miliona złotych.
Sąd uznał, że fakt częściowego ubezwłasnowolnienia pozwanej oraz
nieporozumienia pomiędzy wspólnikami co do funkcjonowania i zarządzania spółką
stanowią ważną przyczynę uzasadniającą rozwiązanie spółki.
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4. Rozwiązanie spółki – jak orzekały sądy?
4.1 Jak często sądy wydawały orzeczenia skutkujące rozwiązaniem spółki?
Sądy okręgowe
Biorąc pod uwagę przeanalizowane wyroki w sprawach o rozwiązanie spółki w
latach 2013 – 2016, sądy okręgowe uwzględniły około 67% powództw.
Jak często sądy okręgowe rozwiązywały spółkę?

Odsetek
wyroków, w
których sądy
odmówiły
rozwiązania
spółki
33%

Odsetek
wyroków, w
których sądy
rozwiązały
spółkę
67%

Sądy apelacyjne
W sprawach o rozwiązanie spółki przed sądami apelacyjnymi, sądy wydawały
wyroki skutkujące rozwiązaniem spółki zaledwie w 22% przypadków.
Jak często sądy apelacyjne wydawały wyroki skutkujące
rozwiązaniem spółki?
Odsetek
wyroków
skutkujących
rozwiązaniem
spółki
22%
Odsetek
wyroków
skutkujących
odmową
rozwiązania
spółki
78%
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4.2 W jaki sposób sądy II instancji rozpoznawały apelacje od wyroków sądów
I instancji dotyczących rozwiązania spółki (skuteczność apelacji)?
W przeanalizowanych przez nas wyrokach sądy apelacyjne (sądy II instancji)
oddalały 71% apelacji od wyroków w sprawie rozwiązania spółki. W 18%
przeanalizowanych przypadków sądy apelacyjne przekazywały natomiast sprawę do
ponownego rozpoznania bądź zwracały akta do uzupełnienia przez sądy I instancji.
Tylko w 7% przeanalizowanych wyroków apelacja od wyroku sądu I instancji była
uwzględniana. W 4% wyroków sąd zwrócił akta do uzupełnienia wyroku.

W jaki sposób sądy apelacyjne rozpatrywały apelacje od
wyroków sądów I instancji?
Odsetek wyroków, w
których sądy
apelacyjne
uwzględniały
apelację
7%

Odsetek wyroków, w
których sądy apelacyjne
przekazywały sprawę do
ponownego rozpoznania
19%

Odsetek
wyroków, w
których sądy
apelacyjne
oddalały
apelację
74%
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4.3 Jak często sądy wydawały wyroki skutkujące rozwiązaniem spółki?
Sądy okręgowe
Z przeanalizowanych przez nas wyroków wynika, że sądy okręgowe najczęściej
uwzględniały powództwa o rozwiązanie spółki w sprawach dotyczących wyjścia
wspólnika ze spółki. Sądy okręgowe często uwzględniały także powództwa oparte
na konfliktach w organach spółki, sporów kompetencyjnych oraz sporów na linii
wspólnicy – zarząd.
Sądy okręgowe najczęściej oddalały
wynikających z kwestii finansowych.

natomiast

powództwa

w

sprawach

W jakich kategoriach spraw sądy okręgowe najczęściej
rozwiązywały spółkę?

Wyjście ze spółki

Konflikt w organach spółki, spory
kompetencyjne, spory na linii
wspólnicy - zarząd
Brak porozumienia między
wspólnikami, konflikty na wielu polach

Konflikty związane z kwestiami
finansowymi
0%
Odsetek uwzględnionych powództw

20%

40%

60%

80%

100%

Odsetek oddalonych powództw
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Sądy apelacyjne
Z przeanalizowanych przez nas wyroków wynika, że sądy apelacyjne najczęściej
wydawały wyroki skutkujące rozwiązaniem spółki w sprawach dotyczących konfliktu
w organach spółki, sporów kompetencyjnych oraz sporów na linii zarząd –
wspólnicy.
Sądy apelacyjne najczęściej wydawały natomiast wyroki skutkujące odmową
rozwiązania spółki w sprawach dotyczących wyjścia ze spółki oraz konfliktów
związanych z kwestiami finansowymi.

Konflikt w organach spółki,
spory kompetencyjne, spory
na linii zarząd - wspólnicy
Wyroki
skutkujące
rozwiązaniem
spółki

Brak porozumienia między
wspólnikami, konflikty na
wielu polach

Wyjście ze spółki

Wyroki
skutkujące
odmową
rozwiązania
spółki

Konflikty związane z
kwestiami finansowymi
0%

20% 40% 60% 80% 100%
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5. Jak długo trwają postępowania sądowe w sprawach o rozwiązanie
spółki?
Czas orzekania przed sądami okręgowymi
Średni czas trwania postępowania w sprawach o rozwiązanie spółki przed sądami
okręgowymi wyniósł 21 miesięcy. Choć około 34% ogółu spraw zostało
rozstrzygniętych w czasie krótszym niż 6 miesięcy, to aż 25% spraw
rozstrzygniętych zostało w czasie od 24 do 36 miesięcy. 17% spraw rozstrzygnięto
natomiast w czasie od 36 do 48 miesięcy.
Najszybciej sprawy rozpatrywał Sąd Okręgowy w Białymstoku (średnio 4,25
miesiąca), a najdłużej Sąd Okręgowy w Poznaniu (średnio 3,5 roku).
Sądy okręgowe - czas orzekania
od 48 do 60
miesięcy
8%
mniej niż 6
miesięcy
34%

