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Kilka uwag na tle tak zwanej reasumpcji 
uchwał organów właścicielskich w spółkach
kapitałowych

A few remarks on the background of reassumption
of resolutions of the governing bodies in companies

The permissibility of the intra-corporate elimination of reso-
lutions in companies by adopting a new resolution by their share-
holders or members, replacing the original resolution, is an issue 
not regulated under the polish Code of Commercial Companies. 
In the face of increasing practice of “reassumption of resolutions” 
and “reassumption of voting” as well as passing the so-called “ac-
tus contrarius” it is necessary not only to clarify the emerging ter-
minology, but, first and foremost, to determine the scope of com-
petence to dispose of a legal relationship created by a resolution. 

Keywords: reassumption of resolutions, reassumption of voting,
actus contrarius, appealing against resolutions, members’ resolu-
tion, shareholders’ resolution.

Dopuszczalność wewnątrzkorporacyjnego sposobu eliminacji 
uchwał wolą samych wspólników bądź akcjonariuszy w spółkach ka-
pitałowych poprzez podjęcie nowej uchwały, zastępującej uchwałę 
pierwotną, stanowi zagadnienie nieuregulowane na gruncie Kodek-
su spółek handlowych (dalej k.s.h.) Wobec coraz częstszej praktyki 
„reasumpcji uchwał”, „reasumpcji głosowania” oraz podejmowania 
tzw. actus contrarius koniecznym jest nie tylko uściślenie pojawiają-
cej się terminologii, ale przede wszystkim zdeterminowanie zakresu 
kompetencji do dysponowania stosunkiem prawnym wykreowa-
nym podjętą przez zgromadzenie uchwałą.

Słowa kluczowe: reasumpcja uchwał, reasumpcja głosowania, ac-
tus contrarius, zaskarżanie uchwał, uchwała wspólników, uchwała 
akcjonariuszy.
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Analiza szeroko rozumianej tematyki sporów uchwa-
łowych, w szczególności kontrowersji narosłych wokół za-
skarżania uchwał zgromadzeń (organów właścicielskich) 
w spółkach kapitałowych, skłania do podjęcia rozważań 
w zakresie uprawnień leżących w gestii samych wspólni-
ków czy akcjonariuszy na gruncie Kodeksu spółek handlo-
wych (Dz.U. z 2016 roku poz. 1578 ze zm.). Niezależnie 
bowiem od możliwości zewnętrznego zakwestionowania 
kolektywnego aktu woli, w postaci powództwa o uchyle-
nie uchwały (artykuły 249 oraz 422 k.s.h.) lub powództwa 
o stwierdzenie nieważności uchwały (artykuły 252 oraz 
425 k.s.h.), na poziomie korporacyjnym często dochodzi 
do próby wewnętrznego usunięcia „nieprawidłowości” 
poprzez podjęcie uchwały zupełnie nowej (jednocześnie 
uchylającej skutki poprzedniego aktu woli). Zagadnienie 
prima facie niebudzące wątpliwości, niesie jednak szereg 
pytań w zależności od okoliczności, intencji i skutków za-
mierzonych przez wspólników (akcjonariuszy).

Na wstępie należy powiedzieć, że ponowne rozstrzy-
gnięcie określonej sprawy przez ten sam organ, połączone 

z uchyleniem skutków uprzedniej decyzji, zostało explici-
te uregulowane jedynie w ustawach regulujących postę-
powania przed organami państwa (m.in. artykuł 395 § 2 
k.p.c., artykuł 463 § 1 k.p.k., a także artykuł 132 i artykuł 
144 k.p.a., gdzie mowa jest o uprawnieniach autokontro-
lnych; samo pojęcie „reasumpcji” jest jednak obce aktom 
prawnym o randze ustawowej). W bardzo ograniczonej 
formie pojawia się także w artykule 189 Regulaminu Sej-
mu (M.P. z 2012 roku poz. 32) oraz w artykule 56 Regula-
minu Senatu (M.P. z 2016 roku poz. 824.), gdzie ustawo-
dawca posługuje się kolejno pojęciem „reasumpcji gło-
sowania” oraz „reasumpcji uchwały”. W ostatnim czasie 
nierzadko pojęcie „reasumpcji” można jednak odnaleźć 
również w statutach organów samorządowych, a nawet 
w regulaminach walnych zgromadzeń spółek giełdowych. 
Mimo braku wyraźnych uregulowań, zjawisko reasump-
cji występuje w praktyce działania rozmaitych organów 
znacznie częściej, co rodzi pytanie nie tylko o samą jego 
dopuszczalność (zarówno w wypadku implementowania 
określonych postanowień statutowych czy regulamino-
wych, jak też ich braku), ale przede wszystkim wymaga 
zdefiniowania samego zjawiska oraz pojawiającej się 
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terminologii. Rozstrzygniecie o możliwości reasumpcji 
uchwał na gruncie samego prawa spółek, wbrew pozo-
rom, niesie daleko idące skutki zarówno dla uczestników 
spółki jak i innych interesariuszy.

