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I. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich 

uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 

Uzyskałem następujące stopnie naukowe/tytuły zawodowe: 

a) doktor nauk prawnych – stopień uzyskany w 2007 r. na podstawie rozprawy 

doktorskiej pt. „Zastaw na akcjach i udziałach w spółkach kapitałowych” napisanej 

pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Józefa Frąckowiaka i obronionej na Wydziale Prawa, 

Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; 

b) magister prawa – stopień uzyskany w 1999 r. na Uniwersytecie Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie, Filia w Rzeszowie, na podstawie pracy magisterskiej pt. 

„Zastaw na akcjach i obligacjach” napisanej pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Bożeny 

Wieczorskiej, po ukończeniu stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku prawo 

(studia ukończyłem z oceną bardzo dobrą). 

Ponadto: 

a) W latach 1999-2003 odbyłem aplikację sądową w Rzeszowie zakończoną egzaminem 

sędziowskim zdanym na ocenę dobrą. 

b) W 2003 r. uzyskałem Certificate in Advanced English (University of Cambridge – ESOL 

Examinations) 

c) W 2004 r. ukończyłem Studium Tłumaczenia Tekstów Specjalistycznych w Katedrze 

UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową przy Wydziale 

Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego 

d) W 2004 r. uzyskałem Certificate of Proficiency in English (University of Cambridge – ESOL 

Examinations) 

e) W 2005 r. na mocy uchwały Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie 

zostałem wpisany na listę radców prawnych. Zawód radcy prawnego wykonuję od 2007 

r. 

f) Od 2009 r. jestem arbitrem w Podkarpackim Stałym Sądzie Polubownym w Rzeszowie. 

g) W 2014 r. przed Państwową Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Sprawiedliwości 

zdałem egzamin na tłumacza przysięgłego języka angielskiego, zaś wykonuję ten zawód 

od 2015 r. 
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II. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

1. Od 2007 r. do chwili obecnej jestem zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Rzeszowskiego na stanowisku adiunkta. 

2. W latach 2003-2007 byłem zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Rzeszowskiego na stanowisku asystenta. 

3. Od latach 1999-2003 byłem zatrudniony na stanowisku asystenta w Wyższej Szkole 

Administracji i Zarządzania w Przemyślu (obecna nazwa: Wyższa Szkoła Prawa i 

Administracji w Rzeszowie). 

Funkcje pełnione w okresie zatrudnienia: 

1. Począwszy od 2016 r. jestem członkiem Rady Wydziału Prawa i Administracji jako 

członek pochodzący z wyboru (na kadencję 2016–2020). 

2. W latach 2005-2012 byłem opiekunem Koła Naukowego Prawa Handlowego 

działającego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

3. W latach 2005-2008 byłem Wydziałowym Koordynatorem ds. programu Erasmus. 

 

III. Wskazanie osiągnięcia, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1789) 

 

1. Tytuł osiągnięcia naukowego, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzenci 

wydawniczy 

Jako osiągnięcie naukowe wymagane do wszczęcia postępowania habilitacyjnego wskazuję 

monografię swojego autorstwa pt. Nieważność uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej, 

seria: Monografie Prawnicze, wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, ss. 607 + LXII, ISBN: 978-

83-812-8740-1, ISBN e-book: 978-83-812-8741-8, recenzent wydawniczy: prof. nadzw. dr hab. 

Jerzy Jacyszyn. 

 

2. Omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągniętych wyników wraz z 

omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 

 

A. Cel badawczy 

Prezentowana monografia stanowi omówienie sankcji nieważności uchwały 

zgromadzenia spółki kapitałowej w kształcie nadanym jej przez polskiego ustawodawcę. 

Nieważność bywa postrzegana jako sankcja „najsurowsza” czy „najdalej idąca”. Trzeba 

jednocześnie zauważyć, że sposób regulacji sankcji nieważności uchwały zgromadzenia przyjęty 
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przez polskiego ustawodawcę w przepisach Kodeksu spółek handlowych odbiega od sposobu 

uregulowania sankcji nieważności czynności prawnej w art. 58 KC. Niejednokrotnie określone 

względy wymagają bowiem, aby nieważność uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej 

została złagodzona w stosunku do „klasycznej” sankcji nieważności, czy to poprzez znaczne 

ograniczenie zakresu przesłanek uzasadniających zastosowanie tej sankcji, czy to poprzez 

ograniczenia czasowe prawa do zakwestionowania uchwały nieważnej przed sądem, czy 

wreszcie poprzez ograniczenie legitymacji czynnej do wniesienia powództwa o stwierdzenie 

nieważności uchwały. 

W pracy postawiłem pytanie o zasadność takiego ukształtowania przez polskiego 

ustawodawcę przesłanek uzasadniających zastosowanie sankcji nieważności, które zakłada 

konieczność przyjęcia nieważności uchwały w przypadku każdej postaci sprzeczności uchwały 

zgromadzenia z prawem. Chodzi tu o to, czy nieważność jest de lege lata sankcją adekwatną 

w każdym przypadku, w którym uchwała poprzez swoją treść bądź poprzez tryb jej 

podjęcia, narusza określoną normę prawną rangi ustawowej. 

Dla oceny stanu prawnego w zakresie nieważności uchwały zgromadzenia, rozwiązania 

przyjęte na gruncie polskiego porządku prawnego zestawiłem z rozwiązaniami legislacyjnymi 

obecnymi w prawodawstwie wybranych państw obcych. Moim zamiarem była jednak nie tylko 

pobieżna analiza ustawodawstwa obowiązującego w wybranych jurysdykcjach, ale również 

sięgnięcie do doktryny i orzecznictwa zapadłego na gruncie wybranych porządków prawnych1. 

Obok realizacji zarysowanego powyżej celu badawczego w pracy poświęconej 

nieważności uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej należało się odnieść także do innych 

kwestii, które nieodłącznie towarzyszą zagadnieniu nieważności uchwały. Zostaną one 

przedstawione w tej części niniejszego autoreferatu, w której dokonano przeglądu treści pracy 

(zob. poniżej). 

 

B. Metody badawcze 

Osiągnięcie założonego celu badawczego wymagało sięgnięcia do kilku metod 

badawczych. Podstawowe znaczenie dla rozważań zawartych w prezentowanej monografii 

należy przypisać metodzie formalno-dogmatycznej (tekstowej) sprowadzającej się do analizy 

logiczno-językowej tekstu prawnego. W przypadku prac z zakresu dogmatycznych nauk 

prawnych jest to najczęściej występująca metoda badawcza, nie wydaje się więc ani celowe, ani 

potrzebne szersze uzasadnianie wyboru wskazanej metody. 

W badaniach nad nieważnością uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej niezbędne 

było również sięgnięcie do metody komparatystycznej (prawnoporównawczej). System prawa 

polskiego nie funkcjonuje bowiem w oderwaniu od innych porządków prawnych. Rozwiązania 

legislacyjne obecne w innych krajach bywają źródłem inspiracji dla ustawodawcy polskiego, 

następnie mogą być wykorzystane jako punkt odniesienia przy ocenie polskich rozwiązań 

                                                             
1 Co do uzasadnienia wyboru materiału badawczego zob. poniżej punkt C. 
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ustawodawczych. Problematyka nieważności uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej jest 

obecna na gruncie ustawodawstw wielu państw obcych, jednak biorąc pod uwagę ograniczone 

ramy przedstawianej monografii, niezbędnym stało się dokonanie selekcji dostępnego materiału 

badawczego i ograniczenie analiz do kilku wybranych systemów prawnych.  

Wykorzystanie metody prawnoporównawczej, w dużej mierze opartej na analizie 

tekstów obcojęzycznych, wymagało sięgnięcia do zdobyczy takich dziedzin wiedzy jak 

traduktologia (przekładoznawstwo) czy lingwistyka, w szczególności zaś juryslingwistyka. 

Badanie obcojęzycznych tekstów prawnych i prawniczych musi bowiem uwzględniać, w 

pewnym zakresie, badanie samego języka, zarówno jako sposobu wyrażenia normy prawnej, jak 

i sposobu opisania zjawisk z zakresu prawa, przy uwzględnieniu kontekstu historycznego i 

kulturowego. 

Przy analizie rozwiązań legislacyjnych mających za przedmiot nieważne uchwały 

zgromadzeń spółek kapitałowych niezbędne było sięgnięcie, choć w ograniczonym zakresie, do 

metody historycznoprawnej, zwłaszcza że stan prawny w analizowanym zakresie uległ 

zasadniczej zmianie wskutek wejścia w życie Kodeksu spółek handlowych. Problemy dotyczące 

uchwał sprzecznych z porządkiem prawnym napotykano już wcześniej, zaś zastosowanie 

metody historycznoprawnej pozwoliło na dostrzeżenie pewnych prawidłowości w rozwoju 

omawianej instytucji oraz na ocenę zastanych rozwiązań legislacyjnych. 

 

C. Treść pracy 

W rozdziale I pracy poruszyłem zagadnienia o charakterze wstępnym. W szczególności, 

dla zbadania adekwatności sankcji nieważności uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej 

należało w pierwszej kolejności ustalić, jakie wartości mogą przemawiać za wyeliminowaniem 

wadliwej uchwały z obrotu, a jakie wskazywałyby raczej na potrzebę utrzymania jej w obrocie, 

mimo tego, że uchwała byłaby sprzeczna z porządkiem prawnym. Zadania tego podjąłem się w 

rozdziale I § 1. Omówiłem tu również sposoby zachowania nieważnej uchwały zgromadzenia w 

obrocie, a także uwzględniłem problematykę dopuszczalności stosowania – dla celów 

przywrócenia ważności uchwały – takich konstrukcji jak konwalidacja i konwersja.  

W rozdziale I § 2 uwzględniłem kontekst historyczny, tj. przedstawiłem – z konieczności 

w sposób niewyczerpujący – ewolucję sankcji nieważności uchwały zgromadzenia spółki 

kapitałowej w prawie polskim poczynając od regulacji prawnej zawartej w Dekrecie o spółkach z 

ograniczoną odpowiedzialnością z 8.2.1919 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 201 ze zm.). 

W rozdziale I § 3 nieco uwagi poświęciłem wadliwym uchwałom innych organów spółek 

kapitałowych (tj. uchwałom rady nadzorczej), dalej uchwałom podejmowanym przez 

wspólników spółek osobowych, a także uchwałom podejmowanym przez organy osób prawnych 

nie będących spółkami kapitałowymi, tj. uchwałom walnych zgromadzeń spółdzielni oraz 

uchwałom podejmowanym w stowarzyszeniach. Było to uzasadnione o tyle, że problematyka 

dotycząca wskazanych zagadnień ma charakter sporny, w szczególności zaś jeżeli chodzi o 

kwestię zaskarżalności uchwał rad nadzorczych. 
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Wreszcie w rozdziale I § 4 podjąłem próbę określenia charakteru prawnego uchwały 

zgromadzenia spółki kapitałowej.  

 Rozdział II ma charakter prawnoporównawczy. Problematykę nieważności uchwały 

zgromadzenia omówiłem dość szeroko przy uwzględnieniu ustawodawstwa Niemiec, Szwajcarii, 

Włoch i Hiszpanii. Nieco mniej miejsca poświęciłem rozwiązaniom prawnym przyjętym w 

Portugalii, Danii, Szwecji i Estonii. Charakter wzmianek mają natomiast odniesienia do 

prawodawstwa Macedonii, Rumunii, Chin, Japonii oraz Izraela (zob. rozdział II § 13). Wybór 

analizowanych systemów prawnych podyktowany był różnymi względami, przy czym w 

pierwszej kolejności odniosłem się do ustawodawstwa niemieckiego tradycyjnie już 

traktowanego jako wzorzec dla polskiego prawa spółek. Dodatkowym argumentem 

przemawiającym za uwzględnieniem prawa niemieckiego był fakt, że w Niemczech 

problematyka wadliwości, w tym nieważności uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, a 

konkretnie uchwał walnego zgromadzenia spółki akcyjnej, była przedmiotem nie tak dawnych 

zmian legislacyjnych. Pod uwagę wziąłem również ustawodawstwo szwajcarskie, na gruncie 

którego w odniesieniu do analizowanej materii można wyróżnić szereg problemów prawnych, 

które w części wykazują zbieżność z zagadnieniami identyfikowalnymi na gruncie prawa 

polskiego. W dalszej kolejności sięgnąłem do włoskiego i hiszpańskiego systemu prawnego. 