od 36 do 48
miesięcy
17%

od 6 do 12
miesięcy
8%

od 24 do 36
miesięcy
25%

od 18 do 24
miesięcy
8%
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Czas orzekania przed sądami apelacyjnymi
Średni czas trwania postępowania w sprawach o rozwiązanie spółki przed sądami
apelacyjnymi wyniósł 10 miesięcy. 55% spraw zostało rozstrzygniętych w czasie od
6 do 12 miesięcy, natomiast 32% spraw zostało rozstrzygniętych w czasie w czasie
krótszym niż 6 miesięcy.
Najkrócej rozpatrywał sprawy Sąd Apelacyjny w Białymstoku (średnio 7 miesięcy)
oraz Sąd Apelacyjny w Szczecinie (średnio 7,6 miesiąca). Najdłużej sprawy
rozpatrywał Sąd Apelacyjny w Warszawie – średnio 22,5 miesiąca, czyli blisko 2
lata. Pozostałe sądy rozpatrywały sprawy w przybliżonym czasie ok. 8 – 9 miesięcy.
Sądy apelacyjne - czas orzekania
od 12 do 18
miesięcy
9%

od 24 do 36
miesięcy
4%

mniej niż 6
miesięcy
32%
od 6 do 12
miesięcy
55%
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ROZDZIAŁ V

UDOSTĘPNIANIE
DOKUMENTÓW
SPÓŁKI Z O.O.

V) Udostępnianie
dokumentów
odpowiedzialnością

spółki

z

ograniczoną

1. Wprowadzenie
Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych każdy wspólnik spółki z o.o.
może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki.
Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, któremu odmówiono wglądu do
dokumentów spółki, może zwrócić się do zarządu z wnioskiem o zwołanie
zgromadzenia wspólników, które w formie uchwały podejmie decyzję o
udostępnieniu wspólnikowi dokumentów spółki.
W przypadku negatywnej decyzji wspólników wspólnik może zwrócić się do sądu
rejestrowego z wnioskiem o zobowiązanie zarządu do udzielenia wyjaśnień lub
udostępnienia mu wglądu do dokumentów lub ksiąg spółki.
Zarząd może odmówić wspólnikowi wglądu do dokumentów spółki tylko wówczas,
gdy istnieje uzasadniona obawa, że wspólnik wykorzysta uzyskane informacje w
celach sprzecznych z interesem spółki i przez to wyrządzi spółce znaczną szkodę.
Przepisy: art. 212 KSH

2. Najczęstsze przyczyny sporów będących podstawą złożenia
wniosku o udostępnienie dokumentów spółki
a)

Konflikt w organach spółki, spory kompetencyjne, spory na linii wspólnicy
- zarząd

Spory z tej kategorii dotyczyły:
✓
odmowy realizacji przez zarząd żądań wspólnika,
✓
wykorzystywania pozycji członka zarządu,
✓
braku współpracy między członkami zarządu a wspólnikami.
Opis przykładowej sprawy
Wnioskodawca zwrócił się do zarządu o udostępnienie m.in. faktur, rachunków
spółki, listy płac i dokumentów dotyczących postępowań sądowych. Uczestnicy
sporu - po jednej stronie wnioskodawca i jego żona, a po drugiej reszta wspólników
- byli skonfliktowani i porozumiewali się jedynie listownie. Zarząd odmówił
wnioskodawcy udostępnienia dokumentów, uzasadniając, że zachodzi uzasadniona
obawa, iż wnioskodawca wykorzysta je w celach sprzecznych z interesem spółki.
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Wnioskodawca wystąpił o rozstrzygnięcie sprawy przez zgromadzenie wspólników,
które nie zostało jednak zwołane.
Sąd uwzględnił wniosek wspólnika i zobowiązał zarząd do udostępnienia
dokumentów spółki, wskazując, że przyczyny odmowy udostępnienia wspólnikowi
dokumentów spółki są ściśle określone i zarząd może odmówić prawa kontroli
wyłącznie w przypadku istnienia uzasadnionej obawy, że wspólnik wykorzysta
uzyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółki i przez to wyrządzi
spółce znaczną szkodę.
Uzasadnioną obawę działania na szkodę spółki może stanowić na przykład
podejmowanie w przeszłości przez wspólnika działalności konkurencyjnej czy
zatargi między wspólnikami. Spółka nie wykazała jednak, że informacje uzyskane
przez wnioskodawcę zostaną wykorzystane w sposób sprzeczny z interesem spółki.
Sam bowiem konflikt istniejący pomiędzy wnioskodawcą i jego żoną a pozostałymi
wspólnikami spółki nie może przesądzać o obawie wykorzystania uzyskanych
dokumentów w celach sprzecznych z interesem spółki.

b) Brak porozumienia między wspólnikami, brak współdziałania,
kłótnie na wielu polach
Sprawy z tej kategorii dotyczyły:
✓ odmowy podjęcia określonej uchwały przez zgromadzenie wspólników,
✓ kłótni pomiędzy wspólnikami uniemożliwiających funkcjonowanie spółki.
Opis przykładowej sprawy
Wnioskodawca kilkukrotnie zwracał się do zarządu o udostępnienie mu
dokumentacji spółki, w tym protokołów ze zgromadzeń wspólników. Zarząd w żaden
sposób nie odnosił się jednak do jego wniosków.
Jak okazało się w postępowaniu sądowym, zarząd uważał, że to wnioskodawca
powinien udowodnić, iż skorzystanie przez niego z prawa indywidualnej kontroli nie
zostanie wykorzystane w celach sprzecznych z interesem spółki.
Prezes zarządu spółki wskazywał, że w czasie obrad zgromadzenia wspólników
powód oczerniał zarząd i słowa te zostały zaprotokołowane, a więc w razie
udostępnienia protokołów tychże obrad postronnym osobom, mogłoby powstać
przeświadczenie, iż stwierdzenia zawarte w protokole są prawdziwe.
Sąd uznał ten argument za bezzasadny i zobowiązał zarząd do udostępnienia
wspólnikowi dokumentów objętych wnioskiem.

