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Załącznik nr 2 do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego 

 

 

dr Piotr Marcin Wiórek, LL.M. 

 

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych 

 

I.  Wstęp 

Niniejszy autoreferat został przygotowany zgodnie z art. 16 i 18a ustawy z dnia 14 marca 2003 

r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. 

Dz.U. z 2014 r., poz. 1852 ze zm.), § 12 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i 

warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu 

habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. poz. 1842) oraz z 

uwzględnieniem kryteriów oceny dorobku habilitanta określonych w rozporządzeniu Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć 

osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. Nr 196, poz. 1165), a 

także komunikatu nr 1/2015 Centralnej Komisji od Spraw Stopni i Tytułów. W odrębnych 

załącznikach zawarte są natomiast: wykaz opublikowanych prac naukowych (załącznik nr 4) 

oraz informacje o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej, stażach w 

zagranicznych ośrodkach naukowych i działalności popularyzującej naukę (załącznik nr 5). 

 

II.  Posiadane dyplomy, stopnie naukowe i tytuły zawodowe 

2005 r. –stopień naukowy Doctor iurisprudentiae (Dr. iur.) uzyskany w Uniwersytecie Ruperto 

Carola w Heidelbergu z najwyższą oceną łączną summa cum laude, nostryfikacja stopnia 

naukowego doktora uchwałą Rady Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i uznanie go 

za równorzędny ze stopniem naukowym doktora nauk prawnych w zakresie prawa w 

Rzeczypospolitej Polskiej; tytuł rozprawy doktorskiej: Das Prinzip der 

Gläubigergleichbehandlung im Europäischen Insolvenzrecht (Zasada równego traktowania 

wierzycieli w Europejskim Prawie Upadłościowym) 

2001 r. – tytuł Magister Legum – LL.M. uzyskany w Uniwersytecie Ruperto Carola w 

Heidelbergu z oceną bardzo dobrą; temat pracy magisterskiej: Schutzmaßnahmen gegenüber 
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Scheinauslandsgesellschaften im deutschen und polnischen Recht (Środki ochronne wobec 

pozornych spółek zagranicznych w prawie niemieckim i polskim) 

1999 r. – tytuł zawodowy magistra prawa uzyskany na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Wrocławskiego z oceną końcową bardzo dobrą; temat pracy magisterskiej: 

Weksel in blanco jako weksel 

2006 r. – uzyskanie tytułu zawodowego adwokata (ORA Wrocław) 

 

III.  Informacja o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

Od 1 października 2006 roku jestem zatrudniony jako adiunkt w Zakładzie Prawa 

Gospodarczego i Handlowego Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa Administracji i 

Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę w Instytucie podjąłem jednakże po rocznym 

urlopie bezpłatnym, wykorzystanym na badania naukowe za granicą w ramach stypendium 

post-doc, z dniem 1 października 2007 roku. 

 

IV.  Osiągnięcie naukowe stanowiące znaczny wkład autora w rozwój nauki prawa 

w rozumieniu art. 16 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o stopniach naukowych i tytule 

naukowym: dzieło opublikowane w całości 

Za moje podstawowe osiągnięcie naukowe, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, 

stanowiące znaczny wkład w rozwój nauki prawa w rozumieniu art. 16 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 

ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym, uznaję monografię pt. Ochrona wierzycieli 

spółki z o.o. poprzez osobistą odpowiedzialność jej wspólników. Koncepcja odpowiedzialności 

przebijającej i nadużycia formy prawnej spółki w prawie niemieckim i polskim, Prace Naukowe 

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Seria: e-Monografie 

Nr 73, E-Wydawnictwo, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wydział Prawa, 

Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, ISBN 978-83-65431-

14-1 (druk), ISBN 978-83-65431-15-8 (online), 474 s. 

Recenzja wydawnicza – dr hab. Jerzy Jacyszyn, prof. nadzw. UWr 
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1. Przedmiot rozprawy 

Przedmiotem rozprawy jest analiza problematyki odpowiedzialności przebijającej wspólników 

GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, niemiecka spółka z o.o.) w prawie niemieckim 

oraz stanowiącej jej zbliżony odpowiednik w prawie polskim odpowiedzialności wspólników 

spółki za nadużycie formy prawnej spółki jako instrumentu ochrony wierzycieli spółki z o.o. 

(GmbH). 

 

2. Uzasadnienie wyboru tematu rozprawy 

Do wyboru tematu niniejszej rozprawy skłoniła mnie tocząca się w doktrynie polskiego prawa 

spółek dyskusja poświęcona ukształtowaniu systemu ochrony wierzycieli spółki z o.o. w 

związku z planowaną reformą struktury majątkowej tejże spółki i przewidzianym 

zmniejszeniem kwoty minimalnego kapitału zakładowego do symbolicznej złotówki. W toku 

tej dyskusji szereg autorów wskazywało na potrzebę przejęcia zagranicznych rozwiązań 

prawnych chroniących wierzycieli spółki z o.o., w tym rozważano możliwość przejęcia na grunt 

prawa polskiego niemieckiej koncepcji odpowiedzialności przebijającej. Prezentowane przez 

poszczególnych przedstawicieli doktryny poglądy wskazują jednak na niejednorodne 

pojmowanie konstrukcji „przebicia”, która utożsamiana jest nawet – zapewne w uproszczeniu 

– z deliktową odpowiedzialnością wspólników, skoro mowa jest o przebijającej 

odpowiedzialności wspólników opartej na ogólnej deliktowej podstawie. Natomiast wstępna 

analiza wcześniejszych wypowiedzi na temat odpowiedzialności przebijającej prowadzi do 

konstatacji, że problematyka tej odpowiedzialności nie doczekała się do tej pory pogłębionej 

analizy dogmatycznej i prawnoporównawczej w doktrynie polskiej. Analiza ta skupiała się 

głównie na skromnej prezentacji dorobku doktryny niemieckiej, w ramach której autorzy 

omawiali przede wszystkim koncepcję i poglądy R. Sericka zawarte w jego rozprawie 

habilitacyjnej z lat 50-tych1, której to pracy – mimo jej nieocenionych zasług dla rozwoju 

niemieckiej koncepcji „przebicia” – w żadnej mierze nie można uznać obecnie za miarodajną 

dla problematyki. Między innymi to właśnie rozprawa tego autora rzutowała na szerokie ujęcie 

w doktrynie polskiej problematyki przebicia pod bardziej ogólnym hasłem nadużycia 

osobowości prawnej oraz nadużycia formy prawnej spółki, w ramach którego to szerokiego 

ujęcia zbiorczo, aczkolwiek fragmentarycznie, przedstawiano zarówno właściwe aspekty 

odpowiedzialności przebijającej (niem. Haftungsdurchgriff albo Durchgriffshaftung), jak i 

                                                           
1 R. Serick, Rechtsform und Realität juristischer Person, Tübingen 1955 (2. niezmienione wyd. 1980). 
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kwestię tzw. przebicia „przyporządkowującego” (przebicia przez przypisanie, niem. 

Zurechnungsdurchgriff). Dużo miejsca poświęcano przy tym nie tyle analizie koncepcji 

„przebicia”, ile alternatywnym wobec niej instrumentom ochrony wierzycieli spółki z o.o. 

 

3. Cele badawcze rozprawy 

W związku z postulowanym w doktrynie polskiego prawa spółek sięgnięciem do konstrukcji 

odpowiedzialności przebijającej – przede wszystkim tej rozwiniętej w niemieckim prawie 

spółek – jako dodatkowego instrumentu ochrony wierzycieli spółki z o.o., mającego wzmocnić 

tę ochronę, a także fragmentarycznym i niepełnym omówieniem problematyki 

odpowiedzialności przebijającej w doktrynie polskiej, głównym celem rozprawy habilitacyjnej 

jest ustalenie, czym, tak naprawdę, jest odpowiedzialność przebijająca i czy rzeczywiście 

stanowi ona efektywny instrument ochronny, który zasługuje na przejęcie na grunt prawa 

polskiego. Istotne jest również ustalenie, czy przejęcie niemieckiej instytucji 

odpowiedzialności przebijającej, w przypadku uznania celowości takiego przejęcia, jest w 

ogóle możliwe na gruncie legis latae. 

 

4. Metodologia 

Aby ten cel osiągnąć, konieczna jest pogłębiona dogmatyczna analiza koncepcji i instytucji 

odpowiedzialności przebijającej w niemieckiej doktrynie ze szczególnym uwzględnieniem 

rozwoju tej koncepcji od samego początku jej powstania aż po dzień dzisiejszy. Dogmatycznej 

analizie poddana została również omawiana w doktrynie polskiej koncepcja odpowiedzialności 

za nadużycie formy prawnej spółki, odpowiedzialności za nadużycie osobowości prawnej, a 

także koncepcja nadużycia prawa do posługiwania się formą osoby prawnej w zakresie, w jakim 

dotyczy ona odpowiedzialności wspólników spółki z o.o. 

Metodzie dogmatycznej towarzyszy metoda case law study, w ramach której przedstawiono i 

poddano analizie orzecznictwo sądów niemieckich i sądów polskich dotyczące problematyki 

odpowiedzialności wspólników spółki z o.o. ze szczególnym uwzględnieniem prawotwórczej 

roli orzeczeń niemieckiego Federalnego Trybunału Sprawiedliwości i zwróceniem uwagi na 

kształtujące się w orzecznictwie i równolegle wyodrębnione w doktrynie grupy przypadków 

„przebicia”. 

Wreszcie, najistotniejszą metodą zastosowaną w niniejszej rozprawie z perspektywy jej celów 

jest metoda prawnoporównawcza. Niemiecki porządek prawny stanowi punkt odniesienia i 
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porządek wyjściowy, podczas gdy polski porządek prawny jest porządkiem docelowym. 

Dokonana w niniejszej rozprawie analiza prawnoporównawcza o charakterze kontekstowym i 

funkcjonalnym, a więc nie sprowadzająca się tylko do – niejako lustrzanego – zestawienia 

rozwiązań niemieckich z rozwiązaniami polskimi, oparta jest na pogłębionej analizie 

dogmatycznej i metodologicznej rozwiązań niemieckich, w tym niemieckiego orzecznictwa i 

przedstawieniu stanowiących ich nieco bardziej odległy odpowiednik rozwiązań polskich. 

Celem tej komparatystycznej analizy jest odpowiedź na pytanie, czy przejęcie konstrukcji 

Durchgriffshaftung na grunt prawa polskiego – przy uwzględnieniu aktualnego ukształtowania 

w polskim prawie spółek koncepcji nadużycia formy prawnej spółki – jest w ogóle możliwe i 

dopuszczalne de lege lata, a jeżeli tak, czy jest ono w ogóle celowe. Odpowiedź na to pytanie 

wymaga z kolei przeprowadzenia – w niezbędnym zakresie – metodologicznej i dogmatycznej 

analizy znanych prawu polskiemu instytucji prawnych, dogmatycznych podstaw 

odpowiedzialności oraz metod stosowania prawa. 

 

5. Struktura pracy i przegląd treści 

Rozprawa habilitacyjna składa się z czterech części podzielonych na czternaście rozdziałów. 

Część pierwsza rozprawy poświęcona jest omówieniu zagadnień ogólnych, w tym uzasadnieniu 

potrzeby analizy problematyki odpowiedzialności przebijającej wspólników spółki z o.o. 

(rozdział I), a także przedstawieniu deficytów ochrony wierzycieli spółki z o.o. poprzez system 

kapitału zakładowego oraz testu wypłacalności, które uzasadniają poszukiwanie 

alternatywnych wobec tych systemów instrumentów ochrony wierzycieli spółki z o.o. (rozdział 

II i III). Przy tym w rozdziale III przedstawione są – w drodze swoistego wyjęcia przed nawias 

– omawiane w doktrynie i orzecznictwie niemieckim, a w mniejszym zakresie również w 

doktrynie polskiej, grupy przypadków uzasadniających ochronę wierzycieli spółki z o.o. 

nieobjęte ochroną przez system kapitału zakładowego i testu wypłacalności. Szczególna uwaga 

poświęcona została również relacji odpowiedzialności przebijającej do szerszej problematyki 

pominięcia prawnej odrębności spółek kapitałowych, a w ramach uwag definicyjnych i 

porządkujących wskazano, co należy rozumieć przez tzw. właściwą odpowiedzialność 

przebijającą, której analizie poświęcona jest przeważająca część rozważań zawartych w 

rozprawie (rozdział IV). W rozdziale tym podkreślono, że ograniczenie, a tak właściwie – 

wyłączenie odpowiedzialności wspólników (akcjonariuszy) za zobowiązania spółki 

kapitałowej nie stanowi istotnej i charakterystycznej cechy związanej ściśle z osobowością 

prawną tychże spółek, czy też szerzej: cechy osób prawnych, o czym świadczą chociażby 
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rozwiązania przyjęte we francuskim prawie spółek. Ponadto zwrócona została uwaga na to, że 

odpowiedzialność przebijająca stanowi tylko jeden z aspektów pominięcia prawnej odrębności 

spółek kapitałowych. Podkreślono też wieloznaczność pojęcia „przebicia” i 

„odpowiedzialności przebijającej” ze szczególnym uwzględnieniem podziału na tzw. właściwą 

odpowiedzialność przebijającą (niem. echte Durchgriffshaftung) i niewłaściwą 

odpowiedzialność przebijającą (niem. unechte Durchgriffshaftung). Te rozważania definicyjne 

pozwoliły, jak już wyżej wspomniano, wskazać na tzw. właściwą odpowiedzialność 

przebijającą (odpowiedzialność przebijającą sensu stricto) jako główny przedmiot analizy w 

niniejszej rozprawie, przez którą należy rozumieć zewnętrzną odpowiedzialność wspólników 

spółki z o.o. za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli mającą swoje źródło w prawie 

spółek. 