Posługiwanie się pojęciem „reasumpcji głosowania” 
oraz „reasumpcji uchwały” nakazuje w pierwszej kolejności 
rozważyć czy, w braku definicji ustawowej, zwroty te mogę 
być stosowane zamiennie. Autorzy, którzy negują sens wy-
odrębniania uchwał negatywnych, a zatem tych, do których 
podjęcia w rzeczywistości nie doszło (Marszałkowska-Krześ 
1998a: 30-31; V CSK 592/14) skłaniają się ku tezie, że w wy-
padku gdy doszło do podjęcia tzw. uchwały pozytywnej po-
jęcie reasumpcji głosowania i reasumpcji uchwały nabiera 
tożsamego znaczenia (Kamińska 2012: 1189-1990). W wy-
padku zaś gdy nie osiągnięto wymaganej większości głosów, 
tj. nie podjęto uchwały pozytywnej, można by mówić jedy-
nie o ponownym przeprowadzeniu głosowania nad sprawą, 
co do której zgromadzenie akcjonariuszy bądź wspólników 
już raz wypowiedziało się negatywnie (reasumpcja głoso-
wania). A. Kamińska wskazuje przy tym na konieczność 
odróżnienia reasumpcji głosowania od ponownego zarzą-
dzenia głosowania, a zatem sytuacji, w której ze względu 
na niezachowanie prawidłowej procedury głosowania nie 
doszło do skutecznego złożenia oświadczeń woli (Kamińska 
2012: 1990, 1993). Z pojęciem reasumpcji uchwały, w wy-
padku odrzucenia koncepcji uchwał negatywnych, należy 
zatem wiązać wyłącznie najdalej idący skutek, obejmujący 
podjęcie decyzji o całkowitym unicestwieniu uchwały już 
podjętej ze skutkiem wstecznym (łac. ex tunc).

W świetle tak ukształtowanej terminologii należy 
odróżnić sytuację, w której zgromadzenie ponownie pro-
ceduje w sprawie kwestii już uregulowanej w uchwale, 
podejmując decyzję o pozbawieniu jej mocy prawnej na 
przyszłość. Wyeliminowanie decyzji organu właścicielskiego 
z obrotu prawnego ze skutkiem ex nunc nie stanowi bo-
wiem reasumpcji, która w założeniu wywołuje stan, jakby 
uchwała pierwotna nigdy nie została podjęta. Przypomniał 
o tym m.in. WSA w Poznaniu wskazując, że „skuteczne 
uchylenie uchwały inną, kolejną uchwałą wywołuje jedy-
nie skutek na przyszłość (łac. ex nunc) i przerywa działanie 
skutków prawnych uchwały poprzedniej jedynie od daty 
wejścia w życie uchwały uchylającej” (IV SA/Po 170/14). 
W wypadku odmiennego merytorycznie uregulowania 
określonej kwestii na przyszłość można przyjąć posługiwa-
nie się pojęciem actus contrarius (tj. w prawie zobowiązań 
tzw. „umowa rozwiązująca”), oznaczającego wygaśnięcie 
stosunku zobowiązaniowego z woli stron. Niektóry autorzy 
stosują to pojęcie w praktyce stosunków korporacyjnych 
mając na myśli także zjawisko reasumpcji, co powoduje 
jednak znaczne zamieszanie terminologiczne.

Reasumpcja i charakter prawny 
uchwał in genere

Dla przybliżenia niniejszej problematyki warto wspo-
mnieć, że o „reasumpcji uchwały” wiele mówiło się 
w ostatnim czasie (choć niekoniecznie posługiwano się 
taką terminologią) w kontekście uprawnień wynikają-
cych z artykułu 189 Regulaminu Sejmu, zgodnie z którym 
Sejm może dokonać reasumpcji głosowania w sytuacji, 
gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości 
(co oznacza w tym wypadku powtórne przeprowadzenie 
głosowania nad tą samą kwestią). Wniosek o taką re-
asumpcję może być jednak zgłoszony jedynie na posie-
dzeniu, na którym odbyło się głosowanie, zaś przyczyną 
takiej reasumpcji powinny być np. uchybienia związane 
z przeprowadzeniem głosowania czy samego zliczenia 
głosów. Możliwość ponownego rozpatrzenia projektu je-
dynie do czasu zamknięcia sesji jest ściśle związana z za-
sadą stabilności i bezpieczeństwa obrotu. Po zamknięciu 
sesji uchwały nabierają bowiem mocy prawnej i mogą 
być cofnięte tylko w trybie i na zasadach, jakie stosuje 
się wobec prawomocnych uchwał (PN.II.0914/17/99). Ni-
niejsze ograniczenie w prostej linii prowadzi do wniosku, 
że w innych wypadkach reasumpcja nie jest dopuszczal-
na, skoro uchwała po zamknięciu obrad staje się w pełni 
ważna i skuteczna. Głębsza analiza problemu rodzi jednak 
wątpliwość w wypadku przyjęcia, że konkretna uchwała 
w ogóle nie została podjęta (uchwała nieistniejąca) (Kru-
szyński 2008: 44-51; Sołtysiński 2006: 4-14). Wydaje się, 
że w takiej sytuacji odpowiedź również będzie zależna od 
tego z jakim rodzajem sankcji mamy do czynienia, a co za 
tym idzie czy wyrok sądu powszechnego „eliminujący” tak 
podjętą uchwałę będzie miał charakter deklaratoryjny, czy 
też konstytutywny.