c) Kwestie związane z zatwierdzeniem
udzieleniem absolutorium

roku

obrotowego

i

Sprawy z tej kategorii dotyczyły:
✓ odmowy udostępnienia dokumentów spółki związanych z udzieleniem
absolutorium członkom zarządu,
✓ odmowy udostępnienia dokumentów spółki związanych z zatwierdzeniem
sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności spółki.
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Opis przykładowej sprawy
Wnioskodawczyni domagała się udostępnienia dokumentacji spółki związanej z
zatwierdzeniem roku obrotowego. Zarząd nie wydał decyzji odmownej w tym
zakresie, ale nie podjął również stosownej uchwały w terminie miesiąca od dnia
zgłoszenia żądania.
Sąd uznał, że realizacja prawa indywidualnej kontroli może się odbywać „w każdym
czasie”. Na skutek bierności zarządu oraz wspólników w przedmiocie powzięcia
uchwały o udostępnianiu dokumentów, wnioskodawczyni uzyskała uprawnienie do
złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia
wyjaśnień lub udostępnienie do wglądu dokumentów bądź ksiąg spółki. Wniosek
taki składa się w terminie 7 dni. Skoro zatem wnioskodawczyni dochowała wszelkich
wymogów, składając terminowo stosowne wnioski, jej żądanie w tym zakresie
należy uznać za uzasadnione.
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ROZDZIAŁ VI

PODSUMOWANIE

VI) Podsumowanie
1.

O co najczęściej spierają się wspólnicy?

Z przeanalizowanych przez nas wyroków wynika, że w przypadku sporów wspólników
sprawdza się popularne powiedzenie: „jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o
pieniądze”. Najczęstszym przedmiotem konfliktów między wspólnikami są właśnie
kwestie finansowe. Do szeroko rozumianych kwestii związanych z finansami spółki, o
które kłócą się wspólnicy, zaliczyć można:
✓ dysponowanie majątkiem spółki,
✓ podział zysku,
✓ kwestie związane z dopłatami,
✓ sprzedaż lub umorzenie udziałów,
✓ ustalenie wynagrodzenia zarządu.
Kolejną kategorią spraw, które dość często są przedmiotem sporu w spółce, to kwestie
związane z konfliktami kompetencyjnymi oraz sporami na linii zarząd – wspólnicy.
Przeanalizowane przez nas wyroki zaliczające się do dwóch wskazanych powyżej
kategorii stanowią łącznie 80% wszystkich spraw.
Do pozostałych kategorii należą: brak porozumienia między wspólnikami i kłótnie na
wielu polach, wyjście wspólnika ze spółki oraz zatwierdzenie roku i udzielenie
absolutorium.

Najczęstsze przyczyny sporów wspólników
Konflikty w
organach spółki,
spory
kompetencyjne,
konflikt zarząd wspólnicy
30%

Zatwierdzenie
roku/udzielanie
absolutorium
9%
Dysponowanie
majątkiem spółki
7%
Brak
porozumienia
między
wspólnikami,
kłótnie na wielu
polach
7%

Spory związane
z podziałem
zysku,
udziałami i
dopłatami
38%
Wyjście wspólnika
4%

Ustalenie
wynagrodzenia
dla członków
zarządu
5%
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2.

Jaki jest czas orzekania sądów?

Sądy okręgowe
Z przeanalizowanych przez nas wyroków wynika, że najdłuższy średni czas oczekiwania
na wyrok w sprawach toczących się przed sądami okręgowymi dotyczącymi sporów
wspólników odnosi się do postępowań o wyłączenie wspólnika. Średni czas spraw
zaliczających się do tej kategorii to 2 lata. Sądy okręgowe dość sprawnie orzekają
natomiast w sprawach związanych z zaskarżaniem uchwał - średni czas postępowania
w sprawie o zaskarżanie uchwały to około 9 miesięcy.
Rekordowo długi czas orzekania sądu okręgowego dotyczył jednej ze spraw o
rozwiązanie spółki – postępowanie sądowe w tej sprawie trwało aż 53 miesiące (4,5
roku).
Sądy apelacyjne
Odnosząc się natomiast do orzecznictwa sądów apelacyjnych, sądy te najdłużej
rozpatrywały apelacje w sprawach związanych z zaskarżaniem uchwał (średni czas
postępowania to około 13 miesięcy). Sądy apelacyjne sprawniej rozpatrywały natomiast
apelacje w sprawach o rozwiązanie spółki – średni czas orzekania w przeanalizowanych
orzeczeniach wyniósł 10 miesięcy.
Można także zauważyć, że postępowania w sprawach związanych ze sporami
wspólników trwają dłużej w większych miastach. Wynika to z liczby spółek
zarejestrowanych w danym mieście, co przekłada się z kolei na liczbę wpływających do
sądów spraw.
Z analizy objętej naszym raportem wynika zatem, że postępowania sądowe dotyczące
sporów wspólników nie trwają tak długo, jak mogłoby się wydawać. Może to być dobra
informacja zwłaszcza dla mniejszościowych wspólników, którzy mają na tyle słabą
pozycję negocjacyjną w spółce, że nie mogą liczyć na porozumienie na
satysfakcjonujących warunkach. Takie osoby mają dużą szansę na to, że ich sprawa
zostanie rozpatrzona przez sąd stosunkowo szybko jak na polskie standardy, a
rozstrzygnięcie sądu będzie dla nich korzystniejsze od porozumienia, które byliby w
stanie podpisać z większościowym wspólnikiem. Mniejszościowy wspólnik może liczyć
szczególnie na dokonanie przez sąd rzetelnej wyceny wartości posiadanych przez niego
udziałów.
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3.