Zarówno w jednym, jak i w drugim ustawodawstwie, problematyka wadliwości uchwał 

zgromadzeń spółek kapitałowych jest szeroko dyskutowana, a także była przedmiotem zmian 

ustawodawczych, we Włoszech w 2003 r., zaś w Hiszpanii w 2014 r. Uzasadnieniem 

przemawiającym za uwzględnieniem duńskiego i szwedzkiego systemu prawnego była potrzeba 

odniesienia się w prowadzonych rozważaniach do rozwiązań legislacyjnych wywodzących się z 

kręgu kultury prawnej, który nieczęsto bywa przedmiotem rozważań w polskim 

prawoznawstwie. Podkreślić należy również, że jeżeli chodzi o kwestię wadliwości uchwał 

zgromadzeń spółek kapitałowych, prawo duńskie było punktem wyjścia dla Europejskiej Ustawy 

Modelowej o Spółkach Kapitałowych (European Model Company Act), co przemawia za 

uwzględnieniem owego pierwowzoru w prowadzonych w prezentowanej monografii 

rozważaniach. Z kolei uwzględnienie ustawodawstwa Estonii podyktowane było chęcią 

odniesienia się w prowadzonych analizach do systemu prawnego spoza głównego nurtu 

europejskich porządków prawnych. W prowadzonych analizach odniosłem się również w 

pewnym stopniu do tych systemów prawnych, w których konstrukcja nieważności uchwały 

zgromadzenia, przynajmniej w takim kształcie, jaki znamy z ustawodawstw kontynentalnych, 

zasadniczo nie występuje (Wielka Brytania, USA). Niemniej jednak zarówno w prawie 

brytyjskim, jak i prawie amerykańskim istnieją instrumenty, które pośrednio służą 

wyeliminowaniu uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej z obrotu prawnego, choć zasadniczy 

cel tych instrumentów jest w założeniu odmienny, niż tylko unicestwienie wadliwej uchwały. 

Poprawne zastosowanie metody prawnoporównawczej wymagało zatem uwzględnienia w 

prowadzonych badaniach nie tylko tych ustawodawstw, które są zbliżone do ustawodawstwa 

będącego punktem odniesienia (tj. systemu prawa polskiego), ale również tych porządków 

prawnych, w których analizowane zagadnienia są uregulowane odmiennie od strony 

systemowej, niemniej jednak istnieją tam instytucje lub instrumenty prawne, które 

funkcjonalnie pełnią podobną rolę do instytucji lub instrumentów obecnych na gruncie 

będącego punktem odniesienia porządku prawnego.  
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W rozdziale III podjąłem próbę umiejscowienia sankcji nieważności uchwały 

zgromadzenia spółki kapitałowej wśród poszczególnych sankcji wadliwości czynności prawnej. 

O tym, jaki charakter prawny ma nieważność, o której mowa w art. 252 § 1 i art. 425 § 1 KSH, 

dyskutowano już wiele, tym niemniej nie sposób było uniknąć podjęcia próby udzielenia 

odpowiedzi na wskazane powyżej pytanie w pracy, której przedmiot badań stanowi właśnie 

nieważność uchwały (zob. rozdział III § 4). Szczególnie interesującym zagadnieniem 

posiadającym jednocześnie istotny walor dla praktyki jest problematyka uchwał nieistniejących, 

której poświęciłem rozdział III § 5. W dalszej kolejności, przyjęty model nieważności uchwały 

zgromadzenia spółki kapitałowej zestawiłem z przepisami określającymi uprawnienia sądu 

rejestrowego oraz notariusza oraz podjąłem próbę zakreślenia uprawnień osób zobowiązanych 

do wykonania uchwał zgromadzenia w sytuacji, gdy uchwała taka narusza porządek prawny, 

jednak nie doszło do jej wyeliminowania z obrotu przy wykorzystaniu powództwa o 

stwierdzenie nieważności (zob. rozdział III § 6).  Wymienione powyżej zagadnienia składają się 

w istocie na samodzielny cel badawczy, który można by sprowadzić do potrzeby określenia 

konsekwencji przyjętego przez ustawodawcę modelu nieważności uchwały 

zgromadzenia. Jednocześnie określenie tych konsekwencji posłużyło jako podstawa do 

sformułowania głównej tezy wyrażonej w prezentowanej pracy wskazującej, że obecny sposób 

ukształtowania przez ustawodawcę sankcji nieważności uchwały zgromadzenia spółki 

kapitałowej nie pozwala na stwierdzenie, że sankcja nieważności jest sankcją adekwatną w 

przypadku każdej postaci sprzeczności uchwały zgromadzenia z prawem (zob. poniżej). 

W rozdziale IV dokonałem charakterystyki przesłanek warunkujących nieważność 

uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej. Podjąłem tu zarówno zagadnienia ogólniejszej 

natury, jak również kwestie szczegółowe. 

Jeżeli chodzi o grupę ogólniejszych zagadnień, to omówiłem tu: problematykę 

sprzeczności uchwały z normami imperatywnymi, semiimperatywnymi i normami 

dyspozytywnymi (rozdział IV § 2 pkt II); problematykę sprzeczności uchwały z normami 

przynależnymi do poszczególnych gałęzi prawa (rozdział IV § 2 pkt I); kwestie związane z 

uchwałami podejmowanymi w celu obejścia ustawy (rozdział IV § 6) oraz uchwałami 

sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego (rozdział IV § 7). Omówiłem również 

problematykę nieważności części uchwały (rozdział IV § 8). 

Jeżeli chodzi o zagadnienia o charakterze szczegółowym, to omówiłem poszczególne 

postacie sprzeczności uchwały zgromadzenia z porządkiem normatywnym, z uwzględnieniem 

tych naruszeń prawa, które polegają na uchybieniach normom o charakterze proceduralnym, jak 

i tych, które sprowadzają się do naruszenia prawa materialnego. Gdy chodzi o uchybienia 

proceduralne (formalne), to wskazane zagadnienie omówiłem z uwzględnieniem wyrażonej w 

orzecznictwie oraz aprobowanej przez część doktryny zasady, że uchybienia normom 

proceduralnym mogą prowadzić do nieważności uchwały wyłącznie wtedy, gdy mogły one mieć 

wpływ na treść uchwały (wynik głosowania).  

W rozdziale V podjąłem zagadnienia o charakterze procesowym, przy czym 

ograniczyłem się wyłącznie do tych kwestii, które – moim zdaniem – pozwalają na określenie 

charakteru prawnego sankcji nieważności uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej. 
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Skoncentrowałem się na dwóch sposobach wyeliminowania sprzecznej z prawem uchwały z 

obrotu: (1) przy wykorzystaniu powództwa o stwierdzenie nieważności oraz (2) za pomocą 

zarzutu nieważności uchwały. 

Jeżeli chodzi o powództwo o stwierdzenie nieważności, to dla zdefiniowania sankcji 

nieważności uchwały istotne znaczenie ma zarówno zasada, zgodnie z którą do wyeliminowania 

uchwały przy wykorzystaniu tego powództwa może dojść wyłącznie na żądanie podmiotu 

(organu, członka organu) mieszczącego się w określonym przez ustawodawcę kręgu, jak 

również to, że żądanie takie podlega ograniczeniom czasowym. 

Kwestia legitymacji czynnej do zaskarżenia uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej 

powództwem o stwierdzenie nieważności jest sporna w doktrynie i orzecznictwie. Uwagę tę 

należy odnieść przede wszystkim do stanu faktycznego, w którym uchwałę sprzeczną z ustawą 

zaskarża członek zarządu, który tą uchwałą został odwołany z funkcji. Sposób podejścia do tego 

zagadnienia zależy również od sposobu postrzegania sankcji nieważności. Ten spór posiadający 

znaczący walor praktyczny zarysowałem w rozdziale V § 1 pkt III ppkt 1. 

Jeżeli chodzi o terminy do zaskarżenia uchwały, to na uwagę zasługują w szczególności 

rozważania dotyczące początku biegu tych terminów (rozdział V § 2 pkt III). W pracy podjąłem 

również zagadnienie dopuszczalności złagodzenia skutków prawnych upływu terminów 

zawitych limitujących prawo do zaskarżenia uchwały powództwem o stwierdzenie nieważności 

(rozdział V § 2 pkt IV). 

W rozdziale tym odniosłem się również do charakteru prawnego wyroku 

stwierdzającego nieważność uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej (rozdział V § 3). 

Drugi sposób wyeliminowania sprzecznej z prawem uchwały z obrotu (zarzut 

nieważności uchwały) omówiłem w rozdziale V § 4. Odniosłem się tu do charakteru prawnego 

tego zarzutu, następnie podstaw prawnych, na których zarzut ten może być oparty, dalej do 

kręgu podmiotów uprawnionych do podniesienia zarzutu czy wreszcie do dopuszczalności 

podniesienia zarzutu nieważności uchwały przed upływem terminów do jej zaskarżenia oraz 

dopuszczalności podniesienia zarzutu nieważności uchwały w razie oddalenia przez sąd 

powództwa o stwierdzenie nieważności tej uchwały. W tej części pracy oceniłem również 

dopuszczalność podniesienia zarzutu nieważności uchwały z punktu widzenia zakazu 

nadużywania prawa (art. 5 KC), a także podjąłem problematykę dopuszczalności uwzględnienia 

nieważności uchwały przez sąd z urzędu. 

 

D. Wyniki przeprowadzonych badań 

Uwagi poczynione w prezentowanej monografii pozwalają na sformułowanie 

następujących wniosków i tez: 

1. Nieważność uchwał, na którą wskazuje ustawodawca w art. 252 § 1 i art. 425 § 1 KSH 

miała stanowić na gruncie KSH korelat sankcji nieważności bezwzględnej znajdującej 

zastosowanie do „klasycznych” czynności prawnych. Z kolei wadliwość uchwał 
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polegająca na ich sprzeczności z umową (statutem) spółki bądź z dobrymi 

obyczajami i jednocześnie godzących w interesy spółki lub mających na celu 

pokrzywdzenie wspólnika (art. 249 § 1 i art. 422 § 1 KSH) miała stanowić nawiązanie 

do znanej na gruncie „klasycznego” prawa cywilnego sankcji wzruszalności 

(nieważności względnej) czynności prawnej. Można jednocześnie powiedzieć, że 

choć w założeniu ustawodawcy sankcją wadliwości sprzecznej z ustawą uchwały 

zgromadzenia spółki kapitałowej miała być nieważność bezwzględna, to 

jednocześnie sankcji tej ustawodawca nadał taki kształt, który różni ją znacząco od 

nieważności bezwzględnej czynności prawnej, z jaką mamy do czynienia na gruncie 

„klasycznego” prawa cywilnego. Pozwala to przyjąć stanowisko, że w przypadku 

omawianej sankcji mamy do czynienia bądź to z nieważnością bezwzględną 

wykazującą istotne odstępstwa od „klasycznej” nieważności bezwzględnej, bądź to z 

zupełnie nową sankcją wadliwości, która z jednej strony łączy w sobie cechy 

nieważności bezwzględnej, z drugiej zaś wykazuje pewne rysy wzruszalności 

(nieważności względnej). 

2. Ukształtowana przez ustawodawcę sankcja wadliwości uchwały sprzecznej z 

ustawą, przynajmniej w niektórych przypadkach nie sprzyja bezpieczeństwu 

obrotu. Po pierwsze, należy wskazać na aprobowane w orzecznictwie stanowisko, 

zgodnie z którym nie każda postać sprzeczności uchwały z normami o charakterze 

proceduralnym uzasadnia stwierdzenie nieważności uchwały2. Po drugie, trzeba 

przywołać dominujący obecnie w judykaturze pogląd, w świetle którego wyrok 

stwierdzający nieważność uchwały zgromadzenia ma charakter konstytutywny3. 