W ostatnim czasie wiele uwagi w orzecznictwie i pi-
śmiennictwie poświęcano uchwałom organów samorzą-
dowych (w szczególności rad gmin), co nie oznacza, że 
problem ten nie dotyczy organów innych osób prawnych 
oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobo-
wości prawnej. Regulacje dotyczące kwestii reasumpcji 
głosowania bądź reasumpcji uchwał odnajdujemy bowiem 
również m.in. w regulaminach stowarzyszeń czy spółdziel-
ni, a także w statutach jednostek korporacyjnych. Warto 
w szczególności przybliżyć treść uzasadnienia wyroku WSA 
w Warszawie z 2014 roku (III SA/Wa 2997/14), w którym 
sąd skądinąd rozpatrując kwestię podatkową, dokonał 
w istocie rozważań obejmujących reasumpcję uchwał na 
gruncie k.s.h. Wychodząc od istoty samego aktu głoso-
wania w powołanym orzeczeniu skonstatował, że „gło-
sowanie uznaje się (…) za swoisty akt, w trakcie które-
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należy oceniać odrębnie również co do ważności i sku-
teczności oświadczenia woli głosującego” (Grzybowski 
1985: 487). Z. Radwański wskazuje natomiast, że „głoso-
wanie nie jest czynnością prawną, gdyż samo przez się 
nie wywołuje żadnych skutków prawnych”. Argumentuje, 
że oddanie głosu stanowi oświadczenie woli głosującego 
(Radwański 2008: 184). Podobnie przyjmuje P. Antoszek 
(Antoszek 2009: 254). Sceptycyzm zaś co do stosowania 
do aktu głosowania przepisów o oświadczeniach woli 
wprost wykazuje J. Frąckowiak (Frąckowiak 2007: 8).

Do tego w piśmiennictwie wyraźnie akcentuje się 
szereg odmienności odróżniających uchwały zarówno 
od jednostronnych czynności prawych, jak i umów dwu- 
czy wielostronnych (Grzybowski 1985: 486-487). Główna 
oś sporu przebiega pomiędzy zwolennikami kwalifikacji 
uchwały jako czynności prawnej w rozumieniu artykułu 
56 k.c. (Dz.U. z 2016 roku poz. 380 ze zm.) z wszelkimi 
wynikającymi z tego konsekwencjami oraz tymi, którzy 
odmawiają przyznania jej takiego charakteru, klasyfiku-
jąc wszelkie uchwały jako inne zdarzenia cywilnoprawne. 
Szeroką gamę stanowisk prezentowanych w piśmiennic-
twie doskonale ujęła E. Marszałkowska-Krześ (Marszał-
kowska-Krześ 1998b: 23-26). Autorka, opowiadając się za 
dominującym również obecnie poglądem przyznającym 
większości uchwał walor czynności prawnych, przejrzy-
ście przedstawiła szerokie spectrum koncepcji pośrednich 
uznających uchwały (bądź określone ich rodzaje) m.in. za 
postaci umowy wielostronnej, akty stricte wewnątrzorga-
nizacyjne, czy też za swoiste czynności prawne, zwracając 
uwagę na niejednolity charakter decyzji „spółkowych” 
oraz całokształt specyfiki czynności prawnych podejmo-
wanych w obrocie handlowym. Zaaprobowanie stanowi-
ska przyznającego większości uchwałom walor czynności 
prawnych tak czy inaczej pozwala dostrzec znaczną dozę 
autonomiczności prawa spółek na tle jednolitego systemu 
prawa cywilnego. Na pierwszy plan wysuwa się ogranicze-
nie zasady swobody umów wynikającej z artykułu 3531 
k.c. związane z możliwością oddziaływania na sytuację 
osób trzecich poprzez uregulowania wewnątrzkorpora-
cyjne (Tarska 2012: 549-569; Szumański 1999: 411-419).

W związku z powyższym, przez wzgląd na specyfikę 
dziedziny prawa spółek, wielu komentatorów bezwzględ-
nie odmawia zastosowania w stosunku do uchwał m.in. 
przepisów regulujących wady oświadczenia woli. Tak 
przyjmuje m.in. G. Cern, która opiera swoje stanowisko 
nie tylko na specyfice spółek jako organizacji korpora-
cyjnych. Odmawia bowiem zastosowania przepisów k.c. 
przyjmując, że uchwały organów spółek kapitałowych 
nie stanowią czynności prawnych ani oświadczeń woli, 
co zdecydowanie należy uznać za pogląd mniejszościo-

go dochodzi do złożenia przez każdą osobę uprawnioną 
i według określonej prawem procedury – oświadczenia 
woli, w myśl którego opowiedziała się ona za wnioskiem, 
przeciw wnioskowi, wstrzymała się od głosu lub oddała 
głos nieważny. Oczywistym jest, że skutki prawne aktu 
głosowania są wobec tego wiążące i nie mogą być do-
wolnie znoszone w całkowicie swobodny sposób poprzez 
reasumpcję głosowania, aż do osiągnięcia pożądanego 
z różnych względów rezultatu. Stąd jakakolwiek reasump-
cja głosowania może być dopuszczalna tylko wyjątkowo 
i wyłącznie w razie stwierdzenia w jego toku oczywistych 
uchybień i omyłek” (II SA/Po 1101/01). Jako przykład ta-
kiej oczywistej omyłki sąd wskazuje sytuację, w której 
złożono oświadczenia woli o treści innej niż zamierzona, 
bądź też występują wątpliwości związane z uzyskanym 
wynikiem głosowania.

WSA w Warszawie, ze względów systemowych, wy-
kluczył tym samym możliwość ponownego przeprowadze-
nia głosowania nad sprawą już rozstrzygniętą w uchwale, 
z jednoczesnym unieważnieniem jej poprzedniej wersji. 
Według składu orzekającego, unicestwienie skutków gło-
sowania w danej materii nie jest możliwe „z pominięciem 
czynności zmierzających do wyeliminowania z obrotu 
prawnego ze skutkiem wstecznym uchwały już podjętej” 
(III SA/Wa 2997/14). Można jedynie mówić o uchyleniu 
uchwały już podjętej ze skutkiem na przyszłość (łac. ex 
nunc), co zgodnie z dokonanym powyżej rozróżnieniem 
terminologicznym oznaczałoby podjęcie actus contratrius.