Jakie wyroki zapadają w sprawach dotyczących sporów wspólników?

Sądy okręgowe
Z przeanalizowanego przez nas orzecznictwa wynika, że sądy okręgowe uwzględniły
powództwo o rozwiązanie spółki aż w 67% przypadków. Statystycznie w tych sprawach
sądy najczęściej rozwiązywały spółkę, co było dla nas pewnym zaskoczeniem.
Powództwa dotyczące zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników były uwzględniane
przez sądy okręgowe w ponad połowie przypadków (około 58%). Najmniejsze szanse na
powodzenie miały powództwa dotyczące wyłączenia wspólnika ze spółki - żądanie
wyłączenia wspólnika ze spółki zostało bowiem uwzględnione tylko w 37% spraw.
Sądy apelacyjne
Sądy apelacyjne zdecydowanie częściej oddalały niż uwzględniały apelacje od wyroków
sądów I instancji. Ponad 70% apelacji od wyroków sądów I instancji w sprawach o
rozwiązanie spółki zostało oddalonych przez sądy II instancji. W sprawach dotyczących
zaskarżania uchwał sądy apelacyjne oddaliły ponad 60% apelacji, natomiast w
sprawach o wyłączenie wspólnika – ponad 50%.

4.

Jakie sprawy dotyczyły poszczególnych typów spółek?

Najwięcej z przeanalizowanych przez nas wyroków w sprawach o wyłączenie wspólnika,
rozwiązanie spółki oraz zaskarżenie uchwał zapadło w oparciu o konflikt, który toczył się
w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Aż 82% przeanalizowanych przez nas
wyroków w sprawach dotyczących wyłączenia wspólnika dotyczyło spółki z o.o. Ponad
60% przeanalizowanych wyroków w sprawach dotyczących rozwiązania spółki dotyczyło
właśnie rozwiązania spółki z o.o., natomiast tylko 25% wyroków w sprawach o
rozwiązanie spółki objętych naszą analizą dotyczyło spółek jawnych.
Wynika to z największej popularności tej formy prawnej ze wszystkich spółek prawa
handlowego.

5.

Kto najczęściej inicjował postępowania?

Osoby fizyczne
Z przeanalizowanych przez nas orzeczeń wynika, że postępowania w sprawach
związanych ze sporami w spółkach były najczęściej inicjowane przez wspólników
będących osobami fizycznymi. W sprawach dotyczących wyłączenia wspólnika ponad
połowa postępowań była zainicjowana właśnie przez osoby fizyczne. W sprawach
dotyczących zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia
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osoby fizyczne zainicjowały ponad 70% postępowań. Największy odsetek spraw
zainicjowanych przez osoby fizyczne to sprawy o wyłączenie wspólnika – powództwa i
apelacje osób fizycznych stanowiły ponad 90% ogółu powództw i apelacji w tej kategorii.
Wynika to z tego, że zdecydowana większość wspólników spółek to osoby fizyczne.
Spółki kapitałowe
Mimo przewagi osób fizycznych jako inicjatorów postępowań sądowych, ponad 40%
postępowań dotyczących wyłączenia wspólnika zostało wszczętych w wyniku złożenia
pozwu lub apelacji przez spółkę kapitałową, będącą wspólnikiem w spółce objętej
konfliktem, z czego tylko około 6% spraw zostało zainicjowanych przez spółkę
zagraniczną. Znacznie mniej, bo tylko około 13% spraw dotyczących zaskarżenia
uchwał, zostało wszczętych z inicjatywy spółek kapitałowych, z czego tylko 3% stanowiły
powództwa lub apelacje spółek zagranicznych.
6.

Jak często składano wnioski o zabezpieczenie powództwa?

W przeanalizowanych przez nas wyrokach powodowie zaledwie kilkanaście razy składali
wnioski o zabezpieczenie powództwa, przy czym wnioski te były najczęściej składane w
sprawach dotyczących zaskarżania uchwał. Uprawnieni najczęściej wnioskowali o
zabezpieczenie powództwa poprzez wstrzymanie wykonania zaskarżanych uchwał,
zawieszenie postępowania rejestrowego dotyczącego zmiany umowy spółki oraz o
zabezpieczenie w mieniu poprzez zajęcie udziałów.
Należy mieć na uwadze, że wniosek o zabezpieczenie powództwa może być złożony
poza pozwem i objęty odrębnym postępowaniem, stąd istnieje możliwość, że w
przeanalizowanych przez nas wyrokach nie było informacji o wniosku o udzielenie
zabezpieczenia, pomimo iż został on przez powoda złożony. Niemniej jednak, biorąc
pod uwagę wagę uzyskania zabezpieczenia w sprawach dotyczących sporów
wspólników, tak niska liczba wniosków o udzielenie zabezpieczenia jest zaskakująca.

7.

Spory wspólników – ile z nich trafia do sądu?