Skłania to z kolei do poczynienia pewnych uwag de lege ferenda (zob. poniżej). 

3. W oparciu o rozwiązania istniejące na gruncie wybranych porządków prawnych w 

pracy postawiłem tezę, że zastosowanie najsurowszej sankcji wadliwości, tj. 

nieważności ex lege, nie musi być uzasadnione w każdym przypadku 

sprzeczności uchwały z porządkiem prawnym. W ustawodawstwach państw 

obcych dostrzega się chociażby, że naruszenie reguł proceduralnych, czy to na etapie 

zwoływania zgromadzenia, czy to w jego trakcie, nie musi prowadzić do 

wyeliminowania uchwały z obrotu. Niekiedy stabilność uchwały jest wartością 

znacznie większą niż potrzeba jej unicestwienia, nawet jeżeli doszło do naruszenia 

normy prawnej konstruującej szeroko pojęty tryb podejmowania uchwały. Do 

podobnego wniosku dochodzi wprawdzie orzecznictwo polskie, jednakże trzeba 

mieć na uwadze, że obecna regulacja prawna, przy uwzględnieniu wykładni 

językowej, nie pozwala na sformułowanie takiego stanowiska (zob. art. 252 § 1 i art. 

425 § 1 KSH). 

4. W konsekwencji zaproponowałem, aby większość przypadków, w których uchwała 

zgromadzenia jest sprzeczna z prawem, stanowiła przesłankę wzruszenia uchwały w 

drodze wyroku sądowego o charakterze konstytutywnym. Jedynie niektóre 

postacie sprzeczności uchwały z prawem powinny stanowić przesłankę 

nieważności ex lege. Naruszenia porządku prawnego powinny być więc co do 

                                                             
2 Zob. orzeczenia przywoływane przeze mnie w rozdziale IV § 4 monografii. 
3 Zob. rozdz. V § 3 pkt II ppkt 2 monografii. 
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zasady zrównane z naruszeniami norm pozaprawnych, tj. „konstytucji” spółki czy 

dobrych obyczajów. O tym z kolei, jakie naruszenia ustawy mogłyby uzasadniać 

zastosowanie najsurowszej sankcji, tj. nieważności bezwzględnej, winny decydować 

rozmaite kryteria, w szczególności zaś „widoczność” (stwierdzalność, oczywistość) 

uchybienia dla przeciętnego obywatela i ranga naruszonej normy prawnej. W pracy 

sformułowałem postulat, aby przy tworzeniu katalogu przesłanek nieważności 

uchwały posiłkować się sformułowaną w piśmiennictwie szwajcarskim zasadą 

subsydiarności. Za nieważne należałoby więc uznać wprost te uchwały, przy 

których przyjęcie mniej dotkliwej sankcji, tj. wzruszalności, byłoby 

niewystarczające. Dodatkowo, przy określaniu katalogu prowadzących do 

nieważności uchwały uchybień o charakterze formalnym – w myśl wyrażonego 

przeze mnie stanowiska - należałoby uwzględnić zasadę relewancji (istotności), tj. 

wprowadzić rozwiązanie, w świetle którego dane uchybienie proceduralne może 

prowadzić do unicestwienia uchwały wyłącznie wtedy, gdy mogło ono mieć wpływ 

na treść uchwały. 

Obok zarysowanej powyżej głównej tezy wyrażonej w pracy, przeprowadzone badania 

pozwoliły na sformułowanie wniosków ubocznych: 

1. Szersze spojrzenie na problematykę zaskarżalności uchwał innych niż uchwały 

zgromadzeń spółek kapitałowych pozwoliło dostrzec niekonsekwencję oraz brak 

spójnej wizji po stronie ustawodawcy jeżeli chodzi o sposób regulacji uchwał 

zgromadzeń spółek kapitałowych oraz innych uchwał. W prezentowanej 

monografii wskazałem, że uzasadnione wątpliwości budzi przede wszystkim 

dopuszczalność sięgania do art. 189 KPC celem ustalenia nieważności uchwał rad 

nadzorczych, uchwał wspólników handlowych spółek osobowych, walnych 

zgromadzeń spółdzielni czy niektórych uchwał członków stowarzyszeń. 

Uzasadnieniem dla takiego stanowiska jest to, że powództwo oparte na art. 189 KPC 

nie doznaje ograniczeń czasowych, zaś ustawodawca umożliwia sięgnięcie po ten 

instrument każdemu, kto ma interes prawny, a nie tylko osobom i organom objętym 

określonym ustawowo wyliczeniem. Dostrzec tu można zbędną różnorodność w 

ukształtowaniu trybu eliminowania z obrotu uchwał zgromadzeń spółek 

kapitałowych z jednej strony oraz innych uchwał z drugiej. Brak jest uzasadnienia, 

dla którego możliwe jest unicestwianie przy wykorzystaniu powództwa ustalającego 

np. uchwał rad nadzorczych, podczas gdy możliwości takiej są pozbawieni np. 

wspólnicy czy członkowie organów spółek kapitałowych. Celowa wydaje się choćby 

ramowa regulacja dotycząca wadliwych uchwał zamieszczona np. w części ogólnej 

Kodeksu cywilnego, przy czym proponowane rozwiązanie nie powinno opierać się na 

odmiennym podejściu do stabilności uchwał np. rad nadzorczych oraz innych 

uchwał, w szczególności zaś uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych (rozdział I § 4 

pkt VI). 

2. Jeżeli chodzi o zakres kognicji sądu rejestrowego względem wadliwych uchwał 

zgromadzeń, to wskazałem, że choć de lege lata więcej argumentów zdaje się 

przemawiać za takim sposobem rozumienia kognicji tego sądu, aby obejmował on 
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badanie zgodności uchwały z prawem, to jednak w moim przekonaniu istnieje szereg 

przyczyn, dla których kognicja sądu rejestrowego powinna obejmować jedynie te 

przypadki sprzeczności uchwały z prawem, które są szczególnie jaskrawe i znaczące. 

Niektóre postacie sprzeczności uchwały z ustawą nie są bowiem oczywiste, inne z 

kolei wymagają przeprowadzenia postępowania dowodowego przy zastosowaniu 

reguł, które stosuje sąd procedujący w trybie procesowym, a nie sąd rejestrowy. W 

moim przekonaniu argumenty te mogą prowadzić do postulatu de lege ferenda, aby 

sąd rejestrowy, w razie stwierdzenia, że przedłożona uchwała narusza normy 

prawne, mógł odmówić dokonania w rejestrze wpisu jedynie wtedy, gdy dostrzeżone 

uchybienia są poważne i widoczne niejako „na pierwszy rzut oka”. Z kolei w tych 

przypadkach, w których sprzeczność uchwały z prawem nie jest oczywista, bądź też 

przybiera postać drobnego uchybienia, wpis do rejestru w oparciu o przedłożoną 

uchwałę powinien nastąpić. 

3. Takie ukształtowanie zakresu kognicji sądu rejestrowego byłoby możliwe jedynie w 

przypadku zróżnicowania przez ustawodawcę sankcji sprzeczności uchwały 

zgromadzenia z prawem. Gdyby zatem, zgodnie z wolą prawodawcy, uchwała 

zgromadzenia spółki kapitałowej była nieważna ex lege jedynie w przypadku 

niektórych, rażących postaci sprzeczności uchwały z ustawą, zaś pozostałe 

uchybienia mogłyby prowadzić co najwyżej do wzruszenia uchwały na mocy wyroku 

sądowego o charakterze konstytutywnym, to w tym pierwszym przypadku sąd 

rejestrowy miałby kompetencję do uwzględnienia takiej sprzeczności uchwały z 

prawem z urzędu, natomiast w drugim przypadku jego kognicja nie obejmowałaby 

badania takiej sprzeczności z ustawą. 

4. Identyczne rozwiązanie zaproponowałem w odniesieniu do zakresu uprawnień 

notariusza (zob. rozdział III § 8).  

5. W monografii zaprezentowałem stanowisko, że naruszenie zasad współżycia 

społecznego nie może stanowić samodzielnej przesłanki pozwalającej na 

wyeliminowanie uchwały zgromadzenia z obrotu. Oparłem się w szczególności 

na twierdzeniu, że pojęcie zasad współżycia społecznego, o których mowa w art. 58 § 

2 KC jest tożsame z pojęciem dobrych obyczajów, którym ustawodawca posługuje się 

na gruncie Kodeksu spółek handlowych (art. 249 § 1 i art. 422 § 1 KSH). Wskazałem, 

że klauzula dobrych obyczajów odpowiada w swej istocie klauzuli zasad współżycia 

społecznego, w szczególności co do pełnionych funkcji. Przyjąłem, że sprzeczność 

uchwały zgromadzenia z zasadami współżycia społecznego ustawodawca ujął w 

hipotezie normy prawnej wynikającej z art. 249 § 1 i art. 422 § 1 KSH jako przesłankę 

uchylenia uchwały, a nie stwierdzenia jej nieważności (zob. rozdział IV § 7). 

6. W pracy przyjąłem, że legitymowanymi do zaskarżenia sprzecznej z prawem 

uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej nie są byli członkowie organów 

spółek kapitałowych. Wyraziłem jednocześnie zapatrywanie, że rozwiązanie to 

może budzić wątpliwości, skoro zaskarżenie przez nich uchwały nie jest możliwe 

nawet w przypadku popełnienia przy podejmowaniu uchwały najcięższych uchybień 

proceduralnych (np. odwołanie członka zarządu nastąpiło w głosowaniu jawnym). W 

konsekwencji przyjąłem, że istnieje potrzeba innego ukształtowania zasad 
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legitymacji czynnej do zaskarżenia uchwały powództwem o stwierdzenie 

nieważności, a mianowicie legitymacja ta powinna wyglądać odmiennie w zależności 

od tego, czy uchybienia, którymi dotknięta jest uchwała są poważne, czy też 

przybierają kształt mniej istotnych naruszeń. W pierwszym przypadku legitymacja 

powinna przysługiwać każdemu, w tym byłemu członkowi organu. W drugim 

przypadku potrzeba zachowania uchwały w obrocie powinna przeważyć nad 

potrzebą jej unicestwienia, a zatem przyznawanie legitymacji osobie odwołanej ze 

składu organu nie znajduje tak mocnego uzasadnienia celowościowego, jak w 

przypadku pierwszym. W moim przekonaniu można przejść do porządku dziennego 

nad sytuacją, w której do odwołania członka organu dochodzi przy mniej istotnym 

naruszeniu porządku prawnego, trudniej zaś byłoby zaakceptować sytuację, w której 

do odwołania takiej osoby dochodzi przy popełnieniu znaczącego uchybienia, zaś 

nikt inny – poza osobą odwołaną – nie jest zainteresowany zaskarżeniem uchwały 

(zob. rozdz. V § 1 pkt V). 

 

E. Wykorzystanie wyników 

Opisane powyżej badania, jak również sformułowane wnioski, mogłyby zostać uwzględnione 

przy dokonywaniu ewentualnych zmian zawartych w Kodeksie spółek handlowych przepisów 

dotyczących zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. 

 

IV. Pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze omówione przy uwzględnieniu 

wymogów określonych treścią rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby 

ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. Nr 196, poz. 

