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Zgodnie z przepisem art. 210 § 1 KSH, przy
zawieraniu tego rodzaju umów spółkę reprezen-
tuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany
uchwałą zgromadzenia wspólników. Prawidło-
wa i obecnie powszechnie stosowana wykładnia
omawianego unormowania przesądza o koniecz-
ności wyłączenia członka zarządu od reprezen-
tacji spółki, przy zawieraniu wszelkich umów,
których kontrahentem spółki byłby dany czło-
nek zarządu. Dotyczy to także tych umów, które
nie regulują praw i obowiązków związanych
z pełnieniem przez niego funkcji członka zarzą-
du. Odmienna interpretacja postanowień art.
210 § 1 KSH, wyrażona w wyroku Sądu Najwyż-
szego z 23 marca 1999 r. II CKN 24/98 (OSNC
1999, nr 11, poz. 187), spotkała się z powszechną
dezaprobatą. Zakres omawianego wyłączenia
członka zarządu od reprezentacji spółki nie obej-
muje jednak czynności dokonywanych przez
spółkę z członkiem zarządu, jako jej klientem,
w ramach bieżącej działalności gospodarczej
spółki, przy których spółka reprezentowana jest
przez swoich pracowników czy agentów.

Z sytuacją taką mielibyśmy do czynienia np.
przy sprzedaży produktów spółki w jej sklepie

Kodeks spółek handlowych przewiduje ograniczenia w zakresie możliwości reprezento-
wania spółki z o.o. przez członków jej zarządu. Dotyczy to sytuacji, w której członek
zarządu zawiera umowę z zarządzaną przez siebie spółką. Oczywistym celem
powołanego unormowania jest wyeliminowanie ewentualnych kolizji pomiędzy
interesem spółki a interesem członka jej zarządu. Do rozważenia pozostaje kwestia,
czy w przypadku każdego kontraktu taki konflikt rzeczywiście występuje?

Umowy między spółką z o.o. a członkiem zarządu – zasady reprezentacji
na przykładzie umowy inwestycyjnej

Unikanie konfliktów

firmowym. Odmienna wykładnia byłaby w na-
szej ocenie zbyt rygorystyczna i nie przystawała-
by do warunków rynkowych. Omawiane zagad-
nienie jest o tyle istotne, że sankcją naruszenia
postanowień art. 210 § 1 KSH jest bezwzględna
nieważność czynności prawnej.
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Pytanie, czy omawiana regulacja dotyczy tak-
że umów, których stronami są jednocześnie czło-
nek zarządu spółki i spółka, ale które nie nakła-
dają na te podmioty żadnych uprawnień i obo-
wiązków względem siebie – nie prowadzą do po-
wstania nowej czy modyfikacji już istniejącej re-
lacji prawnej między spółką a członkiem zarzą-
du? Sytuacja ta może wystąpić po pierwsze wów-
czas, gdy członek zarządu i spółka występują po
tej samej stronie stosunku prawnego wynikają-
cego z umowy. Mają wobec tego wspólne (co do
treści) uprawnienia lub obowiązki wobec osoby
trzeciej – drugiej strony danego stosunku praw-
nego. Tak byłoby np. przy umowie sprzedaży
rzeczy będącej współwłasnością spółki i członka
zarządu na rzecz osoby trzeciej. Po drugie, zo-
bowiązania lub wierzytelności członka zarządu
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i spółki mogą wynikać dla nich z umo-
wy, której stronami są niezależnie
od siebie – ich wierzycielem czy dłuż-
nikiem jest osoba trzecia, kolejna
strona umowy. Przykładem tej sytu-
acji mogą być stosunki prawne wyni-
kające z umów inwestycyjnych, w ra-
mach których zobowiązania wobec
inwestora zaciągają zarówno spółka,
jak i wspólnicy będący jednocześnie
członkami zarządu spółki. Zobowią-
zania te są samodzielnymi zobowią-
zaniami każdego z tych podmiotów
i w tym sensie są niezależne od siebie.

Charakter umówCharakter umówCharakter umówCharakter umówCharakter umów
inwestycyjnychinwestycyjnychinwestycyjnychinwestycyjnychinwestycyjnych

Umowy inwestycyjne mają charak-
ter umów nienazwanych – nie zostały
wyodrębnione prawnie jako typ umo-
wy. W praktyce bywają one zatem dość
zróżnicowane w swej treści. Podsta-
wową ich funkcją jest jednak uregu-
lowanie wzajemnych praw i obowiąz-
ków stron związanych z zaangażowa-
niem, zwykle co najmniej kapitało-
wym, inwestora w działalność spółki,
zasadniczo w zamian za udziały
w spółce i uprawnienia o charakterze
nadzorczym lub dotyczącym prowa-
dzenia działalności operacyjnej spół-
ki. Kluczowe jest też uregulowanie
w umowie warunków wyjścia z inwe-
stycji przez dotychczasowych wspól-
ników i inwestora, jeśli przyjęty mo-
del biznesowy zakłada w ogóle współ-
pracę między nimi (nie następuje cał-
kowite, natychmiastowe przejęcie
spółki przez inwestora) i przewiduje,
że współpraca ta w ramach spółki ob-
jętej zaangażowaniem inwestora bę-
dzie jedynie czasowa.

