
Zmiany w kodeksie cywilnym i kodeksie spółek handlowych ułatwieniem dla 

przedsiębiorców 

 

 

W dniu 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie 

niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa jest 

elementem pakietu ułatwień dla przedsiębiorców „100 zmian dla firm”, stanowiącego I etap 

realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 

Zgodnie z założeniem ustawodawcy wyrażonym w uzasadnieniu do projektu ustawy, jej 

celem  jest poprawa warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. 

Realizacji tego celu, w myśl zapewnień ustawodawcy, służyć będzie redukcja niektórych 

obowiązków administracyjnych, doprecyzowanie zagadnień wywołujących wątpliwości 

interpretacyjne, zmiany wspierające rozwój przedsiębiorczości i podniesienie efektywności 

pracy, usprawnienie procesu inwestycyjnego oraz zmniejszenie uciążliwości kontroli 

działalności gospodarczej. Ustawa zmienia wiele dotychczasowych regulacji, dlatego w 

artykule skupimy się na wybranych nowych  regulacjach kodeksu cywilnego oraz kodeksu 

spółek handlowych. 

Prokura łączna niewłaściwa ostatecznie dopuszczalna 

Nowelizacja dokonała m.in. zmiany art. 109 (4) kodeksu cywilnego, przesądzając ostatecznie 

o dopuszczalności ustanowienia przez przedsiębiorcę tzw. prokury łącznej niewłaściwej. 

Oznacza to, że od 1 stycznia 2017 roku prokura może obejmować umocowanie także albo 

wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub 

wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej. Dotychczas 

instytucja prokury łącznej niewłaściwej była tematem licznych sporów w doktrynie prawa oraz 

w orzecznictwie. Kodeks cywilny nie przewidywał wprost możliwości ustanowienia takiego typu 

prokury. Jednocześnie w  uchwale Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów w sprawie 

III CZP 34/14 z dnia 30 stycznia 2015 roku Sąd Najwyższy klarownie stwierdzono, że 

niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze  Sądowym 

jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu. 

Wprowadzona zmiana rozstrzyga zatem długoletnie wątpliwości dotyczące możliwości 

ustanowienia prokury łącznej niewłaściwej. 

Obowiązek ujawnienia na forum sprzeczności interesów 

Niniejszą ustawą zostały wprowadzone również  zmiany w kodeksie spółek 

handlowych.  Jedna ze zmian dotyczy sytuacji, gdy interesy spółki stoją w sprzeczności z 

interesami członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, jego 

współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, a także osób, z którymi 

członek zarządu jest powiązany osobiście. Dotychczas w przypadku zaistnienia powyżej 

opisanej sytuacji przepisy prawa nakazywały, aby członek zarządu wstrzymał się od udziału w 

rozstrzyganiu takich spraw oraz dawały możliwość członkowi zarządu żądania zaznaczenia 

tego w protokole z posiedzenia zarządu. Od 1 stycznia 2017 roku  dodany został 

obowiązek  członka zarządu spółki kapitałowej do ujawnienia wobec pozostałych członków 

zarządu sprzeczności interesów, przy czym kodeks spółek handlowych bez zmian nakazuje, 

aby członek zarządu powstrzymał się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw. Oznacza to, że 

aktualnie, w przypadku wystąpienia konfliktu interesów, członek zarządu spółki kapitałowej 

powinien podać do wiadomości pozostałych członków zarządu zaistnienie konfliktu interesów 

oraz nie brać udziału w rozstrzyganiu sprawy, na tle której doszło do sprzeczności interesów. 



Nowe zasady dotyczące wypłaty dywidendy w spółkach akcyjnych i publicznych 

Druga zmiana w kodeksie spółek handlowych porządkuje zasady ustalania i wypłacania 

dywidendy w spółkach akcyjnych oraz wprowadza uregulowanie dotyczące terminu wypłaty 

dywidendy w spółkach publicznych. Dotychczas dzień dywidendy (czyli dzień, według którego 

ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy) wyznaczany 

przez zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej mógł być wyznaczony na dzień 

powzięcia uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy. Od 1 stycznia 

2017 roku dzień dywidendy w spółce publicznej będzie mógł być wyznaczony na dzień 

przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia tej 

uchwały. Natomiast termin wypłaty dywidendy będzie mógł być wyznaczony w okresie 

kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. W poprzednim stanie prawnym termin 

wypłaty dywidendy nie był uregulowany w kodeksie spółek handlowych. 

Zwiększenie uprawnień wspólników mniejszościowych 

Trzecia istotna zmiana ma na celu zwiększenie uprawnień wspólników mniejszościowych. W 

przepisie art. 236 § 1 kodeksu spółek handlowych  doprecyzowano, że wspólnik lub wspólnicy 

mniejszościowi reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, którzy 

zażądali zwołania zgromadzenia wspólników, mogą jednocześnie żądać umieszczenia 

określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia wspólników, którego zwołania 

zażądali. 

Dodatkowo w art. 236 § 1¹ kodeksu spółek handlowych wspólnikowi lub wspólnikom 

reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przyznano nowe 

uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego 

zgromadzenia wspólników. Do tej pory uprawnienie to przysługiwało wspólnikowi lub 

wspólnikom reprezentującym co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. Ustawowy 

próg dający powyższe uprawnienie wspólnikowi lub wspólnikom mniejszościowym został 

zatem obniżony. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinno zostać 

złożone na piśmie zarządowi najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia 

wspólników. Warto zaznaczyć, że umowa spółki może przyznać uprawnienia, o których mowa 

wyżej wspólnikom reprezentującym niższy udział w kapitale zakładowym spółki. 

Podsumowanie 

Po miesiącu od dnia obowiązywania nowych opisanych wyżej regulacji prawnych trudno 

jednoznacznie przesądzić, czy zamierzony przez ustawodawcę cel w postaci poprawy 

funkcjonowania przedsiębiorców zostanie osiągnięty. Wydaje się natomiast, że generalny 

kierunek zmian w kodeksie spółek handlowych, które weszły w życie w dniu 1 stycznia 2017 

roku, należy ocenić pozytywnie. Jednoznaczne przesądzenie w przepisach kodeksu cywilnego 

o możliwości ustanowienia prokury łącznej niewłaściwej należy także uznać za pozytywną 

próbę zwiększenia pewności obrotu. W naszej ocenie pozostaje jednakże dyskusyjna kwestia, 

czy wprowadzona zmiana pozwoli na wyeliminowanie wątpliwości w zakresie złożenia 

oświadczenia przez prokurenta z członkiem zarządu. Nie jest pewne bowiem, czy takie 

działanie powinno być odczytywane jako działanie zarządu (organu osoby prawnej), czy też 

jako działanie prokurenta (w ramach prokury łącznej niewłaściwej). 
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