1165) 

 

1. Autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach 

znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) lub na liście European 

Reference Index for the Humanities (ERIH) - § 3 pkt 2 ww. rozporządzenia 

 

W swoim dorobku nie posiadam publikacji znajdujących się bazie Journal Citation 

Reports (JCR) lub na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH). Większość 

prowadzonych przeze mnie badań (pomijając te, które obejmuje monografia habilitacyjna) 

dotyczy prawa polskiego, które nie stanowi przedmiotu zainteresowania czasopism 

zamieszczonych w bazie Journal Citation Reports (JCR). Z kolei jeżeli chodzi o czasopisma z listy 

European Reference Index for the Humanities (ERIH), to nie zawiera ona w ogóle czasopism z 

zakresu nauk prawnych. 
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2. Autorstwo lub współautorstwo monografii, publikacji naukowych w 

czasopismach międzynarodowych lub krajowych innych niż znajdujące się w 

bazach lub na liście, o której mowa w pkt 1 powyżej, a także autorstwo lub 

współautorstwo opracowań zbiorowych (§ 4 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia) 

Moje zainteresowania naukowe, poza tymi, które znalazły swój wyraz w monografii 

zaprezentowanej w pkt III powyżej, można sprowadzić do następujących obszarów badawczych: 

 

A. Problematyka rzeczowych zabezpieczeń wierzytelności, w tym zastawu na 

akcjach i udziałach w spółkach kapitałowych 

Wskazane powyżej zagadnienie stanowi kontynuację moich zainteresowań naukowych 

sprzed uzyskania stopnia doktora w 2007 r. Przed tą datą, przede wszystkim na łamach 

„Nowego Przeglądu Notarialnego” oraz „Przeglądu Prawa Handlowego”, ukazało się kilka 

publikacji mojego autorstwa, które dotyczyły tej tematyki. Należy tu wymienić m.in. następujące 

pozycje bibliograficzne: Zastaw na akcjach a legitymacja do wykonywania praw akcyjnych, Nowy 

Przegląd Notarialny 2005, Nr 4, s. 23-43; Kilka uwag dotyczących zastawu na udziałach w spółce 

z o.o., Nowy Przegląd Notarialny 2006, Nr 1, s. 21-46; Zastaw na akcjach zdematerializowanych 

dopuszczonych do obrotu publicznego, Przegląd Prawa Handlowego 2006, Nr 3, s. 26-33; Sytuacja 

prawna zastawnika i użytkownika akcji na gruncie Kodeksu spółek handlowych, (w:) Kodeks 

spółek handlowych po pięciu latach, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, red. J. 

Frąckowiak, Wrocław 2006, s. 609-624; Uwagi na gruncie proponowanych zmian w ustawie o 

zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, Nowy Przegląd Notarialny 2007, Nr 1, s. 21-40. 

Powyższe publikacje stanowią rezultat prowadzonych przeze mnie badań nad rzeczowymi 

zabezpieczeniami wierzytelności, które znalazły swoje odzwierciedlenie w pracy doktorskiej pt. 

Zastaw na akcjach i udziałach w spółkach kapitałowych napisanej pod kierunkiem prof. zw. dra 

hab. Józefa Frąckowiaka i obronionej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego. 

Wątek zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności, ze szczególnym uwzględnieniem 

zastawu mającego za przedmiot prawa udziałowe w spółkach kapitałowych, pojawił się także w 

czterech publikacjach mojego autorstwa, które przygotowałem już po uzyskaniu stopnia doktora 

(Prawa udziałowe w spółkach kapitałowych jako przedmiot zabezpieczenia w systemie common 

law (na przykładzie prawa angielskiego i australijskiego), (w:) Węzłowe problemy prawa 

handlowego – VI Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Handlowego, red. Z. Kuniewicz, K. Dadańska, 

Szczecin-Międzyzdroje 2007, s. 407-416; Treść i forma umowy zastawu rejestrowego na 

udziałach w spółce z o.o., Rejent 2008, Nr 3, s. 96-122; Zabezpieczenia umów handlowych w 

prawie polskim – zastaw, (w:) Sucastnost a perspektivy pravnej regulacie obchodnych zmluv, 

Koszyce 2008, s. 174-182; Charakter prawny wzmianki w księdze akcyjnej o ustanowieniu na 

akcjach imiennych zastawu oraz o upoważnieniu zastawnika do wykonywania prawa głosu (art. 

340 § 1 k.s.h.), Przegląd Prawa Handlowego 2016, Nr 9, s. 42-48). 

Spośród wyżej wymienionych pozycji bibliograficznych najistotniejsze znaczenie 

przypisuję dwóm artykułom opublikowanym w 2008 i 2016 r. W pierwszym z nich skupiłem się 
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na problematyce zastawu rejestrowego na udziałach w spółce z o.o. (Treść i forma umowy 

zastawu rejestrowego na udziałach w spółce z o.o., Rejent 2008, Nr 3, s. 96-122) i odniosłem się w 

nim m.in. do kwestii wykonywania uprawnień korporacyjnych przez zastawnika udziału nie 

tylko w oparciu o dyspozycję zawartą w art. 187 § 1 KSH, ale również na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego zastawnikowi przez zastawcę (wspólnika), w tym pełnomocnictwa 

nieodwołalnego. Wyraziłem tam stanowisko (tamże, s. 107-109), że z uwagi na brzmienie art. 

101 § 1 KC możliwe byłoby udzielenie zastawnikowi pełnomocnictwa nieodwołalnego do 

wykonywania prawa głosu na czas trwania stosunku prawnego zastawu (w tym konkretnym 

przypadku mocodawca mógłby zatem zrzec się odwołania pełnomocnictwa „z przyczyn 

uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa”). Przedstawiłem 

tam również pogląd (tamże, s. 114 i n.) dotyczący zbiegu art. 3 ust. 1 ustawy o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów (w ówczesnym brzmieniu) i art. 180 KSH, opowiadając się za 

stanowiskiem, w świetle którego do zawarcia umowy zastawu rejestrowego na udziałach w 

spółce z o.o. wystarczająca jest zwykła forma pisemna pod rygorem nieważności, a nie forma 

pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi (co znalazło potem odzwierciedlenie w 

nowelizacji art. 3 ust. 1 ustawy o zastawie rejestrowym). W artykule tym opowiedziałem się 

również za potrzebą poszerzenia kręgu podmiotowego zastawników poddając krytyce ówczesną 

treść art. 1 ust. 1 ustawy precyzującego, na zabezpieczenie czyjej wierzytelności może dojść do 

ustanowienia zastawu rejestrowego (tamże, s. 100-101). 

Drugi artykuł mieszczący się w tematyce rzeczowych zabezpieczeń wierzytelności na 

prawach udziałowych w spółkach kapitałowych ukazał się w 2016 r. na łamach „Przeglądu 

Prawa Handlowego” (Charakter prawny wzmianki w księdze akcyjnej o ustanowieniu na akcjach 

imiennych zastawu oraz o upoważnieniu zastawnika do wykonywania prawa głosu (art. 340 § 1 

k.s.h.), Przegląd Prawa Handlowego 2016, Nr 9, s. 42-48). W artykule tym opowiedziałem się za 

stanowiskiem, że mimo iż d o p u s z c z a l n o ś ć  w y k o n y w a n i a  przez zastawnika 

prawa głosu warunkowana jest, co do zasady, dwiema przesłankami o charakterze pozytywnym, 

o których mowa w art. 340 § 1 k.s.h. (zawarcie odpowiedniego postanowienia w umowie 

zastawniczej oraz dokonanie wzmianki w księdze akcyjnej), to jednak r z e c z y w i s t e  

p o s i a d a n i e  przez zastawnika prawa głosu zależy od spełnienia tylko jednej spośród 

wymienionych przesłanek. Przesłanką tą jest zawarcie w umowie zastawniczej upoważnienia 

zastawnika do wykonywania prawa głosu. W artykule tym wyraziłem również stanowisko, że 

mimo iż wynikająca z treści księgi akcyjnej legitymacja formalna zastawnika do wykonywania 

prawa głosu w zasadzie powinna stanowić warunek dopuszczenia zastawnika do głosowania 

przez przewodniczącego walnego zgromadzenia, to jednak zastawnik powinien mieć możliwość 

wykazania swojej legitymacji materialnej do głosowania (tj. faktu, że prawo głosu zostało 

zastawnikowi rzeczywiście przyznane) także przy wykorzystaniu innych sposobów, zwłaszcza 

wtedy, gdy zastawnik nie może uzyskać wpisu do księgi akcyjnej mimo skierowania 

odpowiedniego żądania do zarządu i mimo należytego wykazania faktu ustanowienia na jego 

rzecz zastawu na akcji imiennej oraz upoważnienia go do wykonywania prawa głosu. 
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B. Prawo arbitrażowe 

Moje zainteresowania prawem arbitrażowym rozpoczęły się jeszcze przed uzyskaniem 

stopnia doktora. W tym czasie opublikowałem jeden artykuł poświęcony problematyce 

zdatności arbitrażowej sporów korporacyjnych (Zdolność arbitrażowa sporów wynikłych z 

zaskarżenia uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, (w:) Arbitraż i mediacja jako instrumenty 

wspierania przedsiębiorczości, red. J. Olszewski, B. Sagan, R. Uliasz, wyd. Mitel, Rzeszów 2006, s. 

199-210). 

Po obronie doktoratu prawo arbitrażowe nadal pozostawało w kręgu moich 

zainteresowań badawczych. Znalazło to swój wyraz zarówno w publikacjach mojego autorstwa, 

jak i w moim uczestnictwie (czynnym bądź biernym) w konferencjach naukowych poświęconych 

tematyce szeroko rozumianych metod alternatywnego rozwiązywania sporów (ADR). Jeżeli 

chodzi o publikacje, to dwie z nich zostały zamieszczone w wiodącym z punktu widzenia 

problematyki ADR kwartalniku „ADR. Arbitraż i Mediacja” wydawanym przez wyd. C.H. Beck 

(Rozstrzyganie sporów korporacyjnych przez sąd polubowny – wybrane zagadnienia, ADR 

Arbitraż i Mediacja 2008, Nr 3, s. 117-133; Kwalifikacje podmiotowe arbitrów i mediatorów, ADR 

Arbitraż i Mediacja 2014, Nr 4, s. 75-85). Poza dwoma wymienionymi artykułami, po uzyskaniu 

stopnia doktora opublikowałem jeszcze 5 artykułów lub glos mieszczących się w problematyce 

arbitrażu, w tym jedną glosę opublikowaną w wersji elektronicznej przez wyd. Wolters Kluwer 

(pełną listę publikacji zawiera załącznik nr 4). 

Wśród problematyki dotyczącej prawa arbitrażowego poruszonej w publikacjach mojego 

autorstwa pragnę zwrócić uwagę na trzy zagadnienia: 

Pierwsza kwestia o charakterze najbardziej ogólnym, to sama zdatność arbitrażowa 

rozumiana jako dopuszczalność objęcia danego sporu zapisem na sąd polubowny. Tego m.in. 

zagadnienia dotyczą rozważania zawarte w moim artykule pt. Rozstrzyganie sporów 

korporacyjnych przez sąd polubowny – wybrane zagadnienia, ADR Arbitraż i Mediacja 2008, Nr 3, 

s. 117-133. Poczynione tam uwagi ograniczyłem jednak do sporów korporacyjnych. W artykule 

tym wyraziłem stanowisko, że art. 1163 § 1 KPC nie określa w sposób wyłączny przesłanek 

zdatności arbitrażowej sporów ze stosunku spółki, ale dokonuje tego łącznie z art. 1157 KPC, 

który dopuszczalność poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego uzależnia od tego, 

czy spór ten może być przedmiotem ugody sądowej. 