Mając na uwadze przedstawione we wstępie statystyki odnoszące się do niskiej liczby
wyroków, które zapadły w sprawach o rozwiązanie spółki, należy uznać, że wiele ze
sporów wspólników nie trafia do sądu, lecz jest rozwiązywanych poprzez porozumienie.
Naszym zdaniem jest kilka przyczyn takiego stanu rzeczy. Pierwszą z nich jest panująca
opinia, że postępowania sądowe trwają długo i najczęściej nie przynoszą
satysfakcjonującego rozstrzygnięcia. Jak wynika jednak z przeanalizowanych przez nas
orzeczeń, w przypadku gdy sprawa nie jest wyjątkowo skomplikowana, na
rozstrzygnięcie sądu nie trzeba czekać latami. Jest to szansa np. dla wspólników
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mniejszościowych, którzy nie są w stanie wynegocjować korzystnych warunków wyjścia
ze spółki.
Czynnikiem, który powoduje, że do sądów trafia stosunkowo niewiele spraw związanych
z konfliktem w spółce, jest także z pewnością duża swoboda w zawieraniu ugód i
porozumień między wspólnikami.
W porównaniu do rozwodów małżonków, „rozwodom” wspólników towarzyszy
najczęściej mniej osobistych emocji. W odróżnieniu od rozwodzących się małżonków,
którzy muszą uregulować między sobą nie tylko kwestie majątkowe, lecz także np.
kwestie związane z opieką nad dziećmi, „rozwody” wspólników w przeważającej części
wiążą się jedynie z uregulowaniem kwestii finansowych między wspólnikami. Mniejsze
emocje ułatwiają zatem dojście do porozumienia. Konieczność uregulowania stosunków
majątkowych między wspólnikami jest także przyczyną ich pragmatycznego podejścia
do kwestii wyjścia ze spółki.
Kolejnym czynnikiem, który może powodować, że do sądów trafia niewiele spraw
dotyczących konfliktów w spółkach, jest możliwość precyzyjnego uregulowania wielu
spraw w umowie spółki czy w wewnętrznych porozumieniach (właściwie większość
kwestii można uregulować w umowach i porozumieniach). Precyzyjne postanowienia
umów, zawierające jasne zasady współpracy pomiędzy wspólnikami, zasady wypłaty
dywidendy, jak również mechanizmy wyjścia ze spółki na wypadek konfliktu umożliwiają
rozwiązanie części sporów bez udziału sądu.
Polubowne rozwiązanie konfliktu jest najczęściej najlepszym rozwiązaniem zarówno dla
spółki, jak i dla jej wspólników. Trzeba jednak mieć na uwadze, że zdarzają się sytuacje,
kiedy interwencja sądu jest nieunikniona. Ma to miejsce wówczas, gdy konflikt jest na
tyle silny, że wspólnicy nie są w stanie dojść do porozumienia albo wówczas, gdy jeden
ze wspólników wykorzystuje swoją dominującą pozycję w spółce i blokuje wszelkie
propozycje rozwiązania sporu składane przez słabszą stronę.
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VII Wydział Gospodarczy

VII GC 144/12

Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

VII Wydział Gospodarczy

VIIGC 150/13

Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

VII Wydział Gospodarczy

VII GC 163/12

Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

VII Wydział Gospodarczy

VII GC 172/13

Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

VII Wydział Gospodarczy

VII GC 199/13

Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

VII Wydział Gospodarczy

VII GC 237/13
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Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

VII Wydział Gospodarczy

VII GC 255/12

Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

VII Wydział Gospodarczy

VII GC 273/12

Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

VII Wydział Gospodarczy

VII GC 295/13

Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

VII Wydział Gospodarczy

VII GC 305/12
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Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

VII Wydział Gospodarczy

VII GC 63/14

Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

VII Wydział Gospodarczy

VIIGC 167/13

Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

VII Wydział Gospodarczy

VII GC 227/13

Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

VII Wydział Gospodarczy

VII GC 300/13

51.
52.
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Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

VII Wydział Gospodarczy

VII GC 307/13
55.

Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

VII Wydział Gospodarczy

VII GC 219/14
56.

Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

VII Wydział Gospodarczy

VII GC 244/14
57.

Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

VII Wydział Gospodarczy

VII GC 252/14
58.

Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

VII Wydział Gospodarczy

VII GC 218/15
59.

Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

VII Wydział Gospodarczy

VII GC 332/15
60.

Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

VIII Wydział Gospodarczy

VIII GC 81/13
61.

Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

VIII Wydział Gospodarczy

VIII GC 253/13
62.

Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

VIII Wydział Gospodarczy

VIII GC 253/14
63.

Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

VIII Wydział Gospodarczy

VIII GC 35/15
64.

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy

X GC 220/14
65.

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy

X GC 4/15
66.

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy

X GC 59/15
67.

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy

X GC 90/15

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy

X GC 265/14

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy

X GC 325/15

68.
69.
70.
Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy

X GC 431/14
71.

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy

X GC 124/15
72.