Część druga rozprawy poświęcona jest przedstawieniu koncepcji Durchgriffshaftung w 

niemieckiej doktrynie i orzecznictwie ze szczególnym uwypukleniem teoretyczno-prawnych i 

dogmatycznych podstaw tej odpowiedzialności, jej historycznego rozwoju, 

wielowariantowości oraz wieloznaczności. Rozdział V rozprawy zawiera pierwsze tego rodzaju 

w doktrynie polskiej obszerne i kompleksowe przedstawienie oraz usystematyzowanie 

występujących w doktrynie niemieckiego prawa spółek teorii odpowiedzialności przebijającej, 

w tym zapomnianych już nawet w doktrynie niemieckiej teorii z lat 50-tych, 60-tych i 70-tych 

ubiegłego wieku. Rozdział ten nie ma bynajmniej charakteru deskryptywnego, ale stanowi 

próbę krytycznego pogrupowania poszczególnych koncepcji, co ma również znaczenie z 

perspektywy doktryny niemieckiej. Szczególnie istotne są bowiem spostrzeżenia, że w 

przypadku odpowiedzialności za materialne niedokapitalizowanie niektórzy autorzy będący 

zwolennikami koncepcji odpowiedzialności przebijającej odstępowali od jej „klasycznego” 

rozumienia jako nieograniczonej kwotowo odpowiedzialności o charakterze wręcz absolutnym, 

dopuszczając kwotowe ograniczenie tej odpowiedzialności do wysokości różnicy miedzy 

rzeczywistym a pożądanym stanem kapitału własnego spółki z o.o. (taki mniejszościowy 

pogląd reprezentowali R. Reinhardt, O. Kuhn oraz U. Immenga), co jednak należy uznać za 

zabieg trudny do uzasadnienia z dogmatycznego punktu widzenia, a ponadto niosący ze sobą 

istotne problemy dowodowe, z czego zdawali sobie sprawę zwolennicy tego mniejszościowego 

poglądu. W rozdziale V podkreślono przy tym znaczenie dwóch najistotniejszych koncepcji 

odpowiedzialności przebijającej w postaci obiektywnej teorii nadużycia (teorii 

instytucjonalnej) oraz tzw. współczesnej teorii celu normy, a więc koncepcji redukcji 

teleologicznej, które dodatkowo zostały obszernie omówione i poddane krytycznej analizie w 
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komparatystycznym rozdziale XII rozprawy. Rozdział VI rozprawy poświęcony jest teoriom 

odpowiedzialności przebijającej przyjmowanym w niemieckim orzecznictwie. Analiza 

przeprowadzona w tym rozdziale potwierdza dominujące znaczenie teorii obiektywnego 

nadużycia oraz teorii redukcji celowościowej, a także wzajemne przenikanie się tych obydwu 

koncepcji we współczesnym orzecznictwie BGH dotyczącym unicestwienia egzystencji spółki 

oraz pomieszania majątków spółki i wspólnika. To właśnie zastosowanie tych koncepcji do 

przypadków nadużywania przez wspólników formy prawnej GmbH (spółki z o.o.) oraz 

związanych z tymi koncepcjami dogmatycznych podstaw odpowiedzialności wspólników 

(czemu poświęcone są obszerne rozważania w dalszych częściach rozprawy) ma umożliwiać 

pozbawienie wspólników spółek z o.o. przywileju wyłączenia ich odpowiedzialności za 

zobowiązania spółki, co znalazło swój szczególny wyraz w wyroku w sprawie KBV. W 

rozdziale VII rozprawy przedstawiono zastosowanie instytucji odpowiedzialności przebijającej 

w niemieckiej doktrynie i orzecznictwie ze szczegółowym omówieniem poszczególnych 

„klasycznych” przypadków odpowiedzialności przebijającej oraz najistotniejszej współcześnie 

grupy przypadków „przebicia” w postaci unicestwienia egzystencji spółki, która sama składa 

się z wielu podgrup przypadków. W toku analizy niemieckiej judykatury dotyczącej 

unicestwienia egzystencji spółki (niem. Existenzvernichtungshaftung) szczególną uwagę 

zwrócono na stopniowe łagodzenie pierwotnie „klasycznej” koncepcji odpowiedzialności 

przebijającej na rzecz koncepcji odpowiedzialności noszącej coraz więcej cech 

odpowiedzialności odszkodowawczej (możliwość powołania się przez wspólnika na tzw. błąd 

menadżerski, możliwość wykazania przez wspólnika, że wierzyciel doznał w istocie 

mniejszego uszczerbku niż wartość dochodzonej przezeń wierzytelności), a więc odchodzenie 

przez BGH w ramach stosowanego przez ten sąd prawotwórstwa sądowego od właściwej 

odpowiedzialności przebijającej w kierunku odpowiedzialności przebijającej sensu largo. 

Rozdział VIII rozprawy poświęcony został krytyce koncepcji odpowiedzialności przebijającej 

w niemieckiej doktrynie i orzecznictwie. W ramach tego rozdziału zaproponowano autorskie 

pogrupowanie poglądów krytycznych, poczynając od krytyki o charakterze ściśle 

metodologicznym (poglądy U. Ehricke), poprzez krytykę metodologiczno-dogmatyczną, a 

kończąc na krytyce ściśle dogmatycznej. Oprócz krytyki o charakterze bardziej ogólnym – 

metodologiczno-dogmatycznym – przedstawiona została krytyka poszczególnych grup 

przypadków odpowiedzialności przebijającej. Szczególna uwaga została poświęcona wolcie 

orzeczniczej dokonanej przez BGH w zakresie odpowiedzialności za unicestwienie egzystencji 

spółki. Niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości w wyroku Trihotel oraz następujących 

po nim orzeczeniach Gamma i Sanitary zrezygnował bowiem nie tylko z koncepcji 
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odpowiedzialności przebijającej za unicestwienie egzystencji spółki na rzecz deliktowej 

odpowiedzialności odszkodowawczej, ale dodatkowo – wbrew swojemu dotychczasowemu 

orzecznictwu dotyczącego alternatywnej wobec koncepcji „przebicia” deliktowej 

odpowiedzialności na podstawie § 826 BGB – ukształtował tę odpowiedzialność jako 

wewnętrzną wobec spółki, co zostało określone przez niektórych autorów jako przeciwne 

sądowemu rozwijaniu prawa (niem. Rechtsfortbildung) sądowe „uwstecznianie prawa” (niem. 

„Rechtsrückbildung“; tak dosadnie B. Dauner-Lieb), co zostało poddane odpowiedniej krytyce 

pod koniec rodziału VIII. 

Część trzecia rozprawy, składająca się z trzech rozdziałów, poświęcona jest ochronie 

wierzycieli wspólników spółki z o.o. poprzez odpowiedzialność przebijającą jej wspólników w 

doktrynie i judykaturze polskiej. W rozdziale IX omówione zostały koncepcje, które należy 

uznać za mniej lub bardziej odległe odpowiedniki niemieckiej koncepcji Durchgriffshaftung w 

postaci koncepcji nadużycia formy prawnej spółki oraz nadużycia osobowości, a także 

przedstawionej przez R. Szczepaniaka koncepcji nadużycia prawa do posługiwania się formą 

osoby prawnej. Wszystkie te koncepcje, a zwłaszcza koncepcja R. Szczepaniaka zostały 

poddane krytycznej analizie. Rozdział X poświęcony jest zastosowaniu koncepcji nadużycia 

formy prawnej spółki w doktrynie i orzecznictwie polskim ze szczególnym uwzględnieniem 

omawianych w doktrynie polskiej grup przypadków uzasadniających zastosowanie tej 

koncepcji. Natomiast w rozdziale XI zaprezentowana została krytyka koncepcji nadużycia 

osobowości prawnej oraz nadużycia formy prawnej spółki w polskiej doktrynie i orzecznictwie. 

Układ części trzeciej i kolejność rozdziałów ze względów prawnoporównawczych odpowiada 

budowie części drugiej rozprawy. Charakterystyczna jest również objętościowa dysproporcja 

pomiędzy obydwiema częściami, co jednak nie powinno w żadnym stopniu dziwić. Doktryna 

polska podeszła bowiem do problematyki odpowiedzialności przebijającej z dużą rezerwą i 

sceptycyzmem, a ponadto poświęciła się bardziej analizie szeroko pojmowanej problematyki 

pominięcia odrębności prawnej spółek kapitałowych i szeroko rozumianego nadużycia 

osobowości prawnej, w ramach to której problematyki odpowiedzialność przebijająca stanowi 

tylko jeden z jej aspektów. Wyrazem krytycznego stanowiska doktryny polskiej wobec 

koncepcji odpowiedzialności przebijającej jest pogląd T. Targosza, który analizując 

problematykę nadużycia osobowości prawnej nie podjął się, jak sam stwierdził, próby 

opracowania na potrzeby prawa polskiego warunków dopuszczalności pomijania osobowości 

prawnej podnosząc, że przeciwko przejęciu koncepcji „przebicia” przemawia to, że 

problematyka ta w ogóle nie zaistniała w polskiej nauce. Ponadto autor stwierdził, że koncepcja 
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taka powinna stanowić wyłącznie ultima ratio, a „pierwszeństwo należy przyznać 

‘konwencjonalnym’ rozwiązaniom”, takim zwłaszcza jak odpowiedzialność deliktowa2. Tego 

rodzaju podejście przedstawicieli doktryny polskiej do koncepcji odpowiedzialności 

przebijającej spowodowało, że dotycząca jej literatura przedmiotu jest nad wyraz skąpa. 

Natomiast same odniesienie się do Durchgriffshaftung w doktrynie polskiej jest w istocie 

bardzo skromne, co dotyczy zarówno analizy metodologicznych i dogmatycznych podstaw tej 

odpowiedzialności, jak i omówienia poszczególnych grup przypadków „przebicia”, nie 

wspominając już o tym, że niektórzy autorzy omawiając zwłaszcza problematykę 

odpowiedzialności za unicestwienie egzystencji spółki wykazali się brakiem znajomości 

orzecznictwa BGH w jego historycznym rozwoju, co skutkowało wadliwym przedstawieniem 

tego zagadnienia. Ta omówiona dysproporcja pomiędzy niemiecką a polską częścią rozprawy 

dotyczącą odpowiedzialności przebijającej potwierdza jedynie zasadność wyboru porządku 

niemieckiego jako punktu odniesienia, a porządku polskiego jako porządku docelowego w 

ramach analizy komparatystycznej i otwiera drogę do właściwej analizy komparatystycznej o 

charakterze kontekstowym i funkcjonalnym. 

Analiza ta przeprowadzona została w czwartej i ostatniej części rozprawy (rozdział XII), w 

której zawarte zostały także – mające również charakter komparatystyczny – uwagi i wnioski 

de lege lata na temat koncepcji odpowiedzialności przebijającej w stosunku do alternatywnych 

rozwiązań i podstaw prawnych odpowiedzialności (rozdział XIII). W rozdziale tym 

przedstawiono wady i zalety poszczególnych alternatywnych instrumentów ochrony 

wierzycieli, a także wady i zalety koncepcji odpowiedzialności przebijającej, aby zakończyć 

ten rozdział rozważaniami na temat możliwości, dopuszczalności i celowości zastosowania 

konstrukcji „przebicia” na gruncie legis latae. Natomiast w ostatnim rozdziale rozprawy zostały 

przedstawione uwagi i zgłoszone postulaty de lege ferenda dotyczące uregulowania w prawie 

polskim odpowiedzialności wspólników za nadużycie formy prawnej spółki z o.o. (rozdział 

XIV). W rozdziale tym przedstawiono nie tylko założenia, jakim powinna odpowiadać 

proponowana przyszła regulacja odpowiedzialności wspólników spółki z o.o. wobec 

wierzycieli tej spółki, ale także zostało zaproponowane brzmienie stosownych przepisów. 

Kończąc skrótowe omówienie struktury rozprawy i przedstawienie przeglądu treści chciałbym 

podkreślić, że przedstawione w rozdziale XIII alternatywne wobec odpowiedzialności 

przebijającej instrumenty ochrony wierzycieli i dogmatyczne podstawy odpowiedzialności 

zostały przedstawione w zakresie niezbędnym dla zestawienia i porównania ich z 

                                                           
2 T. Targosz, Nadużycie osobowości prawnej, Kraków 2004, s. 233.  
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odpowiedzialnością przebijającą. W szczególności tylko w niezbędnym zakresie odniesiono się 

do odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. na podstawie art. 299 k.s.h. oraz art. 21 

ust. 3 p.u., a prawie całkowicie pominięto problematykę odpowiedzialności wspólników jako 

tzw. faktycznych zarządców, jako pochodną wobec odpowiedzialności członków zarządu. 

Ponadto chciałbym podkreślić, że przeprowadzona w mojej rozprawie analiza poświęcona jest 

spółce z o.o. jako formie organizacyjnoprawnej szczególnie podatnej na nadużycia, o czym 

świadczy również to, że koncepcja odpowiedzialności przebijającej została rozwinięta właśnie 

w celu ochrony wierzycieli tejże spółki. Dlatego też w rozprawie brak jest szczególnych 

rozważań na temat odpowiedzialności przebijającej akcjonariuszy spółki akcyjnej, czy też 

szerzej: odpowiedzialności przebijającej podmiotów stanowiących substrat osobowy osób 

prawnych (w tym m.in. członków spółdzielni i stowarzyszeń). Natomiast problematyka 

odpowiedzialności przebijającej podmiotów innych niż wspólnicy spółki z o.o. została 

omówiona skrótowo jedynie w takim zakresie, w jakim jest to relewantne dla 

odpowiedzialności przebijającej w spółce z o.o. Poczynione w rozprawie rozważania 

zachowują jednakże swoją aktualność również w odniesieniu do spółki akcyjnej, czy też innych 

osób prawnych, a proponowane przepisy można w łatwy sposób przeredagować tak, aby swoim 

zakresem podmiotowym objęły one w sposób ogólny wszystkie osoby prawne. W 

szczególności możliwe jest rozszerzenie odpowiedzialności przebijającej na akcjonariuszy tzw. 

prywatnych spółek akcyjnych. 

Wreszcie chciałbym podkreślić, że w przeciwieństwie do szeregu opracowań analizujących 

problematykę odpowiedzialności wspólników wobec wierzycieli spółki, rozprawa mojego 

autorstwa nie jest poświęcona problematyce koncernowej i odpowiedzialności spółki 

dominującej wobec wierzycieli kapitałowych spółek zależnych, a zatem wyłączone zostały z 

rozprawy rozważania na temat prawa zgrupowań spółek i powiązań wewnątrzkoncernowych. 

Problematyka „przebicia” oraz przypadki nadużycia formy prawnej spółki dotyczą bowiem 

wszystkich spółek z o.o., a nie tylko spółek uczestniczących w zgrupowaniu, choć należy 

przyznać, że nadużycia te zdarzają się nader często w strukturach koncernowych, o czym 

świadczą dobitnie niektóre wyodrębnione i omówione w rozprawie podgrupy przypadków 

odpowiedzialności za unicestwienie egzystencji spółki (niem. Existenzvernichtungshaftung). O 

oderwaniu się zagadnienia odpowiedzialności przebijającej od problematyki koncernowej 

świadczy dobitnie przedstawiona w rozprawie ewolucja orzecznictwa niemieckiego 

Federalnego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego Existenzvernichtungshaftung. 
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W rozprawie pominięto ponadto analizę problematyki odpowiedzialności przebijającej w 

szerszym kontekście europejskiego prawa spółek, swobody przedsiębiorczości i prawa 

prywatnego międzynarodowego, sygnalizując jedynie wady i zalety przyporządkowania 

odpowiedzialności wspólników wobec wierzycieli spółki z o.o. do prawa spółek, prawa czynów 

niedozwolonych oraz prawa upadłościowego. 