Drugie zagadnienie sprowadza się do pytania o zakres związania zapisem na sąd 

polubowny tych podmiotów, które nie dokonały zapisu na sąd, tzw. non-signatories 

(problematyka podmiotowej skuteczności zapisu na sąd polubowny). Mowa tu zarówno o 

sytuacji, w której jedną ze stron danego sporu jest spółka, drugą zaś jej wspólnicy, jak i 

przypadku, w którym jedną ze stron takiego sporu jest członek organu spółki. Z uwagi na 

brzmienie art. 1163 § 1 KPC nie może budzić wątpliwości, że zapis na sąd polubowny 

zamieszczony w umowie albo statucie spółki jest wiążący dla samej spółki, mimo że spółka ta 

nie jest stroną tego zapisu. Większe wątpliwości budzi jednak to, czy zapis zawarty w umowie 

bądź statucie spółki wiąże członków organów danej spółki. W tej ostatniej kwestii 

opowiedziałem się za stanowiskiem, że pominięcie w art. 1163 § 1 KPC członków władz spółki 
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nie musi być równoznaczne z koniecznością przyjęcia tezy, że osoby te pozostają poza zakresem 

przedmiotowym zapisu na sąd polubowny (zob. R. Uliasz, Rozstrzyganie sporów korporacyjnych 

przez sąd polubowny – wybrane zagadnienia, ADR Arbitraż i Mediacja 2008, Nr 3, s. 123). 

Stanowisko to powtórzyłem następnie w publikacji pt. Związanie zapisem na sąd polubowny 

podmiotów, które nie dokonały zapisu na sąd – wybrane tezy referatu, (w:) Arbitraż i mediacja. 

Aktualne problemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych, 

red. J. Olszewski, Rzeszów 2009, s. 403-412. Jednocześnie sformułowałem propozycję de lege 

ferenda, aby art. 1163 § 1 KPC został zmieniony w ten sposób, że z jego treści wprost 

wynikałoby, że zapisem na sąd polubowny zawartym w umowie (statucie) spółki byłaby 

związana nie tylko spółka i jej wspólnicy, ale również członkowie jej organów. 

Wreszcie trzecia poruszona przeze mnie kwestia to niewykonalność zapisu na sąd 

polubowny. Omawiając to zagadnienie oparłem się na przypadku, w którym w treści zapisu na 

sąd polubowny doszło do nieprawidłowego oznaczenia tego sądu (zob. stan faktyczny, na 

gruncie którego zapadło postanowienie SN z dnia 30 października 2008 r., II CSK 263/08). W  

Glosie do postanowienia SN z dnia 30 października 2008 r., II CSK 263/08, LEX/el. 2011, 

wyraziłem stanowisko, że nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie, czy błędne określenie 

sądu polubownego w zapisie na sąd skutkuje, czy nie skutkuje niewykonalnością takiego zapisu. 

Wskazałem, że ostateczna odpowiedź zależy od tego, czy zapis na sąd polubowny (w zakresie 

dotyczącym oznaczenia sądu) jest na tyle precyzyjny, aby można było uznać, że stronom 

chodziło o dany sąd arbitrażowy. Tezę tę powtórzyłem następnie w publikacji Niewykonalność 

zapisu na sąd polubowny, (w:) Arbitraż. Między teorią a praktyką, red. J. Olszewski, B. Fuchs, 

Rzeszów 2014, s. 37-45. W obu wskazanych pozycjach bibliograficznych, z powołaniem się na 

literaturę zagraniczną oraz orzecznictwo zapadłe na gruncie obcych porządków prawnych, 

wskazałem również na inne przypadki, w których można mówić o niewykonalności zapisu na 

sąd polubowny. 

 

C. Wykonywanie praw korporacyjnych w spółkach kapitałowych 

Moje zainteresowania naukowe w pewnym zakresie dotyczyły również problematyki 

wykonywania praw korporacyjnych w spółkach kapitałowych. Poświęciłem temu zagadnieniu 

pięć publikacji. 

 Dwie pozycje bibliograficzne dotyczą dopuszczalności zawierania pomiędzy 

wspólnikami porozumień dotyczących sposobu wykonywania przez nich prawa głosu na 

zgromadzeniu danej spółki kapitałowe. W Glosie do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 

dnia 5 stycznia 2008 r., I ACa 630/05, LEX/el. 2008, wbrew zapatrywaniu wyrażonemu przez Sąd 

Apelacyjny, opowiedziałem się za stanowiskiem, że takie porozumienia nie prowadzą do 

obejścia prawa i nie naruszają zasady nierozszczepialności uprawnień udziałowych. Wątek ten 

rozwinąłem w późniejszym artykule pt. Zobowiązanie się do niegłosowania lub do oddania głosu 

określonej treści na zgromadzeniu spółki kapitałowej, (w:) Prawo handlowe po przystąpieniu 

Polski do Unii Europejskiej, red. W.J. Katner, U. Promińska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 

2010, s. 313-324. 
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 Zasada nierozszczepialności uprawnień udziałowych była również motywem 

przewodnim kolejnego artykułu pt. Nieodwołalne pełnomocnictwo do głosowania na 

zgromadzeniu spółki kapitałowej, (w:) Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa 

handlowego, red. J. Kruczalak-Jankowska, Warszawa 2013, s. 225-235. W artykule tym 

przyjąłem, w przeciwieństwie do dominującego stanowiska wyrażanego w piśmiennictwie, że 

udzielenie przez wspólnika spółki kapitałowej nieodwołalnego pełnomocnictwa do głosowania 

na zgromadzeniu tej spółki może być dopuszczalne. Moim zdaniem zapatrywanie to w zasadzie 

nie narusza zakazu rozszczepialności uprawnień udziałowych, bowiem w razie udzielenia 

pełnomocnictwa nieodwołanego (podobnie zresztą jak w przypadku każdego innego 

pełnomocnictwa) wspólnik (mocodawca) nie zostaje pozbawiony możliwości wykonywania 

prawa głosu. O naruszeniu zasady nierozszczepialności uprawnień udziałowych można by 

mówić co najwyżej wtedy, gdyby udzieleniu pełnomocnictwa o charakterze nieodwołalnym 

towarzyszyły inne konstrukcje prawne (np. łącznie z udzieleniem osobie X pełnomocnictwa 

nieodwołalnego, wspólnik zobowiązywałby się wobec tej osoby do niewykonywania prawa 

głosu na zgromadzeniu, zaś na wypadek niewykonania tego zobowiązania strony nałożyłyby na 

wspólnika obowiązek zapłaty kary umownej). Jedynie w takim przypadku można by mówić, że 

pełnomocnictwo nieodwołalne stanowi w istocie rozporządzenie prawem głosu i jako takie 

byłoby niedopuszczalne. 

 Problematyce wykonywania praw korporacyjnych przez wspólników spółek 

kapitałowych poświęciłem również artykuł pt. „Wirtualne” wykonywanie prawa głosu na walnym 

zgromadzeniu akcjonariuszy – postanowienia dyrektywy 2007/36/WE, a uregulowania prawa 

polskiego. Wybrane tezy referatu, (w:) Najnowsze zmiany polskiego prawa prywatnego i 

publicznego a funkcjonowanie rynków finansowych, Rzeszów 2008, s. 385-393, oraz – w pewnej 

części - Glosę do wyroku SN z dnia 21 stycznia 2005 r., I CK 528/04, LEX/el. 2009. W tej ostatniej 

publikacji poruszyłem m.in. problematykę wykonywania uprawnień korporacyjnych 

wynikających z udziału w spółce z o.o. w razie przewłaszczenia tego udziału na zabezpieczenie. 

 

D. Pozycja prawna zarządu w spółkach kapitałowych 

W obrębie wskazanego powyżej zakresu tematycznego mieści się 9 publikacji mojego 

autorstwa, wśród których należy wymienić jeden komentarz do przepisów KSH dotyczących 

zarządu w spółce z o.o. (Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 

201-211 Kodeksu spółek handlowych, wyd. Difin, Warszawa 2012, ss. 190), następnie trzy 

artykuły zamieszczone w publikacjach zbiorowych (Rezygnacja członka zarządu spółki z o.o. w 

najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego, (w:) Kodeks spółek handlowych po 10 latach, red. J. 

Frąckowiak, Wrocław 2013, s. 364-377; Rezygnacja członka zarządu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością z członkostwa, (w:) Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy 

rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego, red. M. Modrzejewska, Wolters 

Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 1160-1176; O potrzebie kompleksowej regulacji problematyki 

kwalifikacji podmiotowych członków organów osób prawnych, (w:) 50 lat kodeksu cywilnego. 

Perspektywy rekodyfikacji, red. P. Stec, M. Załucki, rec. J. Gołaczyński, wyd. Wolters Kluwer, 

Warszawa 2015, s. 95-115) i wreszcie pięć glos do orzecznictwa Sądu Najwyższego 



18 
 

opublikowanych w wersji elektronicznej przez wyd. Wolters Kluwer (Glosa do uchwały SN z dnia 

23 sierpnia 2006 r., III CZP 68/06, LEX/el. 2009; Glosa do wyroku SN z 15 kwietnia 2010 r., II CSK 

526/09, LEX/el. 2011; Glosa do wyroku SN z dnia 10 stycznia 2008 r., IV CSK 356/07, LEX/el. 

2012; Glosa do wyroku SN z dnia 14 grudnia 2004 r., III PK 60/04, LEX/el. 2009; Glosa do wyroku 

SN z dnia 21 stycznia 2005 r., I CK 528/04, LEX/el. 2009). 

 Zagadnienia wiążące się z pozycją prawną zarządu można umieścić w kilku obszarach 

tematycznych: (1) wygaśnięcie mandatu członka zarządu; (2) reprezentacja spółki przez 

członków zarządu; (3) kwalifikacje podmiotowe członków organów osób prawnych. 

Problematyce wygaśnięcia mandatu członka zarządu poświęciłem cztery publikacje: 

W artykule Rezygnacja członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z 

członkostwa, (w:) Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga 

jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego, red. M. Modrzejewska, Wolters Kluwer Polska, 

Warszawa 2010, s. 1160-1176, przedstawiłem argumentację przemawiającą za stanowiskiem, że 

rezygnacja członka zarządu spółki z o.o. powinna być złożona jednemu z pozostałych członków 

zarządu lub prokurentowi. Rezygnacja powinna być więc składana zgodnie z ogólnymi zasadami 

reprezentacji spółki, a nie przy zastosowaniu normy prawnej wynikającej z art. 210 § 1 KSH. Ten 

ostatni przepis wyraźnie stanowi, że reprezentacja spółki z o.o. przez radę nadzorczą lub 

pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników wchodzi w grę jedynie w 

umowie i sporze pomiędzy spółką, a członkiem zarządu. W pozostałych sytuacjach powinny 

więc znaleźć zastosowanie ogólne przepisy dotyczące reprezentacji spółki z o.o., tj. zgodne z 

dyspozycją art. 205 § 2 KSH. W prezentowanym artykule wyraziłem jednocześnie pogląd 

dopuszczający skuteczne złożenie przez członka zarządu rezygnacji na zgromadzeniu 

wspólników, zwłaszcza wtedy, gdy osoba ta jest jedynym piastunem mandatu członka zarządu, 

zaś w danej spółce z o.o. nie ma rady nadzorczej, ani pełnomocnika powołanego uchwałą 

zgromadzenia wspólników. 

Podobny pogląd wyraziłem również w artykule pt. Rezygnacja członka zarządu spółki z 

o.o. w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego, (w:) Kodeks spółek handlowych po 10 latach, 

red. J. Frąckowiak, Wrocław 2013, s. 364-377, podejmując tam próbę oceny wybranych 

judykatów Sądu Najwyższego, które dotyczyły m.in. adresata uprawnionego do przyjęcia w 

imieniu spółki kapitałowej oświadczenia członka zarządu o rezygnacji. W tej ostatniej publikacji 

zaproponowałem jednocześnie modyfikację treści art. 210 § 1 KSH w taki sposób, aby mogła ona 

umożliwić składanie rezygnacji zgodnie z ujętymi w tym przepisie zasadami reprezentacji. 

Jednocześnie opowiedziałem się za potrzebą wyraźnego dopuszczenia w ustawie możliwości 

składania rezygnacji przez członków zarządu na zgromadzeniu wspólników (tamże, s. 376). 