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy

X GC 181/16

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy

X GC 216/15

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy

X GC 308/15

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy

X GC 324/15

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach

XIV Wydział Gospodarczy

XIV GC 48/14/SŁ

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach

XIV Wydział Gospodarczy

XIV GC 329/14/BS

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach

XIV Wydział Gospodarczy

XIV GC
435/14/MN

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach

XIII Wydział Gospodarczy

XIII GC 257/15

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach

XIII Wydział Gospodarczy

XIII GC 131/15

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach

XIII Wydział Gospodarczy

XIII GC 192/15

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach

XIII Wydział Gospodarczy

XIII GC 312/13

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach

XIII Wydział Gospodarczy

XIII GC 346/15

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach

XIV Wydział Gospodarczy

XIV GC
515/15/MN

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach

XIV Wydział Gospodarczy

XIV GC
555/15/MN

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach

XIV Wydział Gospodarczy

XIV GC
581/15/MN

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach

XIII Wydział Gospodarczy

XIII GC 262/15

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach

XIII Wydział Gospodarczy

XIII GC 374/15

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach

XIII Wydział Gospodarczy

XIII GC 410/15

Wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie

VI Wydział Gospodarczy

VI GC 51/14

Wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie

VI Wydział Gospodarczy

VI GC 21/15

Wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie

VI Wydział Gospodarczy

VI GC 36/15

Wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie

VI Wydział Gospodarczy

VI GC 55/15

Wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie

VI Wydział Gospodarczy

VI GC 70/15

Wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie

VI Wydział Gospodarczy

VI GC 11/16

Wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie

VI Wydział Gospodarczy

VI GC 20/16

Wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie

VI Wydział Gospodarczy

VI GC 44/15

Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

IX Wydział Gospodarczy

IX GC 166/13

Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

IX Wydział Gospodarczy

IX GC 364/13

Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

IX Wydział Gospodarczy

IX GC 618/13

Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

IX Wydział Gospodarczy

IX GC 339/12

Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

IX Wydział Gospodarczy

IX GC 389/14

Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

IX Wydział Gospodarczy

IX GC 415/13

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

Wydział IX Gospodarczy

IX GC 703/14

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

Wydział IX Gospodarczy

IX GC 62/14

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

Wydział IX Gospodarczy

IX GC 719/14

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

Wydział IX Gospodarczy

IX GC 818/14

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

Wydział IX Gospodarczy

IX GC 819/14

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

Wydział IX Gospodarczy

IX GC 233/14
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Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