 

6. Najważniejsze wnioski i tezy rozprawy 

Niniejsze przedstawienie najważniejszych wniosków i tez rozprawy odnosi się zasadniczo do 

układu pracy i chronologii przedstawianych w niej zagadnień. W celu syntetycznego 

przedstawienia wniosków rozprawy pozwoliłem sobie jednak odnieść się miejscami do 

poglądów i wyników analizy przedstawionych i zawartych w różnych częściach pracy.  

Ochrona wierzycieli spółki z o.o. poprzez odpowiedzialność jej wspólników postulowana jest 

zarówno w doktrynie niemieckiej, jak i polskiej. W dyskusji polskiej impulsem do 

postulowanego wzmocnienia ochrony wierzycieli spółki z o.o. jest planowana reforma 

struktury majątkowej tej spółki. 

W niemieckim prawie spółek koncepcja ochrony wierzycieli spółki GmbH poprzez osobistą 

odpowiedzialność jej wspólników rozwijana była już poczynając od lat dwudziestych 

ubiegłego wieku, o czym świadczy wczesne orzecznictwo Sądu Rzeszy (niem. Reichsgericht) 

oraz coraz to silniejszy rozwój teoretycznych i dogmatycznych podstaw odpowiedzialności 

przebijającej w niemieckiej doktrynie poczynając od lat 50-tych ubiegłego wieku. Co ciekawe, 

postulaty niemieckiej doktryny dotyczące zwiększenia zakresu odpowiedzialności wspólników 

GmbH nasiliły się na etapie wdrażania reformy niemieckiego prawa spółki z o.o. dokonanej 

ustawą o modernizacji prawa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i zwalczaniu nadużyć 

(niem. skrót ustawy MoMiG)3 i po wejściu w życie tej noweli, co stanowiło zarówno reakcję 

na wprowadzenie nowej odmiany GmbH w postaci tzw. spółki przedsiębiorczej (niem. 

Unternehmergesellschaft), jak i przede wszystkim na zwiększenie odpowiedzialności 

zarządców GmbH i rozszerzenie jej o odpowiedzialność za dokonywane na rzecz wspólników 

płatności prowadzące do niewypłacalności spółki (§ 64 GmbHG w nowym brzmieniu). 

Przekonanie o potrzebie ochrony wierzycieli spółki z o.o. poprzez osobistą odpowiedzialność 

jej wspólników bazuje na dominującym zarówno w doktrynie niemieckiej i polskiej poglądzie, 

                                                           
3 Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen vom 23. Oktober 2008 
(MoMiG), BGBl. 2008, Teil I, Nr. 48 vom 28. Oktober 2008, s. 2026 i n. 
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że ochrona wierzycieli poprzez system kapitału zakładowego cechuje się licznymi deficytami. 

Świadczą o tym różnorodne grupy przypadków „przebicia”, w których zawodzi system ochrony 

kapitałowej, a także system ochrony poprzez test wypłacalności, na co również zwrócono 

uwagę w niniejszej rozprawie. 

Dlatego też ogólną tezą niniejszej rozprawy jest założenie, że w związku z ujawnionymi – w 

toku dyskusji nad reformą struktury majątkowej polskiej spółki z o.o., a także w toku 

niemieckiej reformy spółki GmbH – deficytami systemu kapitału zakładowego w zakresie 

ochrony wierzycieli spółki z o.o. konieczne jest wzmocnienie ich ochrony poprzez rozszerzenie 

kręgu podmiotów odpowiedzialnych wobec wierzycieli spółki z o.o. o jej wspólników. 

Podstawowym instrumentem ochrony wierzycieli spółki z o.o. poprzez odpowiedzialność jej 

wspólników rozwijanym zarówno w niemieckim orzecznictwie, jak i doktrynie jest konstrukcja 

odpowiedzialności przebijającej, którą cechuje definicyjna niejednoznaczność. Poprzez 

odpowiedzialność przebijającą rozumie się bowiem zarówno odpowiedzialność sensu largo, 

budowaną przy wykorzystaniu „klasycznych” i ugruntowanych podstaw odpowiedzialności, w 

tym zwłaszcza odpowiedzialności deliktowej, które to ogólnocywilistyczne rodzaje 

odpowiedzialności mogą przyjmować zarówno postać odpowiedzialności wewnętrznej, jak i 

zewnętrznej, a także odpowiedzialności kwotowo nieograniczonej albo ograniczonej, jak i 

odpowiedzialność przebijającą sensu stricto. Jak już wyżej wspomniano, przez ową właściwą 

odpowiedzialność przebijającą należy rozumieć zewnętrzną odpowiedzialność wspólników 

spółki z o.o. za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli mającą swoje źródło w prawie 

spółek. Konstrukcyjnie rzecz ujmując, poprzez uzyskanie różnie pojmowanego efektu 

„przebicia”, o czym poniżej, przybiera ona postać odpowiedzialności nieograniczonej kwotowo 

(do jakiejś wyrządzonej wierzycielom szkody). Jest to odpowiedzialność za zobowiązania 

spółki i w kwocie stanowiącej ich wysokość. Warto przy tym podkreślić, że zasadnicze 

rozważania niemieckiej doktryny, a także praktyka orzecznicza dotyczyły właśnie 

odpowiedzialności przebijającej sensu stricto, co nie wyłączało wskazywania przez niemiecki 

Federalny Trybunał Sprawiedliwości w rozstrzyganych przypadkach „przebicia” na § 826 BGB 

jako możliwą również do zastosowania podstawę prawną zewnętrznej deliktowej 

odpowiedzialności wspólników spółki z o.o. wobec jej wierzycieli. 

Doktryna, a częściowo również orzecznictwo niemieckie, rozwinęły szereg teoretycznych 

koncepcji mających uzasadniać odpowiedzialność przebijającą wspólników spółki z o.o. wobec 

jej wierzycieli i uzyskać efekt „przebicia”. Pośród tych teorii można wyróżnić zarówno 

właściwe, jaki i niewłaściwe koncepcje odpowiedzialności przebijającej. Te pierwsze 



13 

 

nawiązują do zasady rozdzielności (niem. Trennungsprinzip) i ich celem jest przełamanie 

zasady prawnej odrębności spółki z o.o. od jej wspólników. Natomiast teorie niewłaściwe nie 

negują obowiązywania zasady odrębności spółki z o.o. i jej wspólników nawet na potrzeby 

„przebicia”, lecz próbują niejako punktowo znieść obowiązywanie samej zasady wyłączenia 

odpowiedzialności wspólników GmbH za jej zobowiązania. Do pierwszej grupy teorii należą 

teorie nadużycia i teorie instytucjonalne, do drugiej zaś przede wszystkim współczesna teoria 

celu normy zwana również teorią redukcji teleologicznej. Szczegółowe rozróżnienie i 

omówienie tych teorii zostało dokonane, jak już wspomniano, w rozdziale V rozprawy. 

Zarówno w niemieckiej doktrynie, jak i orzecznictwie rozwinięto szereg grup przypadków 

odpowiedzialności przebijającej, w ramach których wyróżnić można dwie grupy nadrzędne: 

grupę klasycznych przypadków odpowiedzialności przebijającej, obejmującą materialne 

niedokapitalizowanie spółki, pomieszanie majątków spółki i wspólnika, pomieszanie sfer 

spółki i wspólnika oraz nadużycie instytucji, oraz grupę przypadków unicestwienia egzystencji 

spółki. O ile klasyczne przypadki „przebicia”, zwłaszcza materialne niedokapitalizowanie 

spółki, spotkały się głównie z zainteresowaniem doktryny i tylko sporadycznie znajdowały 

swoje potwierdzenie i odzwierciedlenie w orzecznictwie BGH, o tyle koncepcja 

odpowiedzialności za unicestwienie egzystencji (niem. Existenzvernichtungshaftung) rozwijała 

się równolegle zarówno w orzecznictwie BGH, jak i w doktrynie, które wywierały na siebie 

wzajemny wpływ. 

W szeregu swoich orzeczeń niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości rozwinął w ramach 

prawotwórstwa sądowego szczegółowe przesłanki odpowiedzialności za unicestwienie 

egzystencji spółki ukształtowanej – poczynając od wyroku w sprawie KBV, poprzez wyroki w 

sprawach Rheumaklinik, Autovertragshändler aż do wyroku w sprawie Handelsvertreter – jako 

odpowiedzialność przebijająca wspólników za nadużycie formy prawnej GmbH. Również 

doktryna niemieckiego prawa spółek rozwinęła, bazując na dorobku orzecznictwa, 

szczegółowe przesłanki odpowiedzialności przebijającej za unicestwienie egzystencji spółki. O 

ile jednak zwolennicy odpowiedzialności przebijającej sensu stricto konsekwentnie opowiadali 

się za ukształtowaniem odpowiedzialności za unicestwienie egzystencji spółki jako 

nieograniczonej kwotowo i niezależnej od winy wspólników odpowiedzialności o charakterze 

obiektywnym i wręcz absolutnym, o tyle BGH w kolejnych orzeczeniach stopniowo łagodził 

swoją koncepcję odpowiedzialności za unicestwienie egzystencji spółki, dopuszczając 

możliwość zwolnienia się przez wspólników z tej odpowiedzialności poprzez wykazanie tzw. 

błędu menadżerskiego, a także przyznając wspólnikom możliwość kwotowego ograniczenia 



14 

 

ich odpowiedzialności poprzez wykazanie, że uszczerbek poniesiony przez wierzycieli jest 

niższy niż wartość utraconych przez nich wierzytelności wobec spółki. 

Zarówno niemiecka doktryna, jak i orzecznictwo przyjmowały i nadal przyjmują (w 

orzecznictwie – w przypadku pomieszania majątków spółki i wspólnika, a w części doktryny – 

również w pozostałych przypadkach), że przypadki „przebicia” stanowią nadużycie formy 

prawnej spółki GmbH, co z kolei uzasadnia pozbawienie wspólników przywileju wyłączenia 

ich odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Przy posłużeniu się teorią obiektywnego 

nadużycia i teorią nadużycia instytucjonalnego argumentem przemawiającym za 

odpowiedzialnością wspólników jest – w uproszczeniu – naruszenie przez nich przepisów 

konstruujących spółkę GmbH jako instytucję, co szczególnie widoczne jest w przypadkach 

pomieszania majątków spółki i wspólnika. Zdaniem doktryny i orzecznictwa, wyłączenie 

odpowiedzialności wspólników jest zasadne tylko wówczas, gdy wspólnicy przestrzegają 

zasady rozdzielności majątków spółki i wspólnika oraz reguł wnoszenia i utrzymania kapitału 

zakładowego, których funkcjonowanie zakłada transparencję i możliwość rozróżnienia 

składników majątkowych spółki od majątku wspólnika. Nadużycia instytucjonalnego można 

dopatrywać się również w przypadkach unicestwienia egzystencji spółki, zwłaszcza w 

podgrupie tych przypadków w postaci tzw. zimnej likwidacji spółki, kiedy to wspólnicy z 

pominięciem reguł uporządkowanego postępowania likwidacyjnego i upadłościowego 

wyprowadzają ze spółki majątek pozostawiając wierzycielom „wydrenowaną” majątkowo 

spółkę „wydmuszkę”, wobec której wierzyciele mają dochodzić zaspokojenia ich roszczeń. 

Koncepcja redukcji teleologicznej, stanowiąca zabieg z zakresu wykładni sensu largo, 

prowadzi również do uzyskania podobnego efektu, jak koncepcja nadużycia instytucjonalnego. 

Stosując ten zabieg dopisuje się – w uproszczeniu – do wyinterpretowanej z wyłączającego 

odpowiedzialność wspólników przepisu normy prawnej zastrzeżenie, ograniczające jego (jej) 

zastosowanie, które w przypadku unicestwienia egzystencji spółki poprzez zimną likwidację 

przybiera – w uproszczeniu – takie brzmienie: „wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za 

zobowiązania spółki z o.o., jeżeli przestrzegają przepisów o likwidacji spółki i nie pozbawiają 

spółki jej majątku z pominięciem reguł likwidacyjnych”. W przypadku pomieszania majątków 

spółki i wspólnika, ograniczający zastosowanie przepisu wyłączającego dopowiedzialność 

wspólników wyjątek brzmiałby następująco: „wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za 

zobowiązania spółki, jeżeli przestrzegają rozdzielności majątkowej między majątkiem spółki i 

wspólników i możliwe jest rozróżnienie przynależności poszczególnych składników do 

majątku spółki albo wspólnika”. 
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Mimo przychylności ze strony orzecznictwa i doktryny, koncepcja odpowiedzialności 

przebijającej spotkała się z narastającą krytyką rozwijaną głównie w niemieckiej doktrynie, do 

której przyłączyła się judykatura, co miało miejsce zwłaszcza w przypadku unicestwienia 

egzystencji spółki. 

Krytyka odpowiedzialności przebijającej rozwijała się zarówno na płaszczyźnie 

metodologicznej, jak i dogmatycznej. Na płaszczyźnie metodologicznej niektórzy autorzy 

podkreślali, że brak jest podstaw do sądowego rozwijania prawa (niem. richterliche 

Rechtsfortbildung) poprzez tworzenie koncepcji odpowiedzialności przebijającej, ponieważ nie 

występuje ustawowa luka regulacyjna, uzasadniająca prawotwórstwo sądowe. Zdaniem U. 

Ehricke, istniejące podstawy prawne odpowiedzialności, w szczególności odpowiedzialność 

deliktowa, są wystarczające dla pociągnięcia wspólników do odpowiedzialności w klasycznych 

przypadkach przebicia, co oznacza, że w tych przypadkach brak jest luki ustawowej. Pozostali 

krytycy koncepcji przebicia dopatrywali się, co prawda, występowania luki regulacyjnej, 

jednakże uznawali, że koncepcja odpowiedzialności przebijającej jest instytucją zbyt daleko 

ingerującą w sferę majątkową wspólników, i postulowali prawotwórcze rozwijanie innych 

podstaw odpowiedzialności wspólników, zwłaszcza w przypadku odpowiedzialności za 

unicestwienie egzystencji spółki, które byłyby łagodniejsze pod względem skutków prawnych. 