Tłumacząc podstawy tak rygorystycznego stanowiska, 
WSA w Warszawie powołał się na podstawowe mechani-
zmy prawa cywilnego, w myśl których konstrukt reasump-
cji uchwały (działający ex tunc) należy zrównać z sytuacją 
uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli. 
W prawie cywilnym jest zaś zasadą, że do tego niezbędna 
jest wyraźna podstawa ustawowa, której w tym wypadku 
brak na gruncie prawa handlowego. Podobnie przyjmu-
je A. Kamińska, która wskazuje, że po dojściu do skutku 
czynności prawnej, oświadczenie woli złożone przez spół-
kę nie może zostać odwołane w trybie artykułu 61 Kodek-
su cywilnego (dalej k.c.), a zatem konieczne jest wyeli-
minowanie z obrotu całej czynności prawnej (Kamińska 
2012: 1994). 

Należy przy tym przypomnieć, że z punktu widzenia 
stricte cywilnoprawnego, samą uchwałę można postrze-
gać jako sumę jednostkowych oświadczeń woli (Radwań-
ski 2008: 183), które to oświadczenia stanowią zachowa-
nia poszczególnych wspólników czy akcjonariuszy biorą-
cych udział w akcie głosowania. S. Grzybowski przyjmuje 
przy tym, że „oddanie głosu stanowi zawsze jednostronną 
czynność prawną głosującego”, a „każdą z tych czynności 
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wy. Odmienną argumentację prezentuje zaś P. Antoszek 
(Antoszek 2009: 139-143), który podkreśla, że determi-
nantą jest w tym kontekście natura stosunku prawnego 
spółki handlowej, która to przesłanka całkowicie wyłącza 
możliwość posiłkowania się w tym zakresie k.c., czy to 
wprost, czy też z określonymi modyfikacjami. Większość 
autorów odmawiając m.in. zastosowania artykułu 82-87 
k.c. czyni to w szczególności w relacji do uchwał organów 
właścicielskich, których zaskarżalność została komplek-
sowo uregulowana w artykułach 249-254 k.s.h. oraz ar-
tykułach 422-427 k.s.h. Abstrahując od argumentów za 
i przeciw koncepcji uchylenia się od pojedynczego oświad-
czenia woli (aktu głosowania) składającego się na podjętą 
uchwałę, a następnie ewentualnego ustalenia braku pod-
jęcia uchwały pozytywnej ze względu na nieosiągnięcie 
wymaganej większości głosów w trybie artykułu 189 k.p.c. 
(Dz.U. z 2014 roku poz. 101 ze zm.), trudno zaaprobować 
tezę, że zgodnym współdziałaniem sami wspólnicy czy 
akcjonariusze są zdolni do uchylenia się od skutków kor-
poracyjnego aktu woli in genere tym bardziej, że nie jest 
to tradycyjnie rozumiana czynność prawna oddziałująca 
wyłącznie inter partes.

Reasumpcja uchwał na gruncie
 Kodeksu spółek handlowych

Potrzeba ukształtowania odpowiedniej procedury, 
wyabstrahowanej od mechanizmów ogólnych, umożliwia-
jącej unicestwienie korporacyjnych aktów woli nie była 
w doktrynie i orzecznictwie kwestionowana zarówno pod 
rządami Kodeksu handlowego z 1934 roku (Dz.U. z 1934 
roku nr 57, poz. 502), jak również k.s.h. obowiązującego 
od 2001 roku. I choć zarówno w judykaturze, jak i w pi-
śmiennictwie brak jednak jednolitego stanowiska co do 
możliwości subsydiarnego zastosowania artykułu 58 k.c. 
w kontekście uchwał organów właścicielskich (II CSK 
278/08), wprowadzony przez ustawodawcę na gruncie 
k.s.h. dychotomiczny podział na uchwały nieważne oraz 
wzruszalne, mający gwarantować stabilność obrotu, wska-
zywał prima facie na znaczną autonomię prawa spółek 
handlowych (druk sejmowy nr 1687/III: 48). 

W tym kontekście zarówno brak wyraźnych podstaw 
normatywnych dla dopuszczalności reasumpcji, a także 
niejako zamknięty katalog środków prowadzących do eli-
minacji uchwał z obrotu prawnego sprawia, że zaaprobo-
wanie możliwości samowolnego „unicestwienia” uchwały 
przez organ właścicielski może być w pewnym sensie po-
strzegane jako próba obejścia przepisów k.s.h. Takie sta-
nowisko prezentuje m.in. A. Kidyba, który wskazuje, że 

w obliczu rozmaitych problemów praktycznych należałoby 
de lege lata wykluczyć dopuszczalność reasumpcji uchwał 
(Kidyba 2017: 799-800).