Wydział IX Gospodarczy

IX GC 598/14

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

Wydział IX Gospodarczy

IX GC 926/14

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

Wydział IX Gospodarczy

IX GC 1128/14

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

Wydział IX Gospodarczy

IX GC 1136/14

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

Wydział IX Gospodarczy

IX GC 472/14

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

Wydział IX Gospodarczy

IX GC 751/14

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

Wydział IX Gospodarczy

IX GC 1080/14

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

VIII Wydział Gospodarczy

VIII Gc 4/14

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

VIII Wydział Gospodarczy

VIII Gc 8/14

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

VIII Wydział Gospodarczy

VIII Gc 15/14

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

VIII Wydział Gospodarczy

VIII Gc 25/13

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

VIII Wydział Gospodarczy

VIII Gc 30/14

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

VIII Wydział Gospodarczy

VIII Gc 49/14

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

VIII Wydział Gospodarczy

VIII Gc 123/13

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

VIII Wydział Gospodarczy

VIII Gc 136/13

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

VIII Wydział Gospodarczy

VIII Gc 193/13

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

VIII Wydział Gospodarczy

VIII Gc 219/13

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

VIII Wydział Gospodarczy

VIII Gc 221/13

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

VIII Wydział Gospodarczy

VIII Gc 225/14

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

VIII Wydział Gospodarczy

VIII Gc 245/12

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

VIII Wydział Gospodarczy

VIII Gc 246/12

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

VIII Wydział Gospodarczy

VIII Gc 266/14

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

VIII Wydział Gospodarczy

VIII Gc 280/14

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

VIII Wydział Gospodarczy

VIII Gc 286/13

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

VIII Wydział Gospodarczy

VIII Gc 290/14

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

VIII Wydział Gospodarczy

VIII Gc 319/13

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

VIII Wydział Gospodarczy

VIII Gc 320/13

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

VIII Wydział Gospodarczy

VIII Gc 353/13

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

VIII Wydział Gospodarczy

VIII Gc 354/13

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

VIII Wydział Gospodarczy

VIII GC 11/15

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

VIII Wydział Gospodarczy

VIII GC 114/15

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

VIII Wydział Gospodarczy

VIII GC 146/14

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

VIII Wydział Gospodarczy

VIII GC 189/15

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

VIII Wydział Gospodarczy

VIII GC 212/14

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

VIII Wydział Gospodarczy

VIII GC 261/14

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

VIII Wydział Gospodarczy

VIII GC 363/14

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

VIII Wydział Gospodarczy

VIII GC 21/16

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

VIII Wydział Gospodarczy

VIII GC 185/15

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

VIII Wydział Gospodarczy

VIII GC 284/15

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

VIII Wydział Gospodarczy

VIII GC 323/15

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

X Wydział Gospodarczy

X GC 60/14

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

X Wydział Gospodarczy

X GC 277/14

115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

X Wydział Gospodarczy

X GC 55/14

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

X Wydział Gospodarczy

X GC 81/14

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

X Wydział Gospodarczy

X GC 296/14

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

X Wydział Gospodarczy

X GC 413/14

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

X Wydział Gospodarczy

X GC 456/14

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

X Wydział Gospodarczy

X GC 554/14

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

X Wydział Gospodarczy

X GC 563/14

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

X Wydział Gospodarczy

X GC 736/14

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

X Wydział Gospodarczy

X GC 778/14

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

X Wydział Gospodarczy

X GC 82/14

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

X Wydział Gospodarczy

X GC 203/14

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

X Wydział Gospodarczy

X GC 323/14

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

X Wydział Gospodarczy

X GC 457/14

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

X Wydział Gospodarczy

X GC 555/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

I Wydział Cywilny

I ACa 649/13

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

I Wydział Cywilny

I ACa 844/12

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

I Wydział Cywilny

I ACa 145/13

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

I Wydział Cywilny

I ACa 622/13

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

I Wydział Cywilny

I ACa 9/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

I Wydział Cywilny

I ACa 596/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

I Wydział Cywilny

I ACa 730/13

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

I Wydział Cywilny

I ACa 877/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

I Wydział Cywilny

I ACa 1035/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

I Wydział Cywilny

I ACa 714/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

I Wydział Cywilny

I ACa 715/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

I Wydział Cywilny

I ACa 225/15

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

I Wydział Cywilny

V ACa 691/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

V Wydział Cywilny

V ACa 38/13

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

V Wydział Cywilny

V ACa 184/13

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

V Wydział Cywilny

V ACa 353/12

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

V Wydział Cywilny

V ACa 368/13

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

V Wydział Cywilny

V ACa 420/13

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

V Wydział Cywilny

V ACa 423/13

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

V Wydział Cywilny

V ACa 493/12

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

V Wydział Cywilny

V ACa 624/13

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

V Wydział Cywilny

V ACa 645/12

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

V Wydział Cywilny

V ACa 646/12

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

V Wydział Cywilny

V ACa 693/12

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

V Wydział Cywilny

V ACa 694/12

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

V Wydział Cywilny

V ACa 851/13

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

V Wydział Cywilny

V ACa 163/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

V Wydział Cywilny

V ACa 347/14

68

157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

V Wydział Cywilny

V ACa 419/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

V Wydział Cywilny

V ACa 116/15

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

V Wydział Cywilny

V ACa 187/15

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

V Wydział Cywilny

V ACa 34/15

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

V Wydział Cywilny

V ACa 177/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

V Wydział Cywilny

V ACa 484/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

V Wydział Cywilny

V ACa 710/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

V Wydział Cywilny

V ACa 812/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

V Wydział Cywilny

V ACa 846/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

V Wydział Cywilny

V ACa 410/15

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

V Wydział Cywilny

V ACa 443/15

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

V Wydział Cywilny

V ACa 447/15

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

V Wydział Cywilny

V ACa 453/15

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

V Wydział Cywilny

V ACa 726/15

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie

I Wydział Cywilny

I Aca 167/13

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie

I Wydział Cywilny

I Aca 548/13

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie

I Wydział Cywilny

I ACa 367/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie

I Wydział Cywilny

I ACa 385/15

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie

I Wydział Cywilny

I ACa 642/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie

I Wydział Cywilny

I ACa 4/16

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie

I Wydział Cywilny

I ACa 762/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

I Wydział Cywilny

I ACa 215/13

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

I Wydział Cywilny

I ACa 323/13

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

I Wydział Cywilny

I ACa 91/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

I Wydział Cywilny

I ACa 115/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

I Wydział Cywilny

I ACa 73/13

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

I Wydział Cywilny

I ACa 234/13

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

I Wydział Cywilny

I ACa 370/13

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

I Wydział Cywilny

I ACa 468/13

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

I Wydział Cywilny

I ACa 610/13

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

I Wydział Cywilny

I ACa 46/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

I Wydział Cywilny

I ACa 486/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

I Wydział Cywilny

I ACa 560/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

I Wydział Cywilny

I ACa 659/13

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

I Wydział Cywilny

I ACa 670/13

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

I Wydział Cywilny

I ACa 756/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

I Wydział Cywilny

I ACa 140/15

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

I Wydział Cywilny

I ACa 229/15

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

I Wydział Cywilny

I ACa 585/13

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

I Wydział Cywilny

I ACa 628/15

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

I Wydział Cywilny

I ACa 928/15

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

I Wydział Cywilny

I ACa 960/14

199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

I Wydział Cywilny

I A Ca 23/13

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

I Wydział Cywilny

I ACa 77/13

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

I Wydział Cywilny

I ACa 224/13

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

I Wydział Cywilny

I ACa 385/13

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

I Wydział Cywilny

I ACa 923/13

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

I Wydział Cywilny

I A Ca 950/13

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

I Wydział Cywilny

I ACa 1129/13

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

I Wydział Cywilny

I ACa 1260/13

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

I Wydział Cywilny

I ACa 344/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

I Wydział Cywilny

I ACa 412/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

I Wydział Cywilny

I ACa 480/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

I Wydział Cywilny

I ACa 519/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

I Wydział Cywilny

I ACa 557/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

I Wydział Cywilny

I ACa 813/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

I Wydział Cywilny

I ACa 1018/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

I Wydział Cywilny

I ACa 1028/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

I Wydział Cywilny

I ACa 1037/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

I Wydział Cywilny

I ACa 1252/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

I Wydział Cywilny

I ACa 1443/13

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

I Wydział Cywilny

I ACa 1538/13

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

I Wydział Cywilny

I ACa 1/15

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

I Wydział Cywilny

I ACa 235/15

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

I Wydział Cywilny

I ACa 1626/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

I Wydział Cywilny

I ACa 1683/14

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach

XIV Wydział Gospodarczy

XIV GC 47-16

Wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie

VI Wydział Gospodarczy

VI GC 119/14

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

Wydział IX Gospodarczy

IXGC 253/13

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

Wydział XII Gospodarczy –
Odwoławczy

XII Ga 154/15

Wyrok Sądu Okręgowego w Opolu

VI Wydział Gospodarczy

VI GC 120/14

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

VIII Wydział Gospodarczy

VIII GC 153/13

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

VIII Wydział Gospodarczy

VIII GC 263/12

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

VIII Wydział Gospodarczy

VIII GC 453/13

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Wydział V Cywilny

V ACa 403/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

V Wydział Cywilny

V ACa 348/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

I Wydział Cywilny

I ACa 165/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

I Wydział Cywilny

I ACa 381/15

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

I Wydział Cywilny

I ACa 51/16

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

I Wydział Cywilny

I ACa 596/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

Wydział I Cywilny

I ACa 464/13

2. Wyłączenie wspólnika
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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16.
17.