W szczególności rozwijana jest koncepcja odpowiedzialności wewnętrznej wspólników wobec 

spółki oparta na zobowiązaniowej podstawie prawnej odpowiedzialności w postaci stosunku 

szczególnego powiązania (niem. Sonderverbindung), którą rozróżnia się od podstawy 

odpowiedzialności za naruszenie obowiązków lojalności wspólników względem spółki (i 

pozostałych wspólników). Inni krytycy odpowiedzialności przebijającej nie odnosili się do 

płaszczyzny metodologicznej i stwierdzali jedynie, że istniejące alternatywne wobec koncepcji 

„przebicia” instrumenty ochrony wierzycieli, stanowią wystarczające z dogmatycznego punktu 

widzenia podstawy odpowiedzialności. 

Argumenty krytyków koncepcji odpowiedzialności przebijającej formułowane w doktrynie 

niemieckiej można podsumować stwierdzeniem, że stanowi ona zbyt daleko idący instrument 

ochrony wierzycieli, który – stosowany nawet w wyjątkowych przypadkach – grozi 

zachwianiem w posadach spółki z o.o. jako formy organizacyjnoprawnej prowadzenia 

działalności gospodarczej. Obiektywny i nieograniczony kwotowo charakter tej 

odpowiedzialności, a także ukształtowanie odpowiedzialności wspólników jako zewnętrznej 

wobec wierzycieli spółki sprzeciwia się, zdaniem krytyków koncepcji „przebicia”, dominującej 

w prawie cywilnym zasadzie odpowiedzialności odszkodowawczej za zawinione zachowanie, 
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która w przypadku prawa spółek przybiera charakter odpowiedzialności wewnętrznej wobec 

spółki, a która ponadto powinna ograniczać się do rekompensaty uszczerbku rzeczywiście 

poniesionego przez spółkę. Już w tym miejscu należy jednak podkreślić, że również prawu 

niemieckiemu znana jest odpowiedzialność zewnętrzna członków zarządu wobec wierzycieli 

spółki GmbH za spóźnione złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, co stanowi istotny 

wyłom w kształtowaniu odpowiedzialności wspólników jako wewnętrznej wobec spółki. 

Krytyka koncepcji odpowiedzialności przebijającej została rozwinięta również w orzecznictwie 

BGH dotyczącym odpowiedzialności za unicestwienie egzystencji spółki. Powołujące 

częściowo podobne argumenty, jakie były podnoszone w doktrynie, Federalny Trybunał 

Sprawiedliwości, poczynając od wyroku w sprawie Trihotel, dokonał wolty orzeczniczej 

kształtując odpowiedzialność za Existenzvernichtung nie tylko jako deliktową 

odpowiedzialność odszkodowawczą, ale ponadto nadając jej w drodze prawotwórczego aktu 

sądowego charakteru odpowiedzialności wewnętrznej wobec spółki, co stanowi istotne 

odstępstwo od dotychczasowego orzecznictwa BGH. Jednocześnie BGH opowiedział się 

stanowczo za utrzymaniem konstrukcji odpowiedzialności przebijającej w przypadkach 

pomieszania majątków spółki i wspólnika, co oznacza, że Federalny Trybunał Sprawiedliwości 

nie ugiął się pod naporem krytyki Durchgriffshaftung formułowanej przez część doktryny 

niemieckiego prawa spółek i nie zarzucił tej koncepcji. Swoboda, z jaką BGH w ramach 

prawotwórstwa sądowego najpierw zaaprobował koncepcję odpowiedzialności przebijającej, 

następnie łagodził jej absolutny i obiektywny charakter, aby wreszcie zamienić ją w przypadku 

odpowiedzialności za unicestwienie egzystencji spółki na deliktową odpowiedzialność 

przebijającą o charakterze wewnętrznym, świadczy z jednej strony o próbie szybkiego 

reagowania przez Trybunał na potrzeby praktyki prawa spółek i dużej elastyczności sądu w 

dążeniu do uzyskiwania sprawiedliwego rezultatu przy rozstrzyganiu danej sprawy. Z drugiej 

jednak strony niesie ona ze sobą niepewność prawa i nie przyczynia się do spójnego 

kształtowania koncepcji odpowiedzialności przebijającej w doktrynie i orzecznictwie 

niemieckim, co tym bardziej świadczy o niezmiernej złożoności problematyki 

odpowiedzialności przebijającej. 

Poza ogólną krytyką koncepcji odpowiedzialności przebijającej na płaszczyźnie 

metodologicznej i dogmatycznej, w doktrynie i orzecznictwie niemieckim rozwinięto 

dogmatyczną krytykę poszczególnych grup przypadków odpowiedzialności przebijającej, 

negując przede wszystkim zasadność wyróżniania pośród nich grupy w postaci pomieszania 

sfer spółki i wspólnika, a także zwracając uwagę na brak podstaw do konstruowania 
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ukształtowanej jako obiektywna odpowiedzialności za (kwalifikowane) materialne 

niedokapitalizowanie spółki, skoro ustawodawca w żaden sposób nie wprowadza wymogu 

wyposażenia spółki z o.o. w kapitały własne odpowiadające przedmiotowi działalności spółki, 

czy też planowanemu rozmiarowi tej działalności. Nie można jednak wykluczyć, zdaniem 

krytyków koncepcji odpowiedzialności przebijającej, pociągnięcia wspólników spółki GmbH 

do odpowiedzialności za materialne niedokapitalizowanie na deliktowej podstawie § 826 BGB. 

Jak już wyżej wspomniano, w przeciwieństwie do niemieckiej doktryny i orzecznictwa, polska 

doktryna i orzecznictwo podeszły do problematyki odpowiedzialności przebijającej z dużą 

rezerwą, a wręcz z niechęcią. Od samego początku preferowane były alternatywne wobec 

konstrukcji odpowiedzialności przebijającej instrumenty ochrony wierzycieli, zwłaszcza w 

postaci deliktowej odpowiedzialności odszkodowawczej. Dominowało i nadal dominuje 

bowiem w doktrynie polskiego prawa spółek i prawa cywilnego przekonanie, że w prawie 

polskim brak jest de lege lata dogmatycznej dopuszczalności i podstawy do stosowania 

konstrukcji odpowiedzialności przebijającej, a w szczególności dominuje pogląd, że nie można 

dla uzyskania efektu „przebicia” posłużyć się konstrukcją nadużycia prawa podmiotowego i 

przywołania art. 5 k.c. jako dogmatycznej podstawy tej odpowiedzialności. Należy przy tym 

podkreślić, na co zwracają uwagę krytycy koncepcji „przebicia”, że wyłączenie 

odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki z o.o. nie może być traktowane jako 

swego rodzaju przywilej, który wykorzystywany przez wspólników stanowiłby wykonywanie 

prawa podmiotowego. Wyłączenie odpowiedzialności wspólników można co najwyżej 

zakwalifikować jako korzystną sytuację prawną. Ponadto zwraca się, skądinąd słusznie, uwagę 

na to, że zgodnie z dominującym poglądem, art. 5 k.c. stanowi instrument ochronny, a nie 

zaczepny i nie może jako taki stanowić samoistnej podstawy dla dochodzenia roszczeń. 

Dodatkowo należy stwierdzić, że doktryna i orzecznictwo polskie nie rozwinęły tak bogatej, 

jak w Niemczech, palety przypadków nadużycia formy prawnej spółki z o.o. uzasadniających 

odpowiedzialność wspólników tejże spółki wobec jej wierzycieli, nawet jeżeli miałaby ona być 

oparta wyłącznie na podstawie deliktowej. 

Analiza prawnoporównawcza odpowiedzialności przebijającej rozwiniętej w niemieckiej 

doktrynie i orzecznictwie oraz stanowiącego jej nieco bardziej odległy odpowiednik 

odpowiedzialności za nadużycie formy prawnej spółki z o.o./ nadużycie osobowości prawnej 

w doktrynie polskiej prowadzi do interesujących wniosków i pozwala sformułować istotne z 

punktu widzenia doktryny polskiego prawa spółek tezy. 
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Najistotniejsze jest stwierdzenie, że z teoretycznego, metodologicznego i dogmatycznego 

punktu widzenia przejęcie koncepcji odpowiedzialności przebijającej do polskiego prawa 

spółek jest dopuszczalne nawet na gruncie legis latae. Przy założeniu, że teoretyczną podstawą 

odpowiedzialności byłaby teoria obiektywnego nadużycia, wymagałoby to jednak rozwinięcia 

na gruncie prawa polskiego koncepcji nadużycia instytucjonalnego, podobnie jak miało to 

miejsce w doktrynie niemieckiej, co szczegółowo zostało omówione w rozdziale XIII 

rozprawy. Możliwe jest również posłużenie się w celu uzyskania efektu przebicia metodą 

redukcji celowościowej, której odległym odpowiednikiem w polskiej metodologii prawa jest 

wykładnia dokonywana zgodnie z dyrektywami odstępstwa od sensu językowego przepisu. 

Wydaje się, że właśnie ta druga podstawa teoretyczno-metodologiczna odpowiedzialności 

wspólników spółki z o.o. za jej zobowiązania może spotkać się w doktrynie polskiego prawa 

spółek z mniejszym oporem niż próba rozwijania koncepcji obiektywnego, instytucjonalnego 

nadużycia, która wymagałaby konsekwentnie posługiwania się art. 5 k.c. jako wyjątkową 

podstawą prawną odpowiedzialności w przypadkach „przebicia”, przynajmniej do czasu 

uregulowania tej problematyki przez ustawodawcę. Natomiast w przypadku zastosowania 

odpowiadającej niemieckiej teorii redukcji teleologicznej wykładni zgodnej z dyrektywami 

odstępstwa od sensu językowego przepisu prowadziłoby to w rezultacie do wykładni 

derogującej art. 151 § 4 k.s.h. w konkretnym przypadku „przebicia” i posłużenia się 

stosowanymi analogicznie w jego miejsce art. 22 § 2 k.s.h. i pozostałymi przepisami 

regulującymi odpowiedzialność wspólników spółki jawnej, które to przepisy stanowiłyby 

wówczas właściwą dogmatyczną podstawę odpowiedzialności przebijającej. Stanowiłoby to 

odpowiednik redukcji celowościowej § 13 ust. 2 GmbHG i stosowania w drodze analogii w 

miejsce tak derogowanego przepisu przepisów § 128 i 129 HGB regulujących 

odpowiedzialność wspólników niemieckiej spółki jawnej (OHG) za zobowiązania tejże spółki. 

Stwierdzenie metodologicznej i dogmatycznej dopuszczalności przejęcia na grunt prawa 

polskiego koncepcji odpowiedzialności przebijającej nie przesądza jednak o celowości i 

rzeczywistej potrzebie zastosowania tej instytucji. 

Aby móc ustalić, czy istnieje potrzeba rozwiązywania przypadków „przebicia” i usuwania 

deficytów ochrony wierzycieli spółki z o.o. przy pomocy koncepcji odpowiedzialności 

przebijającej, w rozprawie dokonano analizy alternatywnych wobec tej koncepcji instrumentów 

ochrony wierzycieli i podstaw prawnych odpowiedzialności postulowanych zarówno w 

doktrynie i orzecznictwie niemieckim, jak i w polskiej doktrynie, a w mniejszym zakresie 

również w polskim orzecznictwie. 
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Analiza ta prowadzi do wniosku, że instrumenty pośredniej ochrony wierzycieli w postaci 

odpowiedzialności wewnętrznej wspólników wobec spółki nie spełniają w sposób 

zadowalający funkcji ochronnych w przypadkach „przebicia”. I tak ze swojej istoty nie ma 

potrzeby rozwiązywania przypadków przebicia przy wykorzystaniu odpowiedzialności za 

naruszenie obowiązków lojalności. Koncepcja odpowiedzialności przebijającej za 

unicestwienie egzystencji spółki została bowiem rozwinięta właśnie w sytuacjach, gdy nie ma 

możliwości pośredniej ochrony wierzycieli poprzez konstrukcję obowiązków lojalności i ich 

naruszenia, a więc wówczas, gdy nadużycia formy prawnej spółki dopuszcza się jedyny 

wspólnik spółki albo większość jej wspólników działających w porozumieniu. Koncepcja 

odpowiedzialności ze stosunku szczególnego powiązania jako stosunku odrębnego od stosunku 

członkostwa jako stosunku obligacyjnego między spółką a wspólnikami wydaje się natomiast 

– w uproszczeniu –sztucznym tworem prawotwórczym, mającym uzasadniać 

odpowiedzialność odszkodowawczą również za winę nieumyślną, co jednak kwestionowane 

jest nawet przez czołowych zwolenników odpowiedzialności na podstawie Sonderverbindung. 

Podobny zarzut można postawić innym przedstawionym w rozprawie koncepcjom 

odpowiedzialności wewnętrznej wspólników wobec spółki. Wszystkie podstawy 

odpowiedzialności wspólników o charakterze wewnętrznym mają ponadto tę wadę, że skazują 

one wierzycieli chcących dochodzić od wspólników (przynajmniej pośrednio) rekompensaty 

poniesionego przez nich uszczerbku na konieczność uprzedniego wytoczenia procesu 

przeciwko spółce i uzyskania przeciwko niej tytułu wykonawczego, a następnie dopiero zajęcia 

w toku postępowania egzekucyjnego przysługujących spółce wobec wspólników roszczeń 

odszkodowawczych, czy też wyrównawczych. 

Efektywnej ochrony wierzycieli spółki z o.o. w przypadkach „przebicia” nie zapewniają 

również przepisy regulujące skargę pauliańską oraz bezskuteczność i zaskarżanie czynności 

upadłego, które mogą być rozpatrywane głównie jako ewentualna alternatywa wobec 

odpowiedzialności przebijającej za unicestwienie egzystencji spółki, ponieważ dotyczą one 

czynności prawnych powodujących uszczuplenie majątku spółki-dłużnika na korzyść osób 

trzecich. Należy jednak podkreślić, że przepisy te działają niejako punktowo i nie dają 

możliwości rekompensaty dalej idącej szkody wyrządzonej dokonaniem czynności prawnej 

uznanej za bezskuteczną (tzw. szkoda kolateralna). W doktrynie prawa cywilnego sporne jest 

ponadto, czy możliwe jest zastosowanie skargi pauliańskiej w przypadku zaniechania 

dokonania czynności prawnej, skoro ściśle rzecz ujmując nie ma się wówczas do czynienia z 

czynnością prawną. Należy natomiast pamiętać, że część przedstawicieli doktryny prawa 
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upadłościowego dopuszcza uznanie za bezskuteczne zaniechanie (dokonania) czynności 

prawnej. Możliwość skorzystania ze skargi pauliańskiej i bezskuteczności czynności upadłego 

wydaje się dodatkowo ograniczona w przypadku czynności faktycznych, które mogą mieć 

miejsce w ramach ingerencji unicestwiającej egzystencję spółki. Ponadto zaskarżanie 

czynności upadłego w drodze skargi pauliańskiej może nie powieść się w sytuacji, kiedy 

postępowanie upadłościowe nie zostanie otwarte. W praktyce bowiem wierzyciele rzadko będą 

dysponować wiedzą o poszczególnych przypadkach nadużycia formy prawnej spółki, które 

uzasadniałyby skorzystanie ze skargi pauliańskiej. Dopiero otwarcie postępowania 

upadłościowego daje możliwość pozyskania stosownych informacji przez syndyka i 

wytoczenia powództwa w drodze akcji pauliańskiej oraz skorzystania z przepisów regulujących 

bezskuteczność czynności upadłego. 