Wygaśnięciu mandatu członka zarządu spółki kapitałowej poświęciłem również Glosę do 

wyroku SN z dnia 10 stycznia 2008 r., IV CSK 356/07, LEX/el. 2012, w której podjąłem poruszoną 

w orzecznictwie kwestię wygaśnięcia mandatu członka zarządu wskutek prawomocnego 

skazania go za niektóre przestępstwa, o których – w drodze odesłania – wspomina art. 18 § 2 

KSH. W publikacji tej poparłem zapatrywanie wyrażone przez Sąd Najwyższy, że we wskazanej 

sytuacji mamy do czynienia z wygaśnięciem mandatu, mimo że art. 18 § 2 KSH wprost takiego 
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skutku nie przewiduje, w przeciwieństwie do innych przepisów, które przy zaistnieniu 

określonych przyczyn jednoznacznie wskazują, że z wygaśnięciem mandatu mamy do czynienia 

(por. art. 202 i 369 KSH). 

Do problematyki wygaśnięcia mandatu członka zarządu nawiązuje również Glosa do 

wyroku SN z dnia 14 grudnia 2004 r., III PK 60/04, LEX/el. 2009. W glosie tej opowiedziałem się 

przeciwko wyrażonej przez Sąd Najwyższy tezie, w świetle której do rozwiązania z członkiem 

zarządu umowy o pracę wystarczające jest podjęcie przez zgromadzenie wspólników uchwały, 

w której treści wskazano by, że skutkuje ona nie tylko odwołaniem członka zarządu z funkcji 

(wygaśnięciem mandatu), ale również rozwiązaniem umowy o pracę. W mojej ocenie 

stanowisko przyjęte przez Sąd Najwyższy pomija ukształtowane przez ustawodawcę zasady 

reprezentacji spółki kapitałowej w umowach z członkami zarządu (art. 210 § 1 i art. 279 § 1 

KSH), w tym przy rozwiązywaniu tych umów (także umowy o pracę). Pogląd wyrażony przez 

Sąd Najwyższy sprowadza się jednocześnie do przyznania prawa do reprezentacji spółki 

kapitałowej przez jej zgromadzenie, co pozostaje w sprzeczności z zasadą, że organami 

uprawnionymi do reprezentacji spółki może być wyłącznie zarząd (art. 201 § 1 i art. 368 § 1 

KSH) albo rada nadzorcza (art. 210 § 1 i art. 379 § 1 KSH). 

 Reprezentacji spółki kapitałowej przez zarząd dotyczą trzy glosy. 

W Glosie do uchwały SN z dnia 23 sierpnia 2006 r., III CZP 68/06, LEX/el. 2009, podjąłem 

zagadnienie dopuszczalności reprezentacji spółki kapitałowej przez członka zarządu w oparciu 

o udzielone mu pełnomocnictwo. Wbrew stanowisku części doktryny przyjąłem pogląd, że w 

przypadku, gdy w danej spółce obowiązuje reprezentacja łączna dwuosobowa, możliwe jest 

udzielenie jednemu z członków zarządu pełnomocnictwa do jednoosobowej reprezentacji 

spółki. 

Wątek reprezentacji spółki kapitałowej przez zarząd pojawia się również w Glosie do 

wyroku SN z 15 kwietnia 2010 r., II CSK 526/09, LEX/el. 2011. W glosie tej, wbrew stanowisku 

wyrażonemu przez Sąd Najwyższy, opowiedziałem się za niedopuszczalnością potwierdzenia 

przez spółkę akcyjną umowy zawartej przez spółkę akcyjną z członkiem jej zarządu z 

naruszeniem dyspozycji art. 379 § 1 KSH. Przyjąłem, że w razie naruszenia tego przepisu umowa 

jest dotknięta sankcją nieważności, a nie – jak uznał Sąd Najwyższy – bezskuteczności 

zawieszonej. Jednocześnie opowiedziałem się za niedopuszczalnością stosowania w omawianej 

sytuacji art. 103 KC w drodze analogii, bowiem – w moim przekonaniu – nie można tu mówić o 

istnieniu luki w prawie. 

Reprezentacji spółki kapitałowej przez zarząd dotyczy również część rozważań 

zawartych w Glosie do wyroku SN z dnia 21 stycznia 2005 r., I CK 528/04, LEX/el. 2009, w której 

przyjąłem, podobnie jak to uczynił Sąd Najwyższy, że możliwa jest skuteczna reprezentacja 

spółki kapitałowej przez tzw. zarząd kadłubowy, o ile w spółce tej możliwe jest zachowanie 

obowiązujących w niej zasad reprezentacji. Przyjąłem, że wyłączenie możliwości 

reprezentowania spółki przez zarząd w zmniejszonym składzie byłoby nadmiernym 

zagrożeniem dla bezpieczeństwa obrotu. W takiej sytuacji kontrahent spółki z o.o., który 

zawarłb kontrakt z tą spółką reprezentowaną przez członków zarządu, którego liczba jest 
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mniejsza niż ta wskazana w umowie spółki, musiałby się liczyć z tym, że mimo iż zawiera daną 

umowę ze spółką reprezentowaną zgodnie z ujawnionymi w KRS oraz umowie spółki zasadami 

reprezentacji, zawarta umowa okazałaby się nieważna. 

 Wreszcie, w jednej publikacji o nieco ogólniejszym charakterze wskazałem na potrzebę 

kompleksowej regulacji w zakresie kwalifikacji podmiotowych członków organów osób 

prawnych (O potrzebie kompleksowej regulacji problematyki kwalifikacji podmiotowych 

członków organów osób prawnych, (w:) 50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji, red. 

P. Stec, M. Załucki, rec. J. Gołaczyński, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 95-115). 

 

E. Prokura i pełnomocnictwo nie będące prokurą 

Moje zainteresowania naukowe w pewnej części dotyczyły ogólniejszego zagadnienia 

reprezentacji podmiotów prawa cywilnego przez prokurentów i pełnomocników nie będących 

prokurentami. Jeżeli chodzi o prokurę, to instytucji tej poświęciłem cztery publikacje, w tym 

jeden dość obszerny komentarz do przepisów Kodeksu cywilnego o prokurze opublikowany w 

wersji elektronicznej przez wyd. Wolters Kluwer, dwie glosy do orzeczeń Sądu Najwyższego 

oraz jeden artykuł opracowany na podstawie wygłoszonego przeze mnie referatu na Zjeździe 

Katedr Prawa Handlowego w Białowieży (chronologicznie: Glosa do wyroku SN z dnia 15 

listopada 2006 r., V CSK 252/06, LEX/el. 2008; Komentarz do art. 1091-1099 Kodeksu cywilnego, 

LEX/el. 2010, wyd. Wolters Kluwer Polska; Glosa do postanowienia SN z dnia 30 października 

2008 r., II CSK 263/08, LEX/el. 2011; Kwalifikacje podmiotowe prokurenta w nowym kodeksie 

cywilnym, (w:) Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym, seria MONOGRAFIE 

LEX, red. T. Mróz, M. Stec, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 231-241). 

Z kolei jeżeli chodzi o pełnomocnictwo nie będące prokurą, to instytucji tej 

poświęciłem dwie publikacje: Glosę do uchwały SN z dnia 8 listopada 2007 r., III CZP 92/07, 

LEX/el. 2008 oraz artykuł pt. Ocena regulacji kodeksowych w zakresie pełnomocnictw udzielanych 

przez spółkę z o.o. na podstawie art. 161 § 2 KSH i art. 210 § 1 KSH, (w:) Tendencje reformatorskie 

w prawie handlowym. Między teorią a praktyką, red. J. Olszewski, rec. B. Fuchs, J. Kruczalak-

Jankowska, wyd. CH Beck, Warszawa 2015, s. 251-262. Pierwsza ze wskazanych publikacji 

dotyczy głównie kwestii procesowych, związanych ze sposobem wykazywania przez 

pełnomocnika procesowego swojego umocowania. Natomiast w drugiej publikacji uwagę 

skupiłem na pełnomocnictwie do reprezentacji spółki z o.o. w organizacji (art. 161 § 2 KSH) oraz 

pełnomocnictwie do reprezentacji spółki z o.o. w umowie i sporze pomiędzy spółką, a członkiem 

zarządu (art. 210 § 1 KSH). W części ww. artykułu dotyczącej pełnomocnictwa, o którym mowa 

w art. 161 § 2 KSH, poruszyłem m.in. zagadnienie dopuszczalności reprezentacji spółki z o.o. w 

organizacji przez podmioty nie wymienione w tym przepisie. Wyraziłem tam zapatrywanie, że 

spółka taka może być również reprezentowana przez pełnomocnika ustanowionego przez 

zarząd w oparciu o zasady ogólne określone w art. 98 i nast. KC (a nie tylko przez pełnomocnika 

powołanego jednomyślną uchwałą wspólników), a także przez pełnomocnika procesowego. 

Wskazałem również na występujący w praktyce problem relacji art. 161 § 2 KSH do art. 210 § 1 

KSH. Niekiedy nie jest bowiem jasne, czy w danej spółce z o.o. wciąż mamy do czynienia z 
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pełnomocnikiem ustanowionym na podstawie art. 161 § 2 KSH, czy też z pełnomocnikiem z art. 

210 § 1 KSH (mowa tu o sytuacji, w której do powołania pełnomocnika spółki doszło na 

podstawie jednomyślnej uchwały wspólników i jednocześnie w uchwale tej, podjętej jeszcze 

przed rejestracją spółki, wspólnicy wskazali, że powołują pełnomocnika do reprezentowania 

spółki w umowach i sporach pomiędzy spółką, a członkiem zarządu; została zatem spełniona 

dyspozycja art. 161 § 2 KSH i zarazem dyspozycja art. 210 § 1 KSH). Powstaje wtedy pytanie, czy 

z chwilą rejestracji spółki tak ustanowiony pełnomocnik traci swoje umocowanie, czy też może 

on działać nadal także w spółce wpisanej do KRS. Opowiedziałem się tu za stanowiskiem, że 

niekiedy okoliczności faktyczne będą wprost przesądzały o tym, że już na etapie spółki z o.o. w 

organizacji intencją wspólników było powołanie pełnomocnika do reprezentacji spółki w 

umowie i sporze z członkiem zarządu, a nie pełnomocnika do reprezentacji spółki z o.o. w 

organizacji na podstawie art. 161 § 2 KSH (z sytuacją taką będziemy mieli do czynienia wtedy, 

gdy w spółce w organizacji został już powołany zarząd, zaś wspólnicy w drodze uchwały 

powołują pełnomocnika np. do zawierania umów o pracę z członkami zarządu; nie może wtedy 

budzić wątpliwości, że mamy do czynienia z pełnomocnikiem powołanym na podstawie art. 210 

§ 1 KSH, bowiem pełnomocnik powołany w oparciu o art. 161 § 2 KSH nie mógłby zostać 

skutecznie ustanowiony, ze względu na istnienie w danej spółce z o.o. w organizacji zarządu). 