Interesy inwestora w ramach oma-
wianych umów zabezpieczane są nie-
jednokrotnie w taki sposób, że okre-
ślone zobowiązania wobec inwestora
zaciągają zarówno spółka, jak i wspól-
nicy zbywający udziały na rzecz in-
westora, także w sytuacji gdy są człon-
kami zarządu spółki. Przy czym
wspólnicy zwykle ustanawiani są
w takich sytuacjach gwarantami wy-
konania zobowiązań przez spółkę.
W naszej ocenie brak jest podstaw do

uznania, że w takiej sytuacji spółkę
powinna reprezentować (z uwagi na
postanowienia przepisów art. 210 §
1 KSH) rada nadzorcza spółki lub
pełnomocnik wybrany przez zgroma-
dzenie wspólników. Uzasadnienie tej
tezy wymaga wskazania celów oma-
wianej regulacji.

Czy umowa to umowa?Czy umowa to umowa?Czy umowa to umowa?Czy umowa to umowa?Czy umowa to umowa?

Art. 210 § 1 KSH stanowi, że ogra-
niczenie reprezentacji dotyczy wy-
łącznie umów zawieranych między
członkiem zarządu a spółką. Literal-
ne brzmienie wskazanego przepisu
świadczy naszym zdaniem, że intencją
ustawodawcy była modyfikacja zasad
reprezentacji wyłącznie wtedy, gdy
zawierana umowa reguluje prawa
i obowiązki spółki wobec członka za-
rządu i vice versa. Tymczasem w sy-
tuacji gdy spółka i wspólnicy będący
członkami zarządu spółki zaciągają
(w ramach umowy inwestycyjnej) nie-
zależne (w rozumieniu wskazanym
wyżej) zobowiązania wobec inwesto-
ra, należy stwierdzić, że w istocie nie
dochodzi do zawarcia pomiędzy nimi
umowy. Dlaczego? Pomiędzy takim
członkiem zarządu spółki a spółką
nie dochodzi bowiem do złożenia
zgodnych oświadczeń woli (konsty-
tuujących umowę), których celem
i skutkiem miałoby być doprowadze-
nie do utworzenia nowego lub zmo-
dyfikowania treści już istniejącego
między nimi stosunku prawnego.
Zatem tak naprawdę umowy zawie-
rane są w takim wypadku między
członkiem zarządu (wspólnikiem)
a inwestorem oraz między spółką
a inwestorem. Powiązane są one jedy-
nie funkcjonalnie – służą realizacji
tożsamego celu: zabezpieczeniu inte-
resów stron transakcji związanej z za-
angażowaniem inwestora w spółkę.

Bezpieczeństwo interesówBezpieczeństwo interesówBezpieczeństwo interesówBezpieczeństwo interesówBezpieczeństwo interesów
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Proponowana interpretacja nie
narusza także ochronnego celu
omawianego unormowania. Służy
ono bowiem zabezpieczeniu intere-
sów spółki w sytuacji możliwej ko-

lizji tych interesów z interesami
członka zarządu spółki w związku
z zawarciem między nimi umowy.
Jest bowiem oczywiste, że im sze-
rzej umową zostaną określone obo-
wiązki spółki wobec członka zarzą-
du, tym szersze będą jego upraw-
nienia wobec spółki, służące zaspo-
kojeniu jego interesów. Podobny
konflikt nie wystąpi jednak wów-
czas, gdy z danego zdarzenia praw-
nego (nawet określanego w prakty-
ce mianem jednej umowy objętej
jednym dokumentem) nie wynikają
dla spółki i członka zarządu spółki
uprawnienia lub obowiązki tych
podmiotów wobec siebie.

Należy także podkreślić, że prze-
pis art. 210 § 1 KSH ustanawia wy-
jątek od ogólnych zasad reprezen-
tacji w spółce z o.o., przyznających
zarządowi spółki uprawnienie do jej
reprezentowania we wszystkich spra-
wach – zarówno w sądzie, jak i poza
nim. Wszelkie przepisy ustanawia-
jące wyjątki od tej reguły, w tym
omawiany art. 210 § 1 KSH, powin-
ny być wobec tego interpretowane
ściśle. W żadnym wypadku nie mogą
podlegać wykładni rozszerzającej,
która rozciągałaby zakres ich zasto-
sowania na wypadki wyraźnie nie
objęte ich treścią. To także przema-
wia za prawidłowością powyższej in-
terpretacji omawianej regulacji Ko-
deksu spółek handlowych.                     C
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