Odpowiedzialność członków zarządu na podstawie art. 299 k.s.h. oraz art. 21 ust. 3 p.u., a także 

ewentualna i postulowana w niniejszej rozprawie, a także w mojej odrębnej publikacji 

odpowiedzialność faktycznych członków zarządu wobec wierzycieli spółki z o.o. nie stanowią 

bynajmniej alternatywy wobec odpowiedzialności wspólników. Obydwa podmiotowe rodzaje 

odpowiedzialności mogą się bowiem uzupełniać i wzajemnie flankować, o czym świadczą 

doświadczenia niemieckiego prawa spółek i postulaty formułowane w niemieckiej doktrynie, 

w ramach których domaga się właśnie wzmocnienia odpowiedzialności wspólników spółek z 

o.o. jako reakcji na zwiększenie zakresu odpowiedzialności zarządców GmbH. 

Wreszcie nie stanowi właściwej alternatywy wobec odpowiedzialności przebijającej deliktowa 

odpowiedzialność odszkodowawcza, która obarczona jest szeregiem wad. Przede wszystkim 

należy zwrócić uwagę na obowiązywanie w doktrynie prawa cywilnego zasady ograniczenia 

indemnizacji do bezpośrednio poszkodowanego, co zasadniczo uniemożliwia dochodzenie 

roszczeń odszkodowawczych przez wierzycieli spółki z o.o. od jej wspólników jako sprawców 

szkody, ponieważ wierzyciele spółki uznawani są zasadniczo jako poszkodowani pośrednio. 

Przełamanie obowiązywania zasady ograniczenia indemnizacji do bezpośrednio 

poszkodowanego możliwe jest, zgodnie z dominującym poglądem, tylko w wyjątkowych 

przypadkach, w których występuje kwalifikowany zamiar wyrządzenia przez sprawcę szkody 

podmiotowi pośrednio poszkodowanemu (animus laedendi). O ile stosowanie powołanej 

zasady wydaje się zbyt daleko idące, o tyle nie wydaje się za zasadne i celowe przejmowanie 

opozycyjnego wobec niej poglądu reprezentowanego w doktrynie prawa cywilnego o 

dopuszczalności rekompensowania wszelkiej szkody pośredniej, w ramach to której 

indemnizacji granice odpowiedzialności powinny wyznaczać jedynie ramy związku 
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przyczynowego. Pogląd ten, jako również zbyt daleko idący, został poddany krytyce w 

rozprawie. W rozprawie zaproponowano zatem kompromisowe rozwiązanie problemów 

związanych z podmiotowym zakresem odpowiedzialności odszkodowawczej bazujące na 

dorobku doktryny niemieckiej, jakim jest przede wszystkim zastąpienie wymogu wykazania 

występowania po stronie sprawcy animus laedendi na rzeczy wymogu wykazania 

występowania po jego stronie winy umyślnej w obydwu jej postaciach (zamiaru 

bezpośredniego albo ewentualnego), co zostało szczegółowo uzasadnione w rozprawie. 

Możliwe jest również uznanie, zwłaszcza w przypadku zimnej likwidacji i związanego z nią 

naruszenia przepisów likwidacyjnych, że wówczas bezpośrednio poszkodowanymi są 

wierzyciele spółki z o.o., którzy jako grupa chronienie są właśnie owymi przepisami. 

Niezależnie od powyższych problemów ze stosowaniem deliktowej odpowiedzialności 

odszkodowawczej jako instrumentu ochrony wierzycieli w przypadkach nadużycia formy 

prawnej spółki z o.o. (w przypadkach „przebicia”), wykazuje ona szereg innych wad w 

porównaniu z koncepcją odpowiedzialności przebijającej, którymi są przede wszystkim 

konieczność wykazania przez wierzycieli jako poszkodowanych wszystkich przesłanek 

odpowiedzialności deliktowej oraz związane z tym problemy dowodowe. Natomiast 

podstawową zaletą tej podstawy odpowiedzialności wspólników jest jej ugruntowany 

ogólnocywilistyczny charakter i jej wyraźne uregulowanie ustawowe. 

Analiza poszczególnych instrumentów ochrony wierzycieli spółki z o.o. prowadzi do wniosku, 

że żadna z rozważanych podstaw prawnych odpowiedzialności nie zapewnia w przypadkach 

„przebicia” ochrony równie efektywnej, jak ma to miejsce w przypadku odpowiedzialności 

przebijającej. 

Jednakże te cechy, które stanowią zalety konstrukcji odpowiedzialności przebijającej z punktu 

widzenia jej zwolenników, takie jak jej obiektywny i niezależny od winy wspólników charakter, 

ukształtowanie jej, zgodnie z typologią przedstawioną przez T. Siemiątkowskiego jako 

odpowiedzialności gwarancyjno-represyjnej, której treścią jest odpowiedzialność wspólników 

za zobowiązania spółki o charakterze zewnętrznym wobec wierzycieli spółki z o.o., uznawane 

są przez jej krytyków za jej wady. Z uwagi na otwarty katalog przypadków „przebicia” oraz 

brak jej wyraźnego uregulowania w ustawie jej niemalże absolutny charakter sprzyja nasileniu 

braku pewności prawa i w istocie może zniechęcać wspólników do posługiwania się spółką z 

o.o. jako formą organizacyjnoprawną prowadzenia działalności gospodarczej i zachwiać ją w 

posadach. Jak podkreślono w niniejszej rozprawie, odpowiedzialność ta stanowi, zdaniem jej 

krytyków „przereagowanie” ze strony porządku prawnego. 
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Dlatego też odpowiedzialność ta powinna wchodzić de lege lata w rachubę jako swoisty wentyl 

bezpieczeństwa jedynie w skrajnych przypadkach nadużycia formy prawnej spółki z o.o., w 

których za pociągnięciem wspólników do osobistej odpowiedzialności przemawia dający się 

ustalić w sposób jednoznaczny obiektywny charakter nadużycia. 

Z uwagi jednak na związaną z tą podstawą prawną odpowiedzialności niepewność prawa, 

zasadne jest wprowadzenie de lege ferenda do prawa polskiego regulacji prawnej, która z jednej 

strony kodyfikowałaby rozwinięte w doktrynie niemieckiej i polskiej przypadki „przebicia”, 

których katalog byłby jednakże otwarty, a która to odpowiedzialność byłaby jednak 

ukształtowana jako odpowiedzialność odszkodowawcza, z której wspólnicy mogliby się 

zwolnić poprzez wykazanie braku winy za wyrządzoną wierzycielom wskutek nadużycia formy 

prawnej spółki szkodę. Odpowiedzialność ta miałaby miejsce w przypadku niewypłacalności 

spółki, a rozwiązaniem służącym wyważeniu interesów wierzycieli spółki z o.o. i jej 

wspólników byłoby domniemanie, że szkoda obejmuje wysokość niezaspokojonej 

wierzytelności wierzyciela, które to rozwiązanie nawiązuje do treści art. 21 ust. 3a p.u. W celu 

realizacji zasady równego traktowania wierzycieli, a także w celu ułatwienia uzyskania przez 

nich jak najbardziej pełnego zaspokojenia ich roszczeń, zasadne jest wprowadzenie do 

proponowanej regulacji przepisu wzorowanego na § 92 InsO (niemieckiej ustawy o 

niewypłacalności), który umożliwiałby dochodzenie przez syndyka masy upadłości tzw. 

szkody łącznej poniesionej przez ogół wierzycieli. Aby zapewnić spójność proponowanej 

regulacji z przepisami prawa upadłościowego dotyczącymi odpowiedzialności członków 

zarządu na wypadek niewypłacalności spółki z o.o., zasadne jest wprowadzenie przepisu 

przewidującego solidarną odpowiedzialność wspólników i członków zarządu, która 

aktywowałaby się w sytuacji niewypłacalności, chociaż, jak zostało wyjaśnione w rozprawie, 

odpowiedzialność wspólników byłaby w istocie odpowiedzialnością za doprowadzenie do 

stanu niewypłacalności spółki wskutek nadużycia jej formy prawnej (niem. 

Insolvenzverursachungshaftung), a odpowiedzialność członków zarządu jest 

odpowiedzialnością za spóźnione złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki (niem. 

Insolvenzverschleppungshaftung). 

Aby wspólnicy spółki z o.o. nie mogli uniknąć odpowiedzialności za nadużycie formy prawnej 

spółki na podstawie proponowanych przepisów ustawy Prawo upadłościowe, należy rozważyć 

wprowadzenie zbliżonej do nich regulacji do ustawy Prawo restrukturyzacyjne, ewentualnie 

innych zmian tejże ustawy, nakładających na sąd restrukturyzacyjny obowiązek odmowy 

zatwierdzenia układu w przypadku nadużycia formy prawnej spółki z o.o., co uprawniałoby 
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wierzycieli do złożenia w takim przypadku uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości 

spółki. 

 

7. Wskazanie, w jakim obszarze osiągnięcie naukowe stanowi znaczny wkład w 

rozwój nauk prawnych, w dyscyplinie prawo; praktyczne znaczenie 

rozprawy 

Omówione powyżej główne osiągnięcie naukowe mojego autorstwa stanowi znaczny wkład w 

rozwój prawa jako dyscypliny naukowej, a ściśle w rozwój nauki polskiego prawa spółek. 

Napisana przeze mnie rozprawa stanowi pierwszą tak obszerną w doktrynie polskim 

monografię poświęconą ściśle problematyce odpowiedzialności przebijającej wspólników 

spółki z o.o. wobec jej wierzycieli, która ma dodatkowo charakter stricte komparatystyczny. 

Problematyka odpowiedzialności przebijającej została poddana w rozprawie pogłębionej 

analizie przeprowadzonej na wielu płaszczyznach, w tym na szczególną uwagę zasługuje 

przeprowadzone w monografii usystematyzowanie różnorodnych teorii odpowiedzialności 

przebijającej, ich krytyczna analiza, a także wyróżnienie poszczególnych grup przypadków 

„przebicia” stanowiących nadużycie formy prawnej spółki z o.o. Dla praktyki prawa spółek 

szczególnie istotne są zawarte w rozprawie rozważania o charakterze metodologicznym i 

dogmatycznym oraz przedstawienie zarówno koncepcji odpowiedzialności przebijającej, jak i 

alternatywnych wobec niej instrumentów ochrony wierzycieli, w ramach których to rozważań 

zwrócono uwagę na wady i zalety odpowiedzialności przebijającej oraz innych podstaw 

prawnych odpowiedzialności wspólników spółki z o.o. wobec jej wierzycieli, rozpatrywane z 

praktycznego punktu widzenia. Istotna jest również zawarta w rozprawie propozycja 

wprowadzenia do ustawy Prawo upadłościowe przepisów regulujących w przypadku 

niewypłacalności spółki z o.o. odpowiedzialność wspólników spółki wobec jej wierzycieli za 

szkodę wyrządzoną wskutek nadużycia formy prawnej spółki. 

 

V. Omówienie pozostałego dorobku i osiągnięć naukowych po otrzymaniu stopnia 

doktora 

 

1. Publikacje naukowe 

Głównymi obszarami mojej aktywności naukowej są prawo spółek oraz prawo upadłościowe, 

w tym europejskie prawo spółek oraz europejskie prawo upadłościowe. W obszar prawa spółek 
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wpisuje się przedstawione powyżej osiągnięcie naukowe w rozumieniu art. 16 ust. 1 i ust. 2 pkt 

1 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym. Inne obszary mojej działalności naukowej 

obejmują prawo handlowe (zagadnienia ogólne oraz prawo umów handlowych), zagadnienia 

ogólne postępowania cywilnego, problematykę wykonywania wolnych zawodów, a także 

problematykę kontroli inwestycji zagranicznych w jej relacji do europejskiego prawa 

gospodarczego i swobody przepływu kapitału. 

Ocena biometryczna mojego dorobku, w tym prac napisanych wspólnie z innymi autorami, 

dokonana na podstawie bazy google scholar, w ramach której uzyskany został indeks 

Hirscha=3 (rezultat z dnia 3 maja 2016 r. wygenerowany przy użyciu programu Harzing’s 

Publish or Perish), świadczy o rozpoznawalności mojej działalności naukowej na płaszczyźnie 

międzynarodowej. 

 

 

1.1. Publikacje z zakresu prawa spółek handlowych i europejskiego prawa 

spółek 

 

1.1.1. Uwagi wprowadzające 

W ramach jednego z dwóch głównych obszarów mojej działalności naukowej, jakim jest prawo 

spółek, można wyróżnić kilka podobszarów, którym poświęcałem uwagę w mojej pracy 
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badawczej, takich jak: 1) problematyka reformy niemieckiego i polskiego prawa spółki z o.o., 

ze szczególnym uwzględnieniem, tzw. formularzowej spółki z o.o. oraz nowej odmiany spółki 

GmbH jaką jest Unternehmergesellschaft, a także elektronicznego trybu rejestracji spółki z o.o., 

2) problematyka ochrony wierzycieli spółki z o.o., 3) problematyka obowiązków lojalności 

wspólników i akcjonariuszy spółek kapitałowych, 4) problematyka transgranicznego łączenia 

spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej oraz 5) inne zagadnienia o doniosłym 

znaczeniu dla doktryny i praktyki z zakresu prawa spółek. 