Należy przy tym pamiętać, że podstawowe zalety sto-
sowania artykułów 249-254 k.s.h. oraz artykułów 422-427 
k.s.h stanowią nie tylko ograniczenia temporalne i pod-
miotowe. Kluczowa dla wielopodmiotowej struktury we-
wnątrzkorporacyjnej jest również treść artykułu 254 § 1 
i artykułu 427 § 1 k.s.h., które to przepisy zapewniają roz-
szerzoną skuteczność wyroku. Orzeczenie sądu powszech-
nego, odmiennie niż w warunkach artykułu 366 k.p.c. ma 
bowiem moc obowiązującą w stosunkach między spółką 
a jej wspólnikami (akcjonariuszami) oraz między spółką 
a członkami jej organów. Przepisy artykułu 254 § 2 oraz 
artykułu 427 § 2 k.s.h. gwarantują zaś ochronę osobom 
trzecim w dobrej wierze dokonującym czynności ze spół-
ką w sytuacji, gdy ważność tejże czynności zależała od 
uchwały zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy). Usta-
wodawca, mając na uwadze bezpieczeństwo graczy rynko-
wych w wypadku uchylenia lub stwierdzenia nieważności 
uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgroma-
dzenia, ograniczył daleko idące konsekwencje całkowitego 
wyeliminowania uchwały z obrotu prawno-gospodarczego 
w stosunku do pewnej kategorii kontrahentów (wyjątek 
od zasady pełnej skuteczności orzeczeń stwierdzających 
nieważność bądź uchylających uchwałę organu właści-
cielskiego). Mając na uwadze powyższe, WSA w Warsza-
wie we wspomnianym wyroku z 2014 roku, nie zgodził 
się z tezą, że droga sądowa przewidziana w przepisach 
k.s.h. w całej rozciągłości stanowi przejaw ochrony praw-
nej interesów akcjonariuszy mniejszościowych, znajdując 
zastosowanie wyłącznie w sytuacji, „gdy konieczne jest 
wykorzystanie przymusu państwowego wobec braku moż-
liwości uzyskania na drodze współdziałania wspólników 
określonego skutku w postaci wzruszenia w szczególności 
wadliwej uchwały, poprzez zastąpienie jej uchwałą zgodną 
z prawem” (III SA/Wa 2997/14). Przeciwnie, sąd ten przy-
jął, że jest to procedura zaprojektowana na potrzeby ogól-
nego wycofania z obrotu określonej uchwały, niezależnie 
od potencjalnej zdolności konsensualnego unicestwienia 
skutków określonej decyzji. 

W świetle obecnie dominujących w judykaturze po-
glądów, determinujących konstytutywny charakter wy-
roków wydanych w trybie k.s.h. (III CZP 13/13), a także 
zakładających działanie ex tunc zarówno wyroku uchylają-
cego, jak i stwierdzającego nieważność (II CK 438/02), tym 
większemu wyeksponowaniu podlega rola prawomocnego 
wyroku sądu powszechnego im bardziej na pierwszy plan 
zostaje wysunięta zasada stabilności uchwał. Podkreślenie 
mocy obowiązującej oraz pełnej skuteczności korporacyj-
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maksymalnego ograniczenia katalogu czynności nieistnie-
jących do jedynie najbardziej radykalnych przypadków 
naruszenia istotnych norm proceduralnych (IV CSK 7/14), 
najbezpieczniejszym rozwiązaniem zarówno dla spółki, 
jak i jej interesariuszy będzie każdorazowo sądowne po-
twierdzenie spornego statusu uchwały. Warto w tym kon-
tekście zwrócić uwagę na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 
26.03.2014 roku (V CSK 220/13), w którym skład orzekają-
cy potwierdził, że uchwała podjęta na walnym zgromadze-
niu zwołanym przez zarząd kadłubowy podlega „unieważ-
nieniu” w myśl przepisów k.s.h. i nie stanowi czynności 
„nieistniejącej”. Podobnie w wyroku z dnia 19.12.2013 
roku (II CSK 176/13) Sąd Najwyższy zakwalifikował nieist-
nienie uchwały zarządu w przedmiocie zwołania walnego 
zgromadzenia jako przesłankę stwierdzenia nieważności 
decyzji podjętych na tymże zgromadzeniu.

Nie bez znaczenia jest w związku z tym, wykształcona 
na gruncie organów właścicielskich, praktyka formułowa-
nia powództwa alternatywnego. Roszczenie formułuje 
się w sposób alternatywny wnosząc pozew o stwierdze-
nie nieważności (uchylenie) lub ustalenie nieistnienia 
uchwały walnego zgromadzenia, mimo że taki zabieg nie 
znajduje wyraźnej podstawy prawnej. Celowość takiego 
zabiegu potwierdza m.in. wyrok SA w Warszawie z dnia 
10.01.2014 roku (I ACa 1312/13), w którym sąd oddalił 
apelację z uwagi na brak przedmiotu unieważnienia.

Reasumpcja uchwał w praktyce

W związku z tym, że w praktyce zdarza się „powrót” 
wspólników bądź akcjonariuszy do materii, nad którą już 
przeprowadzono głosowanie, należy jeszcze raz zwró-
cić uwagę na terminologiczne rozróżnienie pomiędzy 
„reasumpcją uchwały” a „reasumpcją głosowania”. Jak 
wyjaśniono powyżej, ponowne przegłosowanie określo-
nej kwestii jest możliwe wyłącznie w wypadku, gdy nie 
doszło do podjęcia uchwały pozytywnej. Taki zabieg nie 
jest jednak wolny od ograniczeń. Pełną analizę dopusz-
czalności reasumpcji głosowania przeprowadziła w swo-
im artykule A. Kamińska (Kamińska 2012: 1189-1195). 
Autorka, opierając swoje rozumowanie na istocie trady-
cyjnych czynności cywilnoprawnych, przyjęła m.in., że 
brak podjęcia uchwały także stanowi pewnego rodzaju 
informację rynkową z punktu widzenia kontrahentów. 
W związku z tym brak powzięcia uchwały określonej treści 
(np. brak zgody) również może wywierać nieodwracalne 
skutki dla osób trzecich. Chęć ponownego procedowania 
określonej kwestii, według autorki, jest niczym innym jak 
odwołaniem oświadczenia woli w rozumieniu artykułu 61 

nego aktu woli (do czasu uprawomocnienia się wyroku 
uchylającego bądź stwierdzającego nieważność) podjęte-
go przez organ właścicielski wskazuje, że przyznanie sa-
mym wspólnikom bądź akcjonariuszom uprawnienia do 
uznawania uchwał za nieważne i niewywołujące skutków 
prawnych w drodze pojęcia kolejnej uchwały nie wydaje 
się akceptowalne z punktu stabilności obrotu gospodar-
czego oraz bezpieczeństwa osób trzecich.