Natomiast w tej części ww. artykułu, która dotyczy pełnomocnictwa z art. 210 § 1 KSH 

podjąłem próbę udzielania odpowiedzi na pytanie, czy pełnomocnictwo udzielone w oparciu o 

ten przepis może umocowywać ogólnie do reprezentowania spółki z o.o. w umowie i sporze z 

członkami zarządu (bez określenia, o jakie konkretnie czynności chodzi), czy też może z jego 

treści powinno wynikać, że upoważnia ono pełnomocnika do zawarcia w imieniu spółki z o.o. 

określonej umowy lub do reprezentacji spółki w określonym z sporze z członkiem zarządu. W 

omawianym artykule wyraziłem odbiegający od zapatrywania większości Autorów pogląd, że 

pełnomocnictwo z art. 210 § 1 KSH nie musi być pełnomocnictwem rodzajowym, ani 

szczególnym. Przyjąłem, że wykładnia językowa art. 210 § 1 KSH w żadnym razie nie prowadzi 

do wniosku, że umocowanie udzielone pełnomocnikowi do reprezentowania spółki z o.o. w 

umowie i sporze z członkiem zarządu musiałoby mieć charakter pełnomocnictwa szczególnego 

czy choćby rodzajowego. Podniosłem również, że za poglądem o niedopuszczalności 

ustanowienia pełnomocnika do reprezentacji spółki w umowie i sporze pomiędzy spółką, a 

członkiem zarządu, bez wskazania, o jakie umowy i jakie spory chodzi, nie przemawiać 

niebezpieczeństwo naruszenia interesu spółki, bowiem wspólnicy zawsze mają możliwość 

zawężenia zakresu umocowania pełnomocnika do czynności określonych rodzajowo czy 

indywidualnie. Poza tym pełnomocnictwo z art. 210 § 1 KSH jest zawsze pełnomocnictwem 

odwołalnym. Niezależnie od powyższego, opowiedziałem się również za potrzebą takiego 

doprecyzowania treści art. 210 § 1 KSH, iż wskazywałby on wyraźnie, że pełnomocnik powołany 

uchwałą zgromadzenia wspólników mógłby reprezentować spółkę nie tyle w umowie i sporze 

pomiędzy spółką, a członkiem zarządu, ile w ogóle w czynnościach prawnych dokonywanych 

pomiędzy spółką, a członkiem jej zarządu oraz w sporach między tymi podmiotami. Treść tego 

przepisu powinna więc być bardziej ogólna. Pozwoliłaby ona np. na dopuszczalność 

reprezentacji spółki przez pełnomocnika wskazanego w art. 210 § 1 KSH w razie poddania się 

przez spółkę wobec członków jej zarządu egzekucji aktem notarialnym (jest to jednostronna 

czynność prawna) np. dla zabezpieczenia spłaty pożyczki udzielonej przez nich spółce. W 
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świetle obecnego brzmienia art. 210 § 1 KSH, pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia 

wspólników nie mógłby reprezentować spółki przy dokonywaniu takiej czynności prawnej, 

bowiem nie jest ona objęta hipotezą tego przepisu. Interes spółki wymaga jednak, aby taka 

czynność była dokonywana przez pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia 

wspólników, a nie przez reprezentującego spółkę członka zarządu. 

 

F. Wadliwość uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych 

Nieważność uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej, jako jedna z postaci wadliwości 

uchwały, stanowi w mojej monografii habilitacyjnej główny przedmiot badań. Wadliwości 

uchwał poświęcałem jednak uwagę także w innych publikacjach, z których 3 zostały 

opublikowane w języku angielskim. Łączna liczba publikacji mieszczących się w tym zakresie 

tematycznym wynosi 7. 

Zagadnienia związane z wadliwością uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych oraz 

zaskarżaniem tych uchwał po raz pierwszy podjąłem w Glosie do wyroku SN z dnia 6 lipca 2007 

r., III CSK 26/07, LEX/el. 2009. Przedstawiłem tam stanowisko, wbrew zapatrywaniu 

wyrażonemu przez Sąd Najwyższy, że o rozpoczęciu biegu terminu do zaskarżenia przez 

akcjonariusza uchwały walnego zgromadzenia przesądza fakt, że wiedzę o powzięciu uchwały 

posiadał należycie umocowany pełnomocnika akcjonariusza, który – choć nie został formalnie 

dopuszczony do głosowania – cały czas pozostawał na sali obrad. W powyższej publikacji 

wyraziłem pogląd, że brak jest uzasadnienia dla różnicowania sytuacji prawnej akcjonariusza, z 

punktu widzenia rozpoczęcia biegu terminu do zaskarżenia uchwały zgromadzenia, w zależności 

od tego, czy pełnomocnik akcjonariusza został formalnie dopuszczony do zgromadzenia, czy też 

do takiego dopuszczenia nie doszło, jednak był on obecny na zgromadzeniu i uzyskał wiedzę o 

podjęciu uchwały. 

Kolejną, nieco bardziej ogólną publikacją poświęconą problematyce wadliwych uchwał 

zgromadzeń spółek kapitałowych, był artykuł napisany w języku angielskim we 

współautorstwie z M. Avci pt. Contesting the Resolutions of Shareholders Before a Court of Law in 

Poland (Law&Justice Review, Volume IV, Issue 1, June 2013, s. 37-50, wyd. Justice Academy of 

Turkey, ISSN 1309-9485, rec. prof. Penny Booth i prof. dr Jane Wright). Artykuł ten ma 

przybliżyć odbiorcy zagranicznemu system zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek 

kapitałowych w Polsce, przy czym szczególną uwagę położono w nim na problem legitymacji 

czynnej odwołanych członków zarządu do zaskarżenia uchwały zgromadzenia, na mocy której 

doszło do ich odwołania (s. 40-43), następnie poruszono w nim kwestię uchwał nieistniejących i 

powództwa ustalającego z art. 189 KPC (s. 45-46) oraz problematykę zaskarżania uchwał rad 

nadzorczych (s. 46-47). 

Kolejny artykuł mieszczący się w zakresie tematycznym wadliwych uchwał zgromadzeń 

spółek kapitałowych został opublikowany w języku angielskim w 2017 r. (Defective 

Shareholders’ Resolutions in Poland, Italy and Switzerland – a Case Study, (w:) Právo, obchod, 

ekonomika VII, red. J. Suchoža, J. Husár, R. Hučková, Koszyce 2017, s. 157-167) i miał on na celu 

ukazanie, jak – z punktu widzenia wpływu na wadliwość uchwały - na gruncie poszczególnych 
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ustawodawstw (Polska, Włochy i Szwajcaria) traktuje się przypadki naruszenia reguł 

formalnych przy zwoływaniu zgromadzenia spółki kapitałowej. Artykuł ten oparłem na analizie 

konkretnego stanu faktycznego, w którym zwołania zgromadzenia dokonał jeden z członków 

zarządu spółki w sytuacji, gdy zgodnie z „konstytucją” spółki jej zarząd miał składać się z trzech 

osób. 

W tym samym roku opublikowałem kolejny artykuł w języku angielskim  (Resolving 

Shareholders’ Disputes Before European Courts – Is There a Need for Unification?, (w:) 

Globalisation and Law, red. S. Knežević, M. Nastić, Niš 2017, s. 437-446), w którym – w 

przeciwieństwie do poprzedniej pozycji bibliograficznej – zająłem się ogólniejszym 

zagadnieniem celowości podejmowania na poziomie ponadnarodowym wysiłków zmierzających 

do ujednolicania unormowań w zakresie zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. 

Wyraziłem tam zapatrywanie, że choć starania te zmierzają w dobrym kierunku, to jednak 

istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, aby poszczególne regulacje prawne dotyczące 

prezentowanej tu materii zostały w sposób kompleksowy ujednolicone. 

Również w 2017 r., na łamach „Przeglądu Prawa Handlowego”, opublikowałem artykuł 

pt. Dopuszczalność stwierdzenia nieważności uchwały zgromadzenia wspólników w przedmiocie 

zdjęcia z porządku obrad głosowania nad inną uchwałą (Przegląd Prawa Handlowego 2017, Nr 1, 

s. 4-10). W artykule tym wyraziłem stanowisko, że uchwał o zdjęciu z porządku obrad 

głosowania nad inną uchwałą nie sposób traktować w sposób jednolity. Wskazałem, że 

wykładnia językowa art. 239 § 1 k.s.h. prowadzi do wniosku, że jeżeli taka uchwała o 

odstąpieniu od głosowania nie została przewidziana w porządku obrad, to jest ona w zasadzie 

sprzeczna z ustawą. Na tej podstawie będzie się ona również kwalifikowała do zaskarżenia 

powództwem o stwierdzenie nieważności, przy założeniu, że na zgromadzeniu nie był 

reprezentowany cały kapitał zakładowy oraz choćby jeden z obecnych wniósł sprzeciw 

dotyczący powzięcia uchwały. W moim przekonaniu jest jednak możliwe wskazanie takich 

przypadków, w których uchwała o odstąpieniu od głosowania będzie miała charakter 

głosowania nad wnioskiem o charakterze porządkowym, a co za tym idzie, uchwała taka będzie 

mogła zostać podjęta mimo braku jej ujęcia w porządku obrad zgromadzenia (art. 239 § 2 k.s.h.). 

Przedstawiłem jednocześnie stanowisko, że do uznania głosowania nad taką uchwałą za 

głosowanie nad wnioskiem o charakterze porządkowym nie powinno dochodzić w każdym 

przypadku. Moim zdaniem nie jest uprawnione twierdzenie, że głosowanie nad zdjęciem danego 

punktu z porządku obrad ma zawsze charakter porządkowy. W mojej ocenie możliwe jest 

bowiem wskazanie takich sytuacji, w których do zdjęcia z porządku obrad (które niekiedy 

przyjmuje postać odroczenia głosowania, a niekoniecznie całkowitej rezygnacji z głosowania) 

dochodzi w celu wyeliminowania uczestnictwa danego wspólnika w głosowaniu nad daną 

uchwałą. W takim przypadku cel odstąpienia od głosowania daleko wykracza poza ściśle 

formalne przeniesienie głosowania na inne zgromadzenie. To samo można powiedzieć o 

przypadkach, w których zmiana w porządku obrad polega na przyśpieszeniu głosowania nad 

daną uchwałą. Wreszcie można wskazać przypadki, w których zdjęcie z porządku obrad 

głosowania nad inną uchwałą wprost narusza określony przepis, niezależnie od celu, w jakim do 

odstąpienia od głosowania dochodzi. Wyraziłem zapatrywanie, że trudno w wymienionych 

przypadkach mówić o zmianach o charakterze technicznym i uznawać takie głosowanie za 
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głosowanie nad wnioskiem o charakterze porządkowym. Tym samym, w wymienionych 

sytuacjach należałoby opowiedzieć się za dopuszczalnością zaskarżenia uchwały o zdjęciu z 

porządku obrad głosowania nad inną uchwałą powództwem o stwierdzenie nieważności tej 

uchwały. 

Ostatnia, pomijając rozprawę habilitacyjną, publikacja dotycząca wadliwości uchwał 

zgromadzeń spółek kapitałowych to artykuł pt. Czy jest potrzebna reforma przepisów 

dotyczących zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych?, (w:) Kodeks spółek 

handlowych po 15 latach obowiązywania, red. J. Frąckowiak, Warszawa 2018, s. 781-800. 

Opowiedziałem się w nim za potrzebą rewizji stanu prawnego w zakresie ukształtowania przez 

ustawodawcę przesłanek nieważności uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej. Proponowana 

przeze mnie zmiana legislacyjna miałaby polegać na ograniczeniu podstaw nieważności tej 

uchwały. Wniosek ten jest zbieżny z konkluzją przedstawioną w mojej monografii habilitacyjnej.  

 

G. Pozostałe zainteresowania badawcze 

 

1) Spółka cywilna 

W powyższym zakresie tematycznym mieści się: 

a) komentarz mojego autorstwa do przepisów Kodeksu cywilnego o spółce cywilnej, jaki 

został opublikowany w wersji elektronicznej przez wydawnictwo Wolters Kluwer 

(Komentarz do art. 860-875 Kodeksu cywilnego, LEX/el. 2010); 

b) Glosa do uchwały SN z dnia 9 lutego 2007 r., III CZP 164/06, LEX/el. 2008, która dotyczyła 

zagadnienia formy prawnej przystąpienia do spółki cywilnej nowego wspólnika w 

sytuacji, gdy dotychczasowy „majątek spółki” obejmował nieruchomość; 

c) Glosa do wyroku WSA z dnia 11 marca 2011 r., III SA/Wa 1542/10, LEX/el. 2012, w której 

podjąłem zagadnienie rozporządzania poszczególnymi przedmiotami należącymi do 

wspólników spółki cywilnej (tj. objętymi wspólnością łączną). 