 

1.1.2. Problematyka reformy niemieckiego i polskiego prawa spółki z o.o. 

Europejskie prawo spółek, a przede wszystkim orzecznictwo Europejskiego Trybunału 

Sprawiedliwości (obecnie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) dotyczące swobody 

przedsiębiorczości (wyroki w sprawach Daily Mail, Centros, Überseering oraz Inspire Art) 

doprowadziło do wyścigu regulacyjnego między państwami członkowskimi UE, którego celem 

było uatrakcyjnienie krajowych praw spółek i stworzenie możliwości tworzenia w 

poszczególnych państwach członkowskich UE spółek z o.o. konkurencyjnych wobec 

angielskiej private company limited by shares (w skrócie: Ltd.). Konkurencyjności sprzyjać 

miało zarówno przyspieszenie trybu zakładania krajowych spółek z o.o., jak i obniżanie przez 

poszczególnych ustawodawców minimalnego kapitału zakładowego, w tym do 

przysłowiowego jednego euro. Pojawiły się również szczególne odmiany spółki z o.o., które w 

sposób szczególny miały sprostać konkurencji ze strony Ltd. 

W kilku opracowaniach poświęciłem moją uwagę tej problematyce, koncentrując się przy tym 

na tendencjach reformatorskich w niemieckim i polskim prawie spółki z o.o. 

W artykule pt. Ustawowe wzorce umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 

niemieckim prawie spółek – rozwiązanie godne naśladowania czy chybiony pomysł 

legislacyjny?, Rejent 2010, nr 2, s. 77-92, zabrałem głos w dyskusji naukowej poprzedzającej 

wprowadzenie do polskiego prawa spółek formularzowej spółki z o.o. jaką jest „S24”, 

podkreślając zalety i wady takiego rozwiązania na podstawie doświadczeń niemieckich. 

Samemu trybowi elektronicznego zgłaszania spółki z o.o. – odpowiednio do Rejestru 

Handlowego w Niemczech oraz Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w 

Polsce – poświęciłem obszerny artykuł pt. Elektroniczne zgłoszenie spółki z o.o. przez 

notariusza do Rejestru Handlowego w Niemczech a elektroniczny tryb składania wniosku o 

wpis spółki z o.o. do KRS, Studia Prawnicze KUL, nr 2 (2012), s. 105-131. W opracowaniu tym 
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zwróciłem szczególną uwagę nie tylko na rozwiązania techniczne przyjęte w związku z 

uchwaleniem niemieckiej ustawy o elektronicznym Rejestrze Handlowym, Rejestrze 

Spółdzielni oraz Rejestrze Przedsiębiorstw (w niemieckim skrócie: EHUG), zgodnie z którą 

wszystkie zgłoszenia dokonywane do Rejestru Handlowego mogą być dokonywane wyłącznie 

elektronicznie. Podkreśliłem również szczególną rolę, jaką pełnią niemieccy notariusze w 

procesie zgłaszania spółki z o.o. do Rejestru Handlowego, mimo że zgłoszenia takiego może 

formalnie dokonać każdy podmiot korzystając z dostępu do nieodpłatnie udostępnionego 

programu umożliwiającego komunikację z sądami rejestrowymi i posiadający udostępnione mu 

przez notariusza dokumenty notarialne w formie elektronicznej. Notariat niemiecki uzyskał 

jednakże przewagę poprzez stworzenie programu w pełni kompatybilnego z programami sądów 

rejestrowych, co przyspiesza procedurę rejestracji wszystkich spółek z o.o., a więc nie tylko 

spółek formularzowych. Istotnym wynikiem przeprowadzonej w tym opracowaniu analizy jest 

stwierdzenie, że szybka rejestracja niemieckiej spółki z o.o. możliwa jest nawet w przypadku 

skomplikowanych umów spółek, które nie są sporządzane przy wykorzystaniu wzorca umowy, 

a przy tym zapewnione jest zachowanie formy aktu notarialnego wymaganej przy zawarciu 

„klasycznej” umowy spółki GmbH. 

W ramach omawiania tendencji reformatorskich i wprowadzania do systemów poszczególnych 

państw członkowskich regulacji mających zapewnić konkurencję rodzimych spółek z o.o. 

wobec zagranicznych spółek z o.o., w tym przede wszystkim angielskiej Ltd., i w ten sposób 

uczynić dane państwo dodatkowo atrakcyjnym pod względem inwestycyjnym, w obszernym 

artykule przedstawiłem nową odmianę spółki GmbH, jaką jest spółka przedsiębiorcza (artykuł 

pt. Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) – spółka przedsiębiorcza jako 

konkurencyjna odmiana niemieckiej spółki z o.o., w: T. Mróz, M. Stec (red.), Instytucje prawa 

handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym, Warszawa 2012, s. 722-745). Analiza 

dogmatyczna regulacji dotyczącej tej nowej formy organizacyjnoprawnej, a także samego 

przebiegu wdrażającej ją do GmbHG reformy, pozwoliła mi na sformułowanie wniosków i 

postulatów de lege ferenda oraz na zabranie głosu w dyskusji nad planowaną reformą struktury 

majątkowej polskiej spółki z o.o. Przykład rozwiązania niemieckiego wskazuje, że wszelka 

reforma prawa spółek powinna być poprzedzona nie tylko analizą komparatystyczną, ale i 

empiryczną, która nie może sprowadzać się tylko do prezentacji i omówienia danych 

statystycznych, lecz powinna uwzględniać wszelkie aspekty analizowanego i porównywanego 

zagadnienia, którym w przypadku UG była kwestia, na ile Unternehmergesellschaft jest w 

stanie zniwelować zagrożenie płynące ze wzrastającej liczby działających na obszarze Niemiec 
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angielskich spółek Ltd., posiadających w Anglii jedynie siedzibę statutową, i jaki kształt 

powinna przybrać regulacja UG, tak aby uatrakcyjnić formę spółki z o.o. i nie osłabić 

„właściwej” GmbH. Zabieg ten udał się w Niemczech i po wprowadzeniu UG spadła liczba 

aktywnych w Republice Federalnej Niemiec angielskich spółek z o.o., a jednocześnie nie 

zmieniono w sposób rewolucyjny przepisów o kapitale zakładowym GmbH, dla której nadal 

utrzymano dotychczasowy wymóg minimalnego kapitału zakładowego na poziomie 25 tys. 

euro. Ważne jest również to, że niemiecka UG jako podtyp GmbH nie jest postrzegana jako 

spółka „śmieciowa”, lecz jako swoisty twór przejściowy, który docelowo ma stać się 

„właściwą” GmbH. Mimo tego nie postuluję wprowadzenia do polskiego prawa spółek formy 

prawnej zbliżonej do UG, co uzasadniam w moim artykule, jednocześnie opowiadając się za 

reformą struktury majątkowej polskiej spółki z o.o. o mniej rewolucyjnym charakterze niż ten 

zakładany w projekcie reformy struktury majątkowej spółki z o.o. i postuluję rezygnację z 

wprowadzania modelu mieszanego spółki z o.o. zarówno z kapitałem zakładowym, jak i 

udziałowym. Uważam, że stworzenie dwóch odrębnych od siebie modeli w ramach jednej 

formy prawnej spółki z o.o., a więc spółki z o.o. z kapitałem udziałowym oraz spółki z o.o. z 

kapitałem zakładowym, ewentualnie stworzenie alternatywnego do spółki z o.o. z kapitałem 

zakładowym nowego typu spółki kapitałowej w postaci np. spółki udziałowej (niezależnie od 

nazwy nadanej przez ustawodawcę takiemu typowi spółki), pozwoli wypróbować w praktyce 

obydwa modele i ustalić, które rozwiązanie lepiej się sprawdza. Wprowadzenie hybrydowej 

spółki z o.o. o kapitale mieszanym może natomiast spowodować, że w przypadku jego 

niepowodzenia, rzutować to będzie negatywnie na odbiór spółki z o.o. jako takiej. 

 

1.1.3. Problematyka ochrony wierzycieli spółki z o.o. 

Z problematyką reformy prawa spółki z o.o., która zmierza w kierunku znaczącego 

zmodyfikowania struktury majątkowej spółki z o.o. i wprowadzenia do polskiego prawa spółek 

testu wypłacalności, związana jest ściśle analizowana przeze mnie problematyka ochrony 

wierzycieli spółki z o.o. W kilku moich opracowaniach zwróciłem uwagę zarówno na potrzebę 

wzmocnienia ochrony wierzycieli spółki z o.o., jak i na możliwe formy tej ochrony polegające 

na zastosowaniu różnorodnych konstrukcji prawnych. Kontynuując moje zainteresowania z 

zakresu komparatystyki prawniczej, konsekwentnie sięgałem w moich opracowaniach do 

dorobku doktryny i orzecznictwa niemieckiego. 

W opracowaniu pt. Odpowiedzialność zarządców niemieckiej spółki z o.o. za płatności 

dokonywane na rzecz wspólników prowadzące do niewypłacalności spółki, w: J. Frąckowiak 
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(red.), Kodeks spółek handlowy po dziesięciu latach, Wrocław 2013, s. 689-704, przedstawiłem 

i poddałem krytycznej analizie wprowadzoną do ustawy o spółkach z o.o. (GmbHG) przez 

wspomnianą powyżej ustawę modernizującą MoMiG zmianę § 64 GmbHG prowadzącą do 

zwiększenia zakresu odpowiedzialności zarządców niemieckiej GmbH (§ 64 zd. 3 GmbHG w 

nowym brzmieniu). Zmiana ta przewiduje odpowiedzialność zarządców za wypłaty z majątku 

spółki na rzecz wspólników, które musiały doprowadzić do niewypłacalności spółki i zawiera 

w sobie elementy testu wypłacalności, stanowiąc niemiecką odpowiedź na odpowiedzialność 

zarządców angielskiej spółki z o.o. za wrongful trading. W opracowaniu tym porównuję 

regulację niemiecką do proponowanego w ramach reformy polskiej spółki  z o.o. wprowadzenia 

dodatkowego testu wypłacalności obok tzw. testu bilansowego i zwracam uwagę na wykazane 

w moim opracowaniu niedoskonałości zamierzonej regulacji w zakresie dotyczącym testu 

wypłacalności oraz proponuję stosowną korektę treści odpowiednich przepisów projektu. 

W opracowaniu pt. Kilka uwag o teorii nadużycia prawa jako koncepcji uzasadniającej tzw. 

odpowiedzialność przebijającą, w: J. Kruczalak-Jankowska (red.), Wpływ europeizacji prawa 

na instytucje prawa handlowego, Warszawa 2013, s. 236-244, przedstawiłem w sposób ogólny 

jeden z wycinków problematyki odpowiedzialności przebijającej, jakim jest teoretycznoprawne 

uzasadnienie tej koncepcji w postaci teorii nadużycia prawa. Problematykę 

teoretycznoprawnych podstaw odpowiedzialności przebijającej przedstawiłem natomiast w 

sposób obszerny i poddałem krytycznej analizie w mojej rozprawie habilitacyjnej, o czym 

wspomniałem powyżej. 

W obszernym artykule pt. Ochrona wierzycieli spółki z o.o. poprzez konstrukcję faktycznego 

członka zarządu, Acta Universitas Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji 2015, t. 101, 

s. 255-275 podjąłem się analizy problematyki odpowiedzialności tzw. faktycznych zarządców 

jako instrumentu ochrony wierzycieli spółki z o.o., odwołując się do dorobku doktryny 

niemieckiej, a także – w znacznie mniejszym zakresie – problematyki faktycznych zarządców 

w angielskim prawie i orzecznictwie z zakresu prawa spółek. W opracowaniu tym dokonałem 

definicyjnego rozróżnienia między poszczególnymi rodzajami faktycznych zarządców, 

wskazując na trzy grupy przypadków, w których ma się do czynienia z różnie rozumianym 

zarządem faktycznym nad spółką kapitałową: tzw. „zarządcy wadliwego”, zarządcy 

faktycznego sensu stricto oraz zarządcy z mocy pozoru prawnego. Wskazałem również na 

wskazywane w doktrynie zagranicznej kryteria pozwalające uznać, że w danym stanie 

faktycznym ma się do czynienia z działaniem w spółce faktycznego zarządcy sensu stricto. W 

opracowaniu tym przedstawiłem także moje uwagi de lege lata oraz wnioski i postulaty de lege 
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ferenda dotyczące możliwości i celowości zastosowania konstrukcji zarządcy faktycznego w 

prawie polskim, opowiadając się przy tym, wbrew rozpowszechnionemu w doktrynie polskiej 

stanowisku, za dopuszczalnością jej zastosowania na gruncie legis latae. Co prawda, 

wykluczam możliwość stosowania do faktycznego członka zarządu sensu stricto, a więc do 

osoby, która nie będąc związana (nawet wadliwym) stosunkiem organizacyjnym ze spółką 

zachowuje się jak członek zarządu, przepisów regulujących jego odpowiedzialność wobec 

wierzycieli spółki (art. 299 k.s.h. oraz art. 21 ust. 3 p.u.), co szczegółowo uzasadniam w 

opracowaniu. Dopuszczam jednak możliwość zastosowania wobec takiego zarządcy 

faktycznego przepisów art. 198 § 1 k.s.h. oraz art. 293 k.s.h. wskazując na możliwe teoretyczno-

dogmatyczne podstawy tej odpowiedzialności, w szczególności na rozwiniętą w doktrynie 

niemieckiej koncepcję stosunku szczególnego powiązania (niem. Sonderverbindung). W 

przypadku zaś wadliwie powołanych członków zarządu opowiadam się za (ostrożnym) 

stosowaniem na gruncie legis latae przepisów o ich wewnętrznej i zewnętrznej 

odpowiedzialności. 

 

1.1.4. Problematyka obowiązków lojalności wspólników i akcjonariuszy 

spółek kapitałowych 

W opracowaniach pt. Obowiązek lojalności wspólników spółek kapitałowych, (w:) W.J. Katner, 

U. Promińska (red.), Prawo Handlowe po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Warszawa 2010, 

s. 325-334 oraz Obowiązki lojalności Skarbu Państwa jako wspólnika (akcjonariusza) spółki 

kapitałowej, w: A. Kidyba (red.), Spółki z udziałem Skarbu Państwa a Skarb Państwa, 

Warszawa 2015, s. 199-221 moją uwagę poświęciłem problematyce istoty i dogmatycznych 

podstaw obowiązków lojalności wspólników i akcjonariuszy spółek kapitałowych zarówno w 

ich wzajemnych relacjach, jak i w relacjach wspólnik (akcjonariusz) – spółka, ze szczególnym 

uwzględnieniem specyfiki stanów faktycznych występujących w spółkach z udziałem Skarbu 

Państwa (drugie z wymienionych opracowań, które należy uznać za pierwszy w doktrynie 

polskiego prawa spółek artykuł poświęcony ściśle i całościowo tej problematyce). W obydwu 

opracowaniach odniosłem się do dorobku niemieckiej doktryny i orzecznictwa dotyczącego 

obowiązków lojalności. 
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1.1.5. Problematyka transgranicznego łączenia spółek kapitałowych i spółki 

akcyjnej 

W ramach kontynuowania moich zainteresowań europejskim prawem spółek napisałem 

komentarz do przepisów k.s.h. dotyczących transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych 

i spółki komandytowo-akcyjnej – Komentarz do art. 491, nb. 10-18 oraz art. 5161-51619 

(transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej), w: T. 