W świetle niniejszych rozważań, niebagatelne zna-
czenie ma również konstruowana w doktrynie i orzecz-
nictwie koncepcja czynności nieistniejącej (łac. actus 
non existens), a więc takiej, której brak elementarnych 
składników (cech konstytutywnych) sprawia, że nie moż-
na mówić o zaistnieniu określonego zdarzenia cywilno-
prawnego. Wobec uznania, że większość uchwał może być 
kwalifikowana jako czynność prawna, a także mając na 
uwadze, że zarówno pozytywne rozstrzygnięcie powódz-
twa o uchylenie uchwały, jak i powództwa o stwierdzenie 
nieważności ma charakter konstytutywny, wielu komenta-
torów aprobuje wyabstrahowanie kategorii uchwał nieist-
niejących. Wąski katalog uchwał nieistniejących jest apro-
bowany również w judykaturze. Nie jest to jednak kon-
strukcja wolna od kontrowersji, a za odrzuceniem uchwał 
nieistniejących argumentuje m.in. R. Pabis (Pabis 2016: 
581-583) wskazując na bezcelowość wyodrębnienia tego 
typu uchwał, w szczególności jako przedmiotu zaskarże-
nia. Powoływanie się na uchwały nieistniejące stanowi 
wyłom z procedury zakreślonej stosowaniem przepisów 
k.s.h. w kierunku literalnie wyłączonego powództwa z ar-
tykułu 189 k.p.c. oraz sankcji bezwzględnej nieważności 
z artykułu 58 k.c. Wobec braku substratu zaskarżenia na 
podstawie artykułu 252 § 1 i artykułu 425 § 1 k.s.h. jedy-
nym dostępnym środkiem prawnym jest w tym wypad-
ku powództwo o ustalenie, w którym sąd deklaratywnie 
oceni dane zdarzenie jako negotium non existens (IV CK 
713/03).

Koncepcja uchwał nieistniejących stanowi w tym wy-
padku pewnego rodzaju remedium na całkowite wyklu-
czenie samodzielnej możliwości osiągnięcia celu procesu 
w postaci unieważnienia uchwały pozytywnej (poprzez 
ponowne rozstrzyganie o tej samej sprawie), a tym samym 
argument na rzecz dopuszczalności reasumpcji uchwał 
w podobnie zakreślonym katalogu przypadków. Również 
zdaniem WSA w Warszawie „można byłoby przyjąć, że re-
asumpcja w odniesieniu do podjętej uchwały jest możliwa 
bez konieczności podjęcia czynności w celu wyeliminowa-
nia tej uchwały z obrotu prawnego, gdyby uchwała taka 
była obarczona na tyle doniosłymi wadami prawnymi, że 
byłaby ona bezwzględnie nieważna” (III SA/Wa 2997/14). 
Wobec jednak postulowanego w ostatnim czasie przez SN 
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k.c. w związku z artykułem 2 k.s.h., a zatem jest to moż-
liwe, jeżeli doszło do innej osoby jednocześnie z samym 
oświadczeniem lub wcześniej. Autorka wskazuje tutaj na 
„konieczność podjęcia przez walne zgromadzenie formal-
nej decyzji co do odwołania złożonego oświadczenia woli 
o niepodejmowaniu uchwały” (przy uwzględnieniu zasady 
majoryzacji). W praktyce, co do zasady, będzie to zatem do-
puszczalne do czasu zamknięcia obrad walnego zgromadze-
nia bądź zgromadzenia wspólników (bądź też do momentu 
opuszczenia sali obrad przez część głosujących), przy czym 
in casu determinantę będą stanowiły okoliczności okre-
ślonego stanu faktycznego. Znacznie większe restrykcje 
w wypadku dopuszczalności reasumpcji głosowania doty-
czą przy tym spółek publicznych, m.in. w związku z praktyką 
zamieszczania raportów bieżących informujących o treści 
podejmowanych uchwał bądź ewentualnej transmisji obrad 
zgromadzenia. Dodatkowo, w związku ze sformalizowanym 
charakterem obrad organów właścicielskich, w celu podję-
cia ponownego głosowania danej kwestii konieczne byłoby 
uprzednie podjęcie określonych czynności porządkowych, 
na które składałyby się wniosek o ponowne rozpatrzenie 
danej sprawy wraz z uchwałą zgromadzenia w przedmio-
cie powrotu do określonego punktu porządku obrad (w ra-
mach artykułu 404 § 2 k.s.h.).