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

Wydział I Cywilny

I ACa 18/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

Wydział I Cywilny

I Aca 504/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

I Wydział Cywilny

I ACa 334/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

I Wydział Cywilny

I ACa 169/13

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

I Wydział Cywilny

I ACa 766/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

I Wydział Cywilny

I ACa 920/13

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

Wydział I Cywilny

I ACa 658/13

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

Wydział I Cywilny

I ACa 557/15

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

I Wydział Cywilny

I ACa 626/13

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

I Wydział Cywilny

I ACa 671/13

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

I Wydział Cywilny

I ACa 348/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

I Wydział Cywilny

I ACa 631/13

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

I Wydział Cywilny

I ACa 731/13

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

I Wydział Cywilny

I ACa 106/15

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

I Wydział Cywilny

I ACa 205/12

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

I Wydział Cywilny

I ACa 1214/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego we
Wrocławiu

Wydział I Cywilny

I A Ca 1412/12

48.

Wyrok Sądu Apelacyjnego we
Wrocławiu

Wydział I Cywilny

I ACa 249/14

49.

Wyrok Sądu Apelacyjnego we
Wrocławiu

Wydział I Cywilny

I ACa 1549/14

50.

Wyrok Sądu Apelacyjnego we
Wrocławiu

Wydział I Cywilny

I ACa 1551/14

51.

Wyrok Sądu Apelacyjnego we
Wrocławiu

Wydział I Cywilny

I ACa 1608/14

52.

34.
35.
36.

3. Rozwiązanie spółki
1.
2.
3.
4.
5.

6.

37.

Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

VII Wydział Gospodarczy

VII GC 28/13

Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

VII Wydział Gospodarczy

VIIGC 115/13

Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

VII Wydział Gospodarczy

VII GC 254/12

Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

VII Wydział Gospodarczy

VII GC 295/12

Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

VII Wydział Gospodarczy

VII GC 362/14

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach

XIV Wydział Gospodarczy

XIV GC
505/14/MN

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.
26.
27.

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach

XIII Wydział Gospodarczy

XIII GC 471/15
45.

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

IX Gospodarczy

IX. GC. 248/14

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

XII Gospodarczy

XII Ga 699/14

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

IX Wydział Gospodarczy

IX GC 298/16

Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

IX Wydział Gospodarczy

IX GC 167/15

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

X Wydział Gospodarczy

X GC 353/13

Wyrok Sądu Okręgowego Łodzi

X Wydział Gospodarczy

X GC 370/13

46.
47.

Wyrok Sądu Okręgowego w Opolu

VI Wydział Gospodarczy

VI GC 73/15

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

Wydział IX Gospodarczy

IX GC 44/14

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

Wydział IX Gospodarczy

IX GC 952/14

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

VIII Wydział Gospodarczy

VIII GC 433/13

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

XXVI Wydział Gospodarczy

XXVI GC 738/12

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

XX Wydział Gospodarczy

XX GC 217/12

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

Wydział XVI Gospodarczy

XVI GC 639/14

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

XXVI Wydział Gospodarczy

XXVI GC 584/13

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

XXVI Wydział Gospodarczy

XXVI GC 23/14,

4. Udostępnianie dokumentów
spółki z o.o.
1.

2.
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

XXVI Wydział Gospodarczy

Wyrok Sądu Rejonowego w Katowicach

Wydział VIII KRS

Nr. REJ KRS
2692/09/466

Wyrok Sądu Rejonowego w Katowicach

Wydział VIII KRS

Nr. REJ KRS
5040/11/643

Wyrok Sądu Rejonowego w Katowicach

Wydział VIII KRS

Nr. REJ KRS
13325/07/191

Wyrok Sądu Rejonowego w Kielcach

X Wydział Gospodarczy

Nr. REJ KRS
1605/14

Wyrok Sądu Rejonowego w Kielcach

X Wydział Gospodarczy

Nr. REJ KRS
2619/12

Wyrok Sądu Rejonowego w Kielcach

X Wydział Gospodarczy

Nr. REJ KRS
3553/12

Wyrok Sądu Rejonowego w Kielcach

X Wydział Gospodarczy

Nr. REJ KRS
10367/14

Wyrok Sądu Rejonowego w Kielcach

X Wydział Gospodarczy

brak

XXVI GC 70/14
3.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w
Białymstoku

I Wydział Cywilny

I A Ca 519/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Wydział V Cywilny

V ACa 61/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Wydział I Cywilny

I ACa 1066/15

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Wydział V Cywilny

V ACa 216/16

4.

5.

6.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Wydział V Cywilny

V ACa 681/15

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Wydział V Cywilny

V ACa 680/14

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

I Wydział Cywilny

I ACa 830/14

8.

V Wydział Cywilny

9.

Postanowienie Sądu Rejonowego w
Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy

V ACa 265/13

WA XIII NsREJ
KRS 27667/16

31.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w
Katowicach
Wyrok Sądu Apelacyjnego w
Katowicach

V Wydział Cywilny

10.

Postanowienie Sądu Rejonowego w
Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy

V ACa 164/14

WA XIII NsREJ
KRS 74181/16

32.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w
Katowicach

V Wydział Cywilny

V ACa 444/13

33.

28.
29.
30.

7.
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