Siemiątkowski, R. Potrzeszcz (red.), P.M. Głuchowski, R. Potrzeszcz, J. Raglewski, T. 

Siemiątkowski, K. Strzelczyk, P. M. Wiórek, A. Zwara, Kodeks spółek handlowych. 

Komentarz. Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Tytuł V. Przepisy karne. Tytuł 

VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe, Lexis 

Nexis, Warszawa 2011, s. 30-36 oraz 125-176. 

Jest to jedno z najobszerniejszych komentarzowych opracowań poświęconych tej 

problematyce, w ramach którego nawiązałem również do niemieckich przepisów 

Umwandlungsgesetz (ustawy o przekształceniach) implementujących Dziesiątą Dyrektywę 

2005/56/WE Parlamentu i Rady Unii Europejskiej z dnia 26.10.2005 r. w sprawie 

transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (Dz.Urz. UE L Nr 310 z 25.11.2005 r., s. 1-

9) oraz niemieckiego dorobku doktryny i orzecznictwa dotyczącego fuzji transgranicznych, co 

stanowi szczególną zaletę tego opracowania. 

 

1.1.6. Inne zagadnienia z zakresu prawa spółek 

W ramach moich zainteresowań naukowych prawem spółek handlowych i europejskim prawem 

spółek poświęciłem również uwagę zarówno aktualnym problemom z zakresu tych dziedzin 

prawa nurtujących przedstawicieli doktryny, jak i kwestiom do tej pory nieomawianym w 

doktrynie. 

W moim opracowaniu pt. Kształtowanie statutu spółki europejskiej (SE) z dualistycznym 

systemem organów, w: J. Frąckowiak (red.), Kodeks spółek handlowych po pięciu latach, Acta 

Universitatis Wratislaviensis, Wrocław 2006, s. 248-270, podjąłem się analizy dogmatycznej 

przepisów rozporządzenia Rady (WE) Nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie 

statutu spółki europejskiej (SE) oraz wykonującej je ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o 

europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej w zakresie, w jakim 

dotyczą one kształtowania statutu SE z siedzibą w Polsce, w której ustanowiony został 

dualistyczny system organów. W opracowaniu tym zwróciłem uwagę na teoretyczne i 
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praktyczne problemy związane ze kształtowaniem statutu SE przy zastosowaniu przywołanych 

powyżej aktów prawnych w ich wzajemnej relacji do przepisów Kodeksu spółek handlowych. 

Za szczególnie istotny wkład w rozwój doktryny polskiego prawa spółek uważam mój artykuł 

pt. Powództwo o ustalenie podjęcia uchwały, PPH 2014, nr 12, s. 54-58. W artykule tym 

przedstawiłem skrótowo problematykę zaskarżenia tzw. uchwały negatywnej połączonego z 

tzw. powództwem ustalającym podjęcie uchwały (niem. positive Beschlussfeststellungsklage) 

w prawie niemieckim odnosząc ją do aktualnych problemów występujących w praktyce prawa 

spółek a związanych z sytuacjami, w których ze względu na (najczęściej nielojalne) zachowanie 

wspólnika (akcjonariusza) większościowego, który głosuje przeciwko uchwale, nie dochodzi 

do jej podjęcia, którą to sytuację określa się w doktrynie polskiej jako tzw. uchwałę negatywną, 

a więc w istocie brak uchwały. Oznaczać ma to, zgodnie z dominującym poglądem, że w 

związku z brakiem uchwały w obrocie prawnym nie można jej zaskarżyć. Zwracając uwagę na 

występujące w doktrynie i praktyce niemieckiej rozróżnienie między procesem podejmowania 

uchwały i aktem głosowania jako aktem kreowania woli przez akcjonariuszy (wspólników) 

spółek kapitałowych (niem. Willensbildung- und äußerung), który może być obarczony 

wadami, a wynikiem uchwały (niem. Beschlussergebnis), który może być zarówno pozytywny 

(podjęcie uchwały), jak i negatywny (niepodjęcie uchwały) i odróżniając je od pozytywnej lub 

negatywnej treści samej uchwały (np. powołanie albo odwołanie z funkcji członka zarządu), 

zwróciłem uwagę, że przy takim pojmowaniu uchwały, jakim jest zarówno akt głosowania i 

proces kreowania woli akcjonariuszy, jak i sam wynik uchwały, możliwe byłoby jej zaskarżenie 

(zaskarżenie uchwały negatywnej)4. Samo takie zaskarżenie jednak nic nie daje. Wymagane 

jest ponadto połączenie powództwa o uchylenie uchwały z pozytywnym powództwem o 

stwierdzenie jej podjęcia, jak ma to miejsce w praktyce niemieckiej. Nawet gdyby jednak 

uznać, że zgodnie z dominującym poglądem nie jest możliwe zaskarżenie uchwały negatywnej, 

to – moim zdaniem – nie ma przeszkód do wytoczenia samego powództwa w trybie art. 189 

k.p.c. o stwierdzenie podjęcia uchwały, w ramach którego żądałoby się uznania za nieważne 

głosów oddanych przez wspólnika (akcjonariusza) w sposób sprzeczny z ustawą albo w sposób 

naruszający dobre obyczaje (chodziłoby oczywiście o głosy przeciwko uchwale, ewentualnie 

wstrzymujące się) i domagało się uznania, że po odliczeniu owych nieważnych głosów podjęta 

została (pozytywna) uchwała o określonej treści. A zatem warunkiem zastosowania takiego 

                                                           
4 W doktrynie niemieckiej z uchwałą pozytywną mamy do czynienia wówczas, kiedy została ona podjęta zgodnie 
z wnioskiem w przedmiocie uchwały. Natomiast uchwała negatywna to uchwała odmowna i mamy z nią do 
czynienia wówczas, kiedy wniosek o podjęcie uchwały nie został przyjęty z powodu nieuzyskania wymaganej 
większości głosów. 
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powództwa i jednocześnie jedyną sytuacją, w której jego wytoczenie jest celowe, jest uprzednie 

obliczenie większości głosów oddanych za uchwałą, przeciw niej i głosów wstrzymujących się. 

W artykule uzasadniam szczegółowo moje stanowisko przedstawione skrótowo powyżej. 

W artykule pt. Spółka kapitałowa jako forma wykonywania zawodu adwokata w Niemczech i 

Austrii, Rejent 2014, nr 12 numer specjalny, s. 279-296, przedstawiłem regulację niemiecką i 

austriacką dotyczącą wykonywania wolnego zawodu adwokata w formie spółki kapitałowej, 

podkreślając w szczególności te cechy ustawowego ukształtowania adwokackiej spółki 

kapitałowej, które dają zarówno gwarancję wykonywania wolnego zawodu zgodnie z zasadami 

etyki adwokackiej, jak i zapewniają należyty poziom bezpieczeństwa dla klientów tychże 

spółek i powodują, że adwokaci wykonujący zawód w formie spółki kapitałowej mogą cieszyć 

się takim samym zaufaniem, jak ich koledzy prowadzący indywidualne kancelarie adwokackie, 

czy też wykonujący zawód przy wykorzystaniu osobowych spółek handlowych. W artykule 

tym opowiedziałem się za wprowadzeniem do prawa polskiego spółki kapitałowej, a w 

szczególności spółki z o.o. jako nowej formy wykonywania zawodu adwokata i radcy 

prawnego. 

W obszernym artykule pt. Powołanie członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

pod warunkiem rozwiązującym, Rejent – R. 22, nr 6 (2012), s. 80-100, omówiłem praktycznie 

relewantną i teoretycznie interesującą problematykę, która nie stanowiła jak dotąd przedmiotu 

zainteresowania i pogłębionej analizy w doktrynie polskiego prawa spółek. Opowiedziałem się 

za dopuszczalnością stosowania takiej konstrukcji, co szczegółowo uzasadniłem, a ponadto 

zwróciłem uwagę na praktyczne kwestie związane z kształtowaniem umowy spółki z o.o., do 

której będzie wprowadzany stosowny zapis. W moich rozważaniach na temat problematyki 

powołania członka zarządu spółki z o.o. wyraziłem mniejszościowy w doktrynie polskiej 

pogląd (reprezentowany również przez J.P. Naworskiego), że do powołania członka zarządu 

spółki z o.o. wymagane jest nie tylko podjęcie uchwały o powołaniu lub dokonania innego aktu 

powołania na członka zarządu, lecz również oświadczenia woli (wskazanego) członka zarządu 

o przyjęciu powołania. Powołanie nie stanowi zatem jednostronnej czynności prawnej, 

ponieważ jego elementami są zarówno akt powołania (uchwała wspólników albo oświadczenie 

woli osoby upoważnionej umową spółki do powołania członka zarządu), jak i oświadczenie 

woli członka zarządu o przyjęciu powołania. Ten pogląd znajduje swoje potwierdzenie w 

poglądach doktryny i orzecznictwa niemieckiego, zgodnie z którymi do skuteczności 

powołania wymagane jest jego przyjęcie przez członka zarządu, a także uzasadniony jest 
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względami bezpieczeństwa obrotu i ochrony stron stosunku organizacyjnego wynikającego z 

powołania. 

 

1.2.Publikacje z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego 

Poczynając od okresu studiów doktoranckich moją szczególną uwagę poświęcam polskiemu, 

niemieckiemu i europejskiemu prawu upadłościowemu. Pomijając moje wystąpienia 

konferencyjne oraz dydaktykę uniwersytecką i szkolenia pozauniwersyteckie z zakresu prawa 

upadłościowego, poświęciłem temu działowi prawa (zdaniem niektórych autorów można nawet 

kwalifikować prawo upadłościowe jako odrębną gałąź prawa) kilka opracowań. 

W artykule pokonferencyjnym pt. O potrzebie regulacji i możliwych modelach upadłości 

koncernowej, w: J. Olszewski (red.), Tendencje reformatorskie w prawie handlowym. Między 

teorią a praktyką, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 163-169, poświęciłem szczególną uwagę 

aktualnej na gruncie polskiego prawa upadłościowego po zmianach, które weszły w życie z 

dniem 1 stycznia 2016 roku, tematyce upadłości koncernowej, w tym transgranicznej upadłości 

koncernowej. Postuluję przy tym, odnosząc się do projektów międzynarodowych i 

zagranicznych (w postaci projektu niemieckiego) dotyczących upadłości koncernowej, 

wprowadzenie do prawa polskiego bardziej rozbudowanej regulacji dotyczącej tego 

zagadnienia. Regulacja taka mogłaby zostać wprowadzona niezależnie od ewentualnego 

uregulowania prawa holdingowego (koncernowego) w Polsce, co pozwalałoby zwłaszcza na 

lepszą koordynację postępowań w ramach upadłości transgranicznych. 

W moim dorobku naukowym szczególną rolę odgrywa współautorstwo szóstego tomu Systemu 

Prawa Handlowego zatytułowanego Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (Warszawa 

2016), w ramach którego opracowałem trzy rozdziały dotyczące odrębnych postępowań 

upadłościowych: 

1) Rozdział 17. Postępowanie restrukturyzacyjne wobec banków i spółdzielczych 

kas oszczędnościowo-kredytowych, w: A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz (red.), 

System Prawa Handlowego. Tom 6. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, C.H. 

Beck, Warszawa 2016 

2) Rozdział 35. Postępowanie upadłościowe wobec banków i spółdzielczych kas 

oszczędnościowo-kredytowych, w: A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz (red.), System 

Prawa Handlowego. Tom 6. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, C.H. Beck, 

Warszawa 2016 
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3) Rozdział 36. Postępowanie upadłościowe wobec zakładów ubezpieczeń i 

zakładów reasekuracji, w: A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz (red.), System Prawa 

Handlowego. Tom 6. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, C.H. Beck, Warszawa 

2016 

Ta seria opracowań powiązanych tematycznie, w szczególności w zakresie restrukturyzacji i 

upadłości banków, stanowi najbardziej aktualne, a także kompleksowe omówienie wskazanej 

powyżej tematyki. W ramach opracowania omawianych zagadnień zajmuję często stanowisko 

własne, w tym odbiegające od poglądu dominującego w doktrynie polskiego prawa 

upadłościowego, zwłaszcza w odniesieniu do podstaw ogłoszenia upadłości banku i relacji 

pomiędzy art. 158 ustawy Prawo Bankowe oraz art. 11 ustawy Prawo upadłościowe. Uważam 

mianowicie, że z uwagi na szczegółowe uregulowanie podstaw ogłoszenia upadłości banku w 

art. 158 PrBank, a także względy funkcjonalne, w tym rolę i uprawnienia Komisji Nadzoru 

Finansowego, brak jest podstaw do stosowania w postępowaniu upadłościowym oraz 

postępowaniu restrukturyzacyjnym wobec banków art. 11 p.u. (a ściśle art. 11 ust. 1 p.u.) W 

rozdziale 35 SSP, t. VI przedstawiam obszerne uzasadnienie mojego stanowiska. 

 

1.3. Publikacje z zakresu europejskiego prawa upadłościowego 

Odrębną serię publikacji naukowych poświęciłem problematyce jurysdykcji krajowej w 

europejskim postępowaniu upadłościowym i otwierania europejskich postępowań 

upadłościowych, które to opracowania napisałem wspólnie z dr hab. Anną Hrycaj. Nasz udział 

w każdej z tych publikacji był równy i wynosił po 50%. 