Niemniej istotne z punktu widzenia dopuszczalno-
ści reasumpcji (zarówno w wypadku wąsko zakrojonego 
wariantu reasumpcji głosowania, jak również w sytuacji 
ewentualnego dopuszczenia szerzej rozumianej reasumpcji 
uchwał) jest również pytanie o konieczność istnienia od-
powiedniej regulacji szczegółowej w akcie organizacyjnym. 
Zagadnienie to było podawane w wątpliwość głównie na 
gruncie uchwał samorządu terytorialnego, gdzie zdarzało 
się, że rada gminy bądź inny organ samorządu terytorialne-
go przeprowadzało powtórne głosowanie w danej sprawie 
pomimo braku stosownej regulacji w swoim statucie. WSA 
w Warszawie, powołując się na dorobek orzecznictwa i po-
glądy wypowiadane w literaturze, przychylił się do stanowi-
ska, że reasumpcja głosowania powinna być dopuszczalna 
także w braku stosownej regulacji szczegółowej w statucie 
jednostki samorządowej. Sąd ten podkreślił jednak, że taka 
możliwość powinna być ograniczona do „istotnych i nieda-
jących się usunąć wątpliwości co do przebiegu głosowania, 
obliczenia jego wyników lub wprowadzenia w błąd radnych 
co do zasad głosowania” (III SA/Wa 2997/14; Dąbek 2003: 
291). Podobny pogląd na gruncie prawa spółek prezentuje 
A. Kamińska przyjmując, że kompetencja organu właści-
cielskiego do przeprowadzenia reasumpcji głosowania nie 
musi być sformułowana dodatkowo w statucie lub regu-
laminie, gdyż jej istota wynika bezpośrednio z przepisów 
k.s.h. oraz k.c. (Kamińska 2012: 1193).

Z praktycznego punktu widzenia rozstrzygnięcie pro-
blematyki reasumpcji może również pośrednio przekładać 
się na wnioski w aspekcie arbitrażu korporacyjnego, stano-
wiąc argument w dyskusji nad przyznaniem zdatności arbi-
trażowej sporom o ważność uchwał rozstrzyganych w trybie 
powództwa o uchylenie i stwierdzenie nieważności (tzw. 
sporom uchwałowym). Obecnie w doktrynie dominuje bo-
wiem pogląd wykluczający zdatność arbitrażową sporów 
uchwałowych (Kos 2014: 29). Jako podstawowe przyczyny 
takiego stanu rzeczy podaje się w szczególności brak kom-
petencji do samodzielnego dysponowania przedmiotem 
sporu, a także kwestię rozszerzonej prawomocności.

Przyjmując de lege lata stanowisko, że abstrakcyjne 
kryterium „zdatności ugodowej”, wskazane w artykule 1157 
k.p.c. znajduje zastosowanie zarówno do sporów o prawa 
majątkowe, jak i prawa niemajątkowe, należy mieć na uwa-
dze, że możliwość dysponowania przez strony przedmio-
tem sporu (III CZP 57/10) w wypadku wadliwej uchwały (II 
CSK 670/09) organu właścicielskiego pozostaje wątpliwa, 
a co najmniej znacznie ograniczona. W świetle niniejszych 
rozważań należy przyjąć, że wspólnicy bądź akcjonariusze 
jako zgromadzenie nie mogą samodzielnie osiągnąć celu 
procesu o unieważnienie uchwały poprzez podjęcie nowej 
uchwały (Ereciński, Weitz 2008: 122). Trudno zatem po-
dzielić stanowisko przedstawione przez R. Kosa (Kos 2015: 
61-62), który przyjmuje, że wspólnicy (bądź akcjonariusze) 
„w drodze czynności konwencjonalnej (uchwała) mogą 
wyeliminować wadliwą uchwałę z obrotu prawnego (tak 
samo i z takim samym skutkiem jak uczyniłby to wyrok sądu 
unieważniający uchwałę…)”. Brak możliwości samodziel-
nego dysponowania przedmiotem sporu, rozumianej jako 
kompetencja stron stosunku prawnego objętego zapisem 
na sąd polubowny (a nie stron konkretnego sporu arbitra-
żowego), w prostej linii prowadzi zaś do wykluczenia zdat-
ności arbitrażowej sporów o ważność uchwał zgromadzeń.

Z drugiej jednak strony, wielu komentatorów podkre-
śla, że wszystkie sprawy (poza dwoma rodzajami sporów, 
w których ustawodawca jednoznacznie wyłącza możliwość 
zawarcia ugody, tj. artykuł 47712 k.p.c. oraz artykuł 47941 
k.p.c.) stanowią potencjalne pole sporów na tle wykładni 
artykułu 1157 k.p.c. (Wiśniewski 2015: 292), w związku 
z czym niemożność osiągnięcia skutku w postaci nieważ-
ności ex tunc na drodze konsensualnego współdziałania 
wspólników czy akcjonariuszy oceniana in concreto, nie 
wyklucza założenia, że strony posiadają potencjalną kom-
petencję do dysponowania (kształtowania) treścią sto-
sunku prawnego wykreowanego uchwałą (Kos 2014: 32; 
II CSK 670/09). Takie wnioskowanie, w zestawieniu z sil-
nymi argumentami przeciwników zdatności arbitrażowej 
sporów uchwałowych, pozostawia niejasną odpowiedź na 



Justyna Glinka – Kilka uwag na tle...

33

uchwały nie traci aktualności po jej uchyleniu przez organ 
spółki, ponieważ takie uchylenie wywołuje skutki prawne 
od momentu uchylenia, stwierdzenie nieważności nato-
miast wywołuje skutki od momentu podjęcia pierwotnej 
uchwały” (IX Gc 414/15).

