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Podwy¿szenie kapita³u zak³adowego w spó³ce z o.o.
na tle praktyki notarialnej*
1. Wstêp

Podwy¿szenie kapita³u zak³adowego w spó³ce kapita³owej dla wiêkszoci notariuszy wi¹¿e siê g³ównie z problematyk¹ spó³ki z ograniczon¹
odpowiedzialnoci¹, gdy¿ z t¹ form¹ spó³ki kapita³owej notariusze maj¹
najczêciej do czynienia w swojej pracy. W praktyce notarialnej podwy¿szenie kapita³u zak³adowego ma znaczenie zazwyczaj wtedy, gdy nie jest
ono przewidziane w treci umowy spó³ki i mo¿na podnieæ ten kapita³
jedynie poprzez zmianê umowy spó³ki  art. 257 § l k.s.h. W takim za
wypadku wymagane jest podjêcie uchwa³y dotycz¹cej zmiany umowy
spó³ki i to w formie protoko³u sporz¹dzonego przez notariusza  art. 255
k.s.h. Mo¿e powstaæ pewna w¹tpliwoæ, czy na gruncie art. 257 § l k.s.h.
w zwi¹zku z art. 157 § 2 k.s.h. i art. 77 k.c. zmiana umowy spó³ki nie
powinna nast¹piæ w formie aktu notarialnego (a nie protoko³u w formie
aktu notarialnego), gdy¿ zmiana czynnoci powinna nast¹piæ w formie
przewidzianej dla zawarcia takiej czynnoci.
Ró¿nica miêdzy wy¿ej wymienionymi formami jest istotna, bo przy
zmianie umowy spó³ki w formie aktu notarialnego (tak jak zosta³a zawarta) do aktu zmieniaj¹cego umowê spó³ki musz¹ siê stawiæ wszyscy wspól* Opracowanie to zostanie tak¿e opublikowane w ksiêdze pokonferencyjnej z VI Zjazdu Katedr Prawa Handlowego w Miêdzyzdrojach.
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nicy w spó³ce, natomiast protokó³ w formie aktu notarialnego dokumentuje uchwa³ê zmieniaj¹c¹ treæ spó³ki, dla której podjêcia zazwyczaj wymagana jest wiêkszoæ 2/3 g³osów  art. 246 k.s.h. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e art. 257 § 3 k.s.h. jest przepisem lex specialis wzglêdem art.
77 k.c., a zgodnie z art. 2 k.s.h. przepisy kodeksu cywilnego maj¹
zastosowanie tylko w sprawach nieuregulowanych w kodeksie spó³ek
handlowych i to jedynie odpowiednio.
Ponadto protokó³ w formie aktu notarialnego ma na celu u³atwienie
dokonania zmiany umowy spó³ki, co uwidacznia siê w tym, ¿e, jak ju¿
wy¿ej wspomniano, nie jest przewa¿nie wymagane stawienie siê wszystkich wspólników w celu dokonania zmiany umowy oraz w tym, ¿e treæ
takiego protoko³u jest znacznie prostsza ni¿ aneks do umowy. Poza tym
rola notariusza przy sporz¹dzaniu protoko³u w zasadzie jest bierna 
zgromadzenie prowadzi przewodnicz¹cy zgromadzenia, a notariusz rejestruje jedynie zdarzenia i owiadczenia, które maj¹ miejsce na tym
zgromadzeniu.
W przypadku aktu notarialnego rola notariusza jest za zgo³a inna,
bowiem wtedy to on stwierdza pewne fakty, weryfikuje owiadczenia
i nierzadko kszta³tuje treæ czynnoci.
Temat podwy¿szenia kapita³u zak³adowego pojawia siê w praktyce
notarialnej tak¿e wówczas, gdy mamy ju¿ uchwa³ê o podwy¿szeniu kapita³u
zak³adowego (niekoniecznie zaprotoko³owan¹ aktem notarialnym)  podjêt¹ na podstawie dotychczasowych postanowieñ umowy spó³ki  i do
spó³ki przystêpuje nowy wspólnik. Trzeba wówczas sporz¹dziæ w formie
aktu notarialnego owiadczenie o przyst¹pieniu do spó³ki nowego wspólnika i objêciu przez niego nowych udzia³ów w spó³ce.
Najistotniejsz¹ za chyba kwesti¹ zwi¹zan¹ z podwy¿szeniem kapita³u
zak³adowego dla praktyki notarialnej s¹ treæ i forma protoko³u notarialnego dokumentuj¹cego odpowiedni¹ uchwa³ê o podwy¿szeniu tego kapita³u oraz pokrycie kapita³u zak³adowego  w tym wk³adem niepieniê¿nym (aportem).
Zanim jednak przejdziemy do sposobu sporz¹dzenia protoko³u notarialnego i pokrycia kapita³u zak³adowego w spó³ce z o.o., trzeba omówiæ
kilka podstawowych pojêæ zwi¹zanych z podwy¿szeniem kapita³u zak³adowego w takiej spó³ce.
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2. Pojêcie podwy¿szenia kapita³u zak³adowego

Podwy¿szenie kapita³u zak³adowego w spó³ce z o.o. jest uregulowane
w kodeksie spó³ek handlowych w rozdziale 4 dzia³u I dotycz¹cego spó³ki
z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹  przede wszystkim, ale nie tylko, w art.
257 tego kodeksu. Polega ono na zwiêkszeniu ustalonej w umowie spó³ki
(a zatem objêtej konsensem wspólników) wielkoci tego kapita³u, tzn.
oznaczonej wielkoci liczbowej wyra¿onej w z³otych, okrelaj¹cej wysokoæ funduszu spó³ki nazywanego w przepisach kodeksu spó³ek handlowych kapita³em zak³adowym.
W tym miejscu nale¿y zauwa¿yæ, ¿e kodek spó³ek handlowych przewiduje mo¿liwoæ wyra¿enia kapita³u zak³adowego spó³ki, a tym samym
podwy¿szenia kapita³u zak³adowego w