Na serię publikacyjną z tego zakresu składają się nasze następujące artykuły: 

1. Otwieranie europejskich postępowań upadłościowych przez polskie sądy upadłościowe – 

ustalanie właściwych przepisów jurysdykcyjnych, HUK 2009, nr 1. s. 63-82 

2. Otwieranie europejskich postępowań upadłościowych przez polskie sądy upadłościowe – 

przepisy jurysdykcyjne Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania 

upadłościowego- zagadnienia ogólne, upadłość osób fizycznych, HUK 2009, nr 2, s. 219-238 

3. Pozytywne konflikty jurysdykcyjne w sprawach o ogłoszenie upadłości, objętych zakresem 

zastosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania 

upadłościowego, Polski Proces Cywilny 2011 nr 4, s. 39-55 
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Impulsem do napisania tych opracowań była aktualna praktyka orzecznicza zagranicznych 

sądów upadłościowych, zwłaszcza angielskich, które zaczęły uczestniczyć w swoistym 

wyścigu jurysdykcyjnym na etapie otwierania europejskich postępowań upadłościowych. W 

uproszczeniu można stwierdzić, że poszczególne krajowe sądy upadłościowe zmierzały do 

tego, by jak najszybciej ogłosić transgraniczne postępowanie upadłościowe i nadać mu 

charakter tzw. głównego postępowania upadłościowego, z czym wiąże się to, że wywołuje ono 

skutki na terenie całej Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii). Dodatkowo przepisy 

rozporządzenia przewidują automatyczne uznawanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości 

wydanego przez sądy danego państwa członkowskiego UE w innych państwach 

członkowskich. A zatem nawet gdyby założenie sądu o występowaniu tzw. COMI (głównego 

ośrodka podstawowej działalności) dłużnika było nietrafne albo sąd dokonał zbyt elastycznej 

wykładni przepisu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja w 

sprawie postępowania upadłościowego, nie można tego kwestionować w innych państwach 

członkowskich. Angielskie sądy upadłościowe, chcąc uzyskać jak najlepszą koordynację 

postępowań upadłościowych w ramach zgrupowania spółek, otwierały główne postępowania 

upadłościowe zarówno wobec spółki matki, jak i spółek zależnych przyjmując, że w przypadku 

spółek zależnych COMI również mieści się w Anglii. Wystarczające dla sądu angielskiego 

okazywało się niekiedy np. sporadyczne spotykanie się członków zarządu zagranicznej spółki 

zależnej w Anglii, etc. W naszych opracowaniach omówiliśmy związane z tym problemy, a 

także szereg innych istotnych dla transgranicznej procedury upadłościowej zagadnień. 

Zgłosiliśmy ponadto postulat, aby polskie sądy upadłościowe w postanowieniach o ogłoszeniu 

upadłości wyraźnie odnosiły się do regulacji Rozporządzenia i wskazywały, czy – w przypadku 

występowania w danym stanie faktycznym elementu międzynarodowego – otwierają główne, 

czy też uboczne postępowanie upadłościowe. Postulat ten został przyjęty nie tylko w praktyce 

orzeczniczej polskich sądów upadłościowych, ale też stosowny wymóg wprowadzono do 

nowych przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne (zob. art. 223 i art. 233 p.r.) oraz ustawy 

Prawo upadłościowe (zob. art. 51 p.u.), co budzi naszą szczególną satysfakcję jako 

pomysłodawców takiego rozwiązania. 

Europejskiemu prawu i postępowaniu upadłościowemu poświęciłem również moją rozprawę 

doktorską napisaną w języku niemieckim i opublikowaną po uzyskaniu stopnia doktora nauk 

prawnych pt. Das Prinzip der Gläubigergleichbehandlung im Europäischen Insolvenzrecht, 

Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2005, w ramach której podjąłem się analizy 

problematyki obowiązywania zasady równego traktowania wierzycieli w europejskim prawie 
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upadłościowym – zarówno w europejskim postępowaniu upadłościowym o charakterze 

transgranicznym, jak i w wybranych upadłościowych porządkach prawnych państw 

członkowskich UE. 

 

1.4.Publikacje z zakresu prawa handlowego – zagadnienia ogólne i prawo 

umów 

Osobną uwagę poświęciłem w mojej pracy badawczej zagadnieniom ogólnym z zakresu prawa 

handlowego a także prawu umów handlowych. 

Wspólnie z drem Marcinem Podlesiem oraz drem Krzysztofem Kułakiem napisaliśmy dwa 

opracowania poświęcone problematyce pojęcia przedsiębiorcy i kupca w prawie niemieckim i 

francuskim odnosząc problematykę ewolucji tych pojęć w toku niemieckich i francuskich 

reform prawa handlowego do proponowanej zmiany pojęcia przedsiębiorcy przewidzianej w 

projekcie części ogólnej kodeksu cywilnego5 (Pojęcie przedsiębiorcy i kupca w prawie 

niemieckim i francuskim, Rejent 2010, nr 3, s. 159-190 oraz Pojęcie przedsiębiorcy i kupca w 

prawie niemieckim i francuskim, (w:) J. Frąckowiak (red.), Instytucje prawa handlowego w 

projekcie kodeksu cywilnego, Przegląd Prawa i Administracji, T. LXXXIV, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 119-149). Drugie opracowanie stanowi 

rozszerzoną i lekko zmodyfikowaną wersję pierwszego, a udział nas jako współautorów jest 

równy i wynosi po 33%. 

W opracowaniu pt. Konflikt ogólnych warunków umów (battle of the forms) w umowach 

międzynarodowej sprzedaży towarów (w:) M. Modrzejewska (red.), Prawo handlowe XXI 

wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa profesora Józefa 

Okolskiego, Warszawa 2010, s. 1257-1271, poświęciłem uwagę nieuregulowanej w konwencji 

wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów problematyce konfliktu ogólnych 

warunków umów. W artykule tym przedstawiłem nie tylko możliwe modele i zasady 

rozwiązania konfliktu wzorców umów, takie jak zasadę „lustrzanego odbicia”, regułę 

„ostatniego strzału”, regułę „pierwszego strzału” oraz obowiązującą na gruncie k.c. zasadę 

„wzajemnej neutralizacji” sprzecznych ze sobą postanowień obydwu wzorców, przedstawiając 

jednocześnie dotychczasowe poglądy polskiej doktryny w kwestii konfliktu formularzy. 

Podjąłem się jednocześnie próby szerszego spojrzenia na problematykę konfliktu OWU, 

                                                           
5 Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego działająca przy Ministrze Sprawiedliwości, Księga pierwsza Kodeksu 
cywilnego. Projekt wraz z uzasadnieniem, Warszawa 2008. 
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analizując ofertowy tryb zawierania umowy i problematykę zawarcia umowy mimo 

sprzecznych ogólnych warunków umów, w ramach której wyróżnić można sytuacje zawarcia 

umowy w formie ustnej, dorozumianego wyłączenia stosowania art. 19 CISG przez strony 

umowy, co prowadzi do obowiązywania zasady „wzajemnej neutralizacji”, a także sytuacje, w 

których stosuje się art. 19 CISG, co z reguły prowadzić będzie do ustalenia, że umowa nie 

została zawarta. Odrębną uwagę poświęciłem wpływowi sprzeczności ogólnych warunków 

umów na treść umowy. W ostateczności opowiedziałem się za ostrożnym stosowaniem na 

gruncie konwencji zasady „wzajemnej neutralizacji”, jeżeli zachodzą opisane szczegółowo w 

opracowaniu przesłanki jej zastosowania, co wymaga poddania gruntownej analizie 

konkretnego stanu faktycznego towarzyszącemu zawarciu i wykonaniu danej umowy. 

 

1.5. Publikacje poświęcone innym zagadnieniom badawczym (wykonywanie 

wolnych zawodów, postępowanie cywilne, europejskie prawo gospodarcze i 

swoboda przepływu kapitału oraz kontrola inwestycji zagranicznych) 

Moje pozostałe zainteresowania naukowe skupiają się na problematyce wolnych zawodów i ich 

wykonywania, a także problematyce przepisów proceduralnych w zakresie, w jakim w dotyczą 

one w sposób szczególny roli adwokata i radcy prawnego jako profesjonalnego pełnomocnika. 

W opracowaniu pt. Adwokat specjalista z prawa handlowego jako prawnik przyszłości, Acta 

Universitas Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji 2015, t. 100/1, s. 571-580, 

podjąłem się analizy problematyki specjalizacji w Adwokaturze odnosząc się do jej celowości 

i możliwego przyszłego kształtu, skupiając się przede wszystkim na regulacji specjalizacji 

zawodowej adwokatów w prawie niemieckim jako punkcie odniesienia. Problematykę 

specjalizacji przedstawiłem przy tym na przykładzie specjalizacji z zakresu prawa handlowego. 

Na problematykę tę zwróciłem uwagę również w komunikacie pokonferencyjnym dostępnym 

na stronie www.adwokatura.pl (Adwokatura w obliczu specjalizacji zawodowej – komunikat 

pokonferencyjny, październik 2014). 

W artykule pt. Zasady postępowania procesowego w sprawach cywilnych, w: J. Giezek (red.), 

Adwokatura gwarantem prawa do obrony. (Konferencje Izby Adwokackiej we Wrocławiu, t. 2), 

Warszawa 2009, s. 127-137, zwróciłem uwagę na aktualny kształt zasad postępowania 

cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem ich stosowania przez adwokatów jako 

profesjonalnych pełnomocników. Problematyce postępowania cywilnego poświęcone były 

również moje referaty wygłoszone na konferencjach naukowych. Do jednego z moich 
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wystąpień z tej tematyki odnosi się Sprawozdanie z VII Niemiecko - Polskiego Forum 

Adwokackiego, Biuletyn Izby Adwokackiej we Wrocławiu, grudzień 2008. 

Na marginesie moich zainteresowań naukowych znajduje się problematyka roli adwokata jako 

obrońcy i pełnomocnika w postępowaniu karnym, co znalazło skromy wyraz w komunikatach 

pokonferencyjnych mojego autorstwa (Komunikat dot. szkolenia zawodowego „Rola obrońcy 

i pełnomocnika w nowym modelu procesu karnego”, Wrocław dnia 11 kwietnia 2015 r. oraz 

Komunikat pokonferencyjny dot. Konferencji naukowej „Tajemnica adwokacka”, Wrocław 

dnia 12 grudnia 2014 r.; obydwa komunikaty dostępny na stronie www.ora.wroc.pl . 

Poczynając od roku 2014 zajmuję się problematyką kontroli inwestycji zagranicznych i jej 

dopuszczalności z perspektywy europejskiego prawa gospodarczego i obowiązującej w nim 

zasady swobody przepływu kapitału. W ramach analizy tej problematyki przeprowadziłem 

obszerne badania komparatystyczne z zakresu prawa niemieckiego i austriackiego dotyczącego 

kontroli inwestycji zagranicznych. Zewnętrznym wyrazem zainteresowania tą problematyką 

był artykuł napisany wspólnie z prof. drem hab. Tomaszem Siemiątkowskim pt. Jak zatrzymać 

soft kolonizację, Rzecz o prawie, Rzeczpospolita 03.09.2014 (mój udział jako współautora 

powyższej publikacji wyniósł 70%, a udział prof. dra hab. T. Siemiątkowskiego 30%). 

 

2. Udział w konferencjach naukowych i niepublikowane referaty wygłoszone na 

konferencjach naukowych 

Poczynając od okresu studiów doktoranckich uczestniczyłem w dużej liczbie konferencji 

naukowych. W autoreferacie nie będę wymieniać konferencji, w których brałem udział jedynie 

w charakterze uczestnika. Natomiast spośród konferencji naukowych, w których brałem udział 

w charakterze referenta wymienię tylko te, w ramach których wygłosiłem referat, który nie 

został do tej pory w żadnej formie opublikowany (w postaci artykułu pokonferencyjnego albo 

rozbudowanego artykułu bazującego na wygłoszonym referacie): 

1) referat pt. Erfolgsaussichten und praktische Hinweise zur Zwangsvollstreckung in Polen 

(Skuteczność egzekucji i praktyczne wskazówki dotyczące egzekucji w Polsce), VI 

Niemiecko-Polskie Forum Adwokatów, Görlitz 19-20 października 2007, 

2) referat pt. Das polnische Zivilprozessrecht vor europäischen Herausforderungen 

(Polskie postępowanie cywilne w obliczu wyzwań europejskich), VII Niemiecko-Polskie 

Forum Adwokatów, Wrocław 19-20.09.2008; jednocześnie moderator w jednym z 

paneli, 
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3) referat pt. Current legislative developments and projects in the Polish bankruptcy and 

reorganization law and company law dotyczący aktualnych zmian w prawie spółek i 

prawie upadłościowym, Konferencja naukowa organizowana przez Instytut Allerhanda 

oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie pt. Ekonomia i prawo upadłości 

przedsiębiorstw – pozycja Polski względem międzynarodowych standardów, Warszawa 

26-27.11.2009, 

4) referat pt. Przewlekłość sądowego postępowania w Polsce a dostęp do wymiaru 

sprawiedliwości, II Brazylijsko-Polska Konferencja Prawa Konstytucyjnego (II 

Congresso Brasil Polônia de Direito Constitutional), WPaiE Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Wrocław, 12-13.10.2010, 

5) referat pt. Najnowsza reforma polskiego kodeksu postępowania cywilnego a prawo do 

sądu (A Recente Reforma do Processo Civil Polonês), III Brazylijsko-Polska 

Konferencja Prawa Konstytucyjnego (III Congresso Brasil Polônia de Direito 

Constitutional), w Faculdades Integradas do Brasil – UniBrasil, 18-20.09.2012 Curitiba, 

6) referat pt. Die Haftung des Frachtführers nach CMR-Konvention, (Odpowiedzialność 

przewoźnika według Konwencji CMR), X Niemiecko-Polskie Forum Adwokatów, 

Görlitz, Bad Muskau 12-13.10.2012, jednocześnie współorganizator forum z ramienia 

ORA we Wrocławiu, 

7) referat pt. Adwokatura przy niemieckim Federalnym Trybunale Sprawiedliwości, 

Konferencja naukowa organizowana przez Komisję Etyki Zawodowej przy Naczelnej 

Radzie Adwokackiej, Komisję ds. Współpracy Międzynarodowej przy Okręgowej 

Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu, pod 

patronatem Dziekana WPAiE UWr we Wrocławiu pt. Adwokatura w obliczu 

specjalizacji zawodowej, WPAiE UWr, Wrocław, 3.10.2014; jednocześnie 

pomysłodawca i współprzewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji oraz 

moderator pierwszego panelu poświęconemu specjalizacji zawodowej w Niemczech, 

Francji i USA 

 

3. •Nagrody i wyróżnienia naukowe 

W miesiącach październik 2006 – wrzesień 2007 odbywałem staż badawczy w Instytucie 

Niemieckiego i Europejskiego Prawa Spółek i Prawa Gospodarczego przy Wydziale Prawa 

Uniwersytetu Ruperto Carola w Heidelbergu w ramach stypendium post-doc Europejskiego 

Kolegium Doktorskiego „Systemtransformation und Rechtsangleichung im 