Z drugiej jednak strony brak zdecydowanego prze-
sądzenia niniejszej kwestii tak w stosunku do spółek, jak 
również innych osób prawnych i jednostek organizacyj-
nych sprawia, że arbitralna ocena niniejszej kwestii wciąż 
pozostaje problematyczna. Ma to miejsce w szczególności 
w wypadku niewielkich kilkuosobowych podmiotów praw-
nych, gdzie zapotrzebowanie na tego typu kompetencję, 
tj. istnienie wewnątrzkorporacyjnej procedury reasumpcji, 
może być uzasadnione potrzebą ograniczenia wszelkich 
kosztów ekonomicznych (podobnie w wypadku arbitrażu 
korporacyjnego). W istocie, jak przyjął SA w Białymstoku 
w kontekście spółdzielni, można bowiem argumentować, 
że sam charakter uchwały jako sposób odzwierciedlenia 
oświadczenia woli podmiotu gospodarczego nie wyklucza 
podejmowania uchwał zmieniających lub uchylających 
wcześniej przyjęte uchwały w tym przedmiocie. Według 
sądu, „skuteczność podobnych modyfikacji zależna jest 
(…) od charakteru relacji prawnej istniejącej w ich następ-
stwie” (I ACa 196/15). Sąd odchodzi zatem od stanowiska, 
że jedyną drogą eliminowania uchwał z obrotu prawnego 
jest droga sądowa. Co ciekawe, w uzasadnieniu powoła-
nego wyroku SA nie opowiada się również za całkowitym 
wykluczeniem reasumpcji. Wskazuje zaś, że w wypadku 
oddziaływania skutków określonej uchwały zgromadzenia 
spółdzielni na osobę trzecią, możliwość odwołania bądź 
zmiany oświadczenia woli zawartego w uchwale byłaby 
zależna od woli zainteresowanego, chyba że o reasumpcji 
dowiedział się on w momencie zapoznania się z uchwałą 
pierwotną lub wcześniej.

Wszystkie powyższe wnioski prowadzą tak czy inaczej 
do konkluzji, że instytucję reasumpcji należy postrzegać 
jako niedostosowaną do realiów korporacyjnych. W mojej 
opinii, brak stabilności obrotu gospodarczego oraz brak 
ochrony osób trzecich to podstawowe argumenty, które 
nakazują wykluczyć dopuszczalność reasumpcji uchwał in 
genere. Mając na uwadze, że w wypadku zewnętrznego 
sprzeciwu wobec uchwały eliminującej skutki pierwotne-
go aktu woli, uchwałę taką należałoby zaskarżyć, a osoba 
trzecia (wierzyciel spółki) nie posiada bezpośrednio legi-
tymacji do kwestionowania tak podjętej uchwały (zaskar-
żenie tak podjętej uchwały byłoby dopuszczalne jedynie 
w wypadku zajęcia przez wierzyciela udziałów wspólnika 
spółki kapitałowej w drodze egzekucji), de lege lata należy 
opowiedzieć się przeciwko możliwości reasumpcji uchwał 
zgromadzeń w spółkach kapitałowych.

pytanie czy w wypadku sporów o ważność uchwał zgroma-
dzeń można mówić o monopolu jurysdykcyjnym państwa 
(tj. monopolu orzeczniczym sądów powszechnych). Wąt-
pliwości potęguje również fakt, że owa, nawet oceniana 
„abstrakcyjnie”, kompetencja do dysponowania sporem 
pozostaje bardzo ograniczona w sytuacji wykluczenia zdol-
ności wspólników czy akcjonariuszy do reasumpcji uchwał.

Podsumowanie

Summa summarum, możliwość dowolnego kształ-
towania stosunków prawnych (w tym również treści po-
dejmowanych uchwał) w realiach korporacyjnych musi 
podlegać ograniczeniom, co wynika z podstawowych 
mechanizmów cywilnoprawnych. Restrykcje dotyczące 
zakresu kompetencji do modyfikowania i znoszenia skut-
ków prawnych uchwał podjętych przez wspólników bądź 
akcjonariuszy muszą być oceniane przez pryzmat natury 
stosunku prawnego spółki handlowej, a także z uwzględ-
nieniem specyfiki konfiguracji wielopodmiotowej (w tym 
także zasady majoryzacji, która oznacza, że oddający głos 
godzą się na związanie wszystkich efektem głosowania) 
oraz samego charakteru prawnego decyzji podejmowa-
nych przez uczestników korporacji.

Ze względu na brak wyraźnej podstawy prawnej 
determinującej możliwość reasumpcji głosowania oraz 
reasumpcji uchwał na gruncie korporacyjnym, jedynym 
systemowo właściwym i przekonującym rozwiązaniem 
pozostaje generalny brak aprobaty dla dopuszczalno-
ści wstecznego znoszenia skutków prawnych podjętych 
uchwał (tzw. uchwał pozytywnych) na drodze konsensual-
nego współdziałania wspólników poprzez podjęcie uchwa-
ły nowej. Za takim stanowiskiem przemawia dodatkowo 
bezpieczeństwo obrotu prawnego oraz sama konstrukcja 
powództwa o uchylenie oraz powództwa o stwierdzenie 
nieważności uchwały, wyabstrahowanych od przepisów 
ogólnych. W sytuacji zaś niepodjęcia uchwały należy po-
dzielić stanowisko wyrażone przez A. Kamińską, która pod 
pewnymi warunkami przyjmuje dopuszczalność reasump-
cji głosowania przez walne zgromadzenie (niezależnie od 
postanowień regulaminów i statutów), tj. do czasu po-
wzięcia informacji o odmowie powzięcia uchwały przez 
osoby trzecie, i tym samym wywołania skutków prawnych, 
oraz jedynie w razie niezmienności składu osobowego ob-
rad (Kamińska 2012: 1195).

Przejawem dominacji poglądu przeciwnego dopusz-
czalności osiągnięcia skutku procesu o unieważnienie 
uchwały wolą samych wspólników w najnowszym orzecz-
nictwie jest m.in. stanowisko SA w Poznaniu, który pod-
niósł, że „rozstrzygnięcie o stwierdzeniu nieważności 
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