 

2) Rękojmia i gwarancja 

Zagadnień tych dotyczy komentarz mojego autorstwa, jaki został opublikowany w wersji 

elektronicznej przez wydawnictwo Wolters Kluwer (Komentarz do art. 556-581 Kodeksu 

cywilnego, LEX/el. 2013, wyd. Wolters Kluwer Polska). 
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3) Zmiany w prawie spółek dotyczące „elektronizacji” procesu formacyjnego spółek oraz 

„elektronizacji” niektórych czynności prawnych podejmowanych w strukturach spółek 

kapitałowych 

Wskazanej powyżej problematyce poświęciłem artykuł pt. Recent Developments in Polish 

Company Law, (w:) Právo, obchod, ekonomika VI, red. J. Suchoža, J. Husár, R. Hučková, Koszyce 

2016, s. 569-580, który został opublikowany w języku angielskim i miał na celu przedstawienie, 

na użytek odbiorcy zagranicznego, reform w polskim prawie spółek, jakie weszły w życie w 

2012 i 2016 r., a które służyły ułatwieniu zakładania spółki z o.o. poprzez wprowadzenie 

możliwości „internetowej” rejestracji spółki z o.o. (2012 r.) bądź umożliwiły dokonywanie, z 

pominięciem dotychczasowym wymogów formalnych, niektórych czynności prawnych takich 

jak: rozporządzanie udziałami w spółce z o.o., podejmowanie uchwał przez wspólników spółki z 

o.o., dokonywanie zmian umowy spółki z o.o. (2016 r.). W artykule tym wyraziłem 

zapatrywanie, że wszelkie podobne zmiany w prawie spółek powinny być dokonywane przy 

uwzględnieniu unormowań zawartych w Kodeksie cywilnym, jeżeli zaś konkretna zmiana 

legislacyjna pozostawałaby w sprzeczności z tymi przepisami, to uzasadnione byłoby w 

pierwszej kolejności rozważenie wprowadzenia odpowiedniej zmiany w Kodeksie cywilnym, tak 

aby zachować spójność przynajmniej w obrębie danej gałęzi prawa, tj. prawa cywilnego, do 

której prawo spółek, w sensie materialnym, przynależy. 

 

4) Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. za zobowiązania spółki na podstawie 

art. 299 KSH 

Problematyce tej poświęciłem jeden artykuł opublikowany na łamach „Przeglądu Prawa 

Handlowego” (Zarzut nadużycia prawa podmiotowego w postępowaniu opartym na art. 299 k.s.h., 

Przegląd Prawa Handlowego 2017, Nr 10, s. 48-52). Jego zakres tematyczny został ograniczony 

do „środków obrony”, jakie może przedsięwziąć członek zarządu spółki z o.o. w razie 

skierowania przeciwko niemu powództwa opartego na art. 299 KSH. Jak wiadomo, środki 

prawne, z których pozwany może skorzystać zostały określone przez ustawodawcę w art. 299 § 

2 KSH. Już jednak jeżeli chodzi o dopuszczalność posłużenia się przez członka zarządu zarzutem 

nadużycia przez powoda prawa, to orzecznictwo (ani tym bardziej ustawodawca) nie formułuje 

klarownych zasad, które pozwoliłyby na jednoznaczną ocenę, czy in concreto zarzut taki mógłby 

być skutecznym środkiem pozwalającym na uwolnienie się pozwanego od odpowiedzialności 

(zob. tamże, s. 48-49). W swoim artykule wyraziłem pogląd, że nie można z góry wykluczyć 

dopuszczalności skorzystania przez pozwanego członka zarządu z konstrukcji nadużycia prawa 

podmiotowego przez wierzyciela. Wskazałem jednak, że dopuszczalność powołania się przez 

członka zarządu na to nadużycie powinna podlegać ocenie z punktu widzenia zasady „czystych 

rąk”. Przedstawiłem sytuacje, w których postępowanie członka zarządu pozwanego w procesie 

opartym na art. 299 k.s.h. będzie można ocenić jako zachowanie sprzeczne z zasadami 

współżycia społecznego, co z kolei będzie mogło stanowić przeszkodę w powołaniu się przez 

niego na nadużycie prawa podmiotowego przez powoda właśnie ze względu na naruszenie 

zasady „czystych rąk”. Jednocześnie przyjąłem, że automatyczne stosowanie tej zasady nie 

wydaje się uzasadnione. W moim przekonaniu nie można powiedzieć, aby każdy przypadek 
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naruszenia przez członka zarządu jakiejkolwiek zasady współżycia społecznego uniemożliwiał 

mu skuteczne podniesienie zarzutu nadużycia prawa podmiotowego przez wierzyciela. 

Należałoby raczej oczekiwać od sądu orzekającego w sprawie odpowiedzialności członka 

zarządu rozważenia stopnia naruszenia zasad współżycia społecznego przez obie strony 

procesu, następnie zaś oceny, na ile naruszone zasady są istotne.  

 

3. Wygłoszenie referatów na międzynarodowych lub krajowych konferencjach 

tematycznych 

Począwszy od 2005 r. aż do 2013 r. wygłaszałem referaty na następujących Zjazdach 

Katedr Prawa Handlowego, tj.: 

1. Zjazd Katedr Prawa Handlowego zorganizowany przez Wydział Prawa, Administracji i 

Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2005 r.); 

2. Zjazd Katedr Prawa Handlowego zorganizowany przez Wydział Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Szczecińskiego (2007 r.); 

3. Zjazd Katedr Prawa Handlowego zorganizowany przez Wydział Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Łódzkiego (2009 r.); 

4. Zjazd Katedr Prawa Handlowego zorganizowany przez Wydział Prawa Uniwersytetu w 

Białymstoku (2011 r.); 

5. Zjazd Katedr Prawa Handlowego zorganizowany przez Wydział Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Gdańskiego (2013 r.). 

Ponadto uczestniczyłem czynnie wygłaszając referaty w kilku konferencjach 

międzynarodowych: 

1. Konferencja międzynarodowa „Právo, obchod, ekonomika” zorganizowana w dniach 11-13 

października 2017 r. przez Wydział Prawa Uniwersytetu P.J. Safarika w Koszycach 

(Słowacja), tytuł referatu: „Defective Shareholders’ Resolutions in Poland, Italy and 

Switzerland – a Case Study”; 

2. Konferencja „Globalisation and Law” zorganizowana w dniach 21-22 kwietnia 2017 r. przez 

Wydział Prawa Uniwersytetu w Niš (Serbia), tytuł referatu: „Resolving Shareholders’ Disputes 

Before a Court of Law in Europe – Is There a Need for Unification?”;  

3. Konferencja międzynarodowa „Právo, obchod, ekonomika” zorganizowana w dniach 26-28 

października 2016 r. przez Wydział Prawa Uniwersytetu P.J. Safarika w Koszycach 

(Słowacja), tytuł referatu: „Recent Developments in Polish Company Law”; 

4. Konferencja zorganizowana przez Uniwersytet Okana w Istambule (Okan Üniversitesi) i 

Ministerstwo Sprawiedliwości Turcji pt. „Violations of Property Rights in the ECHR Decisions: 

Problems and Solutions”, 7.5.2010 r.; tytuł referatu: „Violations of Property Rights in Poland” 
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V. Wybrane osiągnięcia w zakresie dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego 

oraz współpracy międzynarodowej 

 

1. Uczestnictwo w programach europejskich i innych programach 

międzynarodowych lub krajowych 

Byłem wielokrotnie beneficjentem programu Erasmus+ (wcześniej programu Erasmus), 

w ramach którego począwszy od 2004 r. prowadziłem szereg wykładów na kilku uczelniach 

zagranicznych. Przed uzyskaniem stopnia doktora przebywałem na Staffordshire University w 

Wielkiej Brytanii, a następnie dwukrotnie wygłaszałem wykłady na Pázmány Péter Katolikus 

Egyetem w Budapeszcie (w 2005 i 2006 r.) oraz na Anadolu Üniversitesi w Eskişehir w Turcji 

(2005 r.). 

W programie Erasmus+ uczestniczyłem także po obronie doktoratu. We wrześniu 2008 

r. przebywałem na Uniwersytecie w Akureyri (Háskólinn á Akureyri) na Islandii, natomiast w 

2011 i 2012 r. przebywałem na dwóch uniwersytetach hiszpańskich, tj. na Uniwersytecie Pablo 

de Olavide w Sewilli oraz na Uniwersytecie w Santiago de Compostela. Z kolei w 2017 r. 

przeprowadziłem zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie w Timisoarze w Rumunii (Universitatea 

de Vest din Timișoara). 

Tematyka prowadzonych przeze mnie zajęć na ww. uczelniach obejmowała 

porównawcze prawo spółek, wykonywanie zawodów prawniczych w Polsce oraz problematykę 

wykorzystania języka angielskiego w dydaktyce nauk prawnych oraz w stosowaniu prawa w 

tych ustawodawstwach, w których język angielski nie stanowi języka urzędowego. 

W maju 2010 r. odbyłem wizytę studyjną na Uniwersytecie w Benevento (Włochy) w 

ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego UR na poziomie europejskim” 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

2. Udział w międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub 

udział w komitetach organizacyjnych tych konferencji 

Poza czynnym uczestnictwem w krajowych i międzynarodowych konferencjach 

naukowych, które zreferowałem w pkt IV. 3 powyżej, byłem członkiem Komitetu 

Organizacyjnego X Jubileuszowego Zjazdu Katedr Prawa Handlowego, który odbył się w 

Rzeszowie w 2015 r. 

Wcześniej aktywnie uczestniczyłem w Komitetach Organizacyjnych innych konferencji 

organizowanych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, w tym jednej 

konferencji poświęconych prawu arbitrażowemu i mediacji oraz jednej konferencji z zakresu 

prawa konkurencji. 
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Uczestniczyłem również, bez wygłaszania referatów, w innych konferencjach 

naukowych, których wykaz przedstawiłem w załączniku nr 5 do niniejszego autoreferatu. 

 

3. Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki 

Od 1999 r. czynnie uczestniczę w działalności dydaktycznej prowadząc ćwiczenia, 

wykłady lub seminaria z zakresu prawa gospodarczego lub handlowego (najpierw w Wyższej 

Szkole Administracji i Zarządzania w Przemyślu, a od 2003 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim).  

Będąc zatrudnionym na Uniwersytecie Rzeszowskim prowadziłem również zajęcia 

fakultatywne z następujących przedmiotów: Prawo spółek kapitałowych, Zabezpieczenia 

wykonania umów handlowych, Zasady tworzenia umów w wersjach dwujęzycznych.  

Prowadziłem i nadal prowadzę wykłady i ćwiczenia w języku angielskim dla studentów 

zagranicznych przebywających na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego 

w ramach programu Erasmus+. 

Począwszy od 2007 r. prowadzę zajęcia dla aplikantów radcowskich odbywających 

aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Tematyka tych zajęć 

obejmuje zarówno prawo spółek, jak i obrót międzynarodowy. 

 

4. Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub 

promotora pomocniczego, z podaniem tytułów rozpraw doktorskich 

Na mocy uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26 

maja 2016 r. zostałem powołany do pełnienia funkcji promotora pomocniczego w przewodzie 

doktorskim Łukasza Mroczyńskiego-Szmaja (tytuł rozprawy doktorskiej: Prywatnoprawne 

instrumenty ochrony konsumenta na rynku energii elektrycznej; otwarcie przewodu nastąpiło 

uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26 kwietnia 2015 

r.). 

 

5. Staże w zagranicznych lub krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich 

Należy tu wymienić pobyty w zagranicznych ośrodkach, o których wspomniałem w pkt 

V. 1 powyżej. 

 

6. Recenzowanie projektów międzynarodowych lub krajowych oraz publikacji w 

czasopismach międzynarodowych i krajowych 

Byłem m.in. recenzentem jednego artykułu zgłoszonego do publikacji w „Czasopiśmie 

Kwartalnym Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego” w 2008 r. 
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Natomiast w 2016 r. sporządziłem recenzje napisanych w języku angielskim artykułów 

zamieszczonych w publikacji pt. „Legal, Social and Political Control in National, International and 

EU Law”, red. prof. Saša Knežević, LL.D. i prof. Miroslav Lazić, LL.D., która ukazała się w 2017 r. 

nakładem Wydawnictwa Uniwerystetu w Niš (Serbia). 

 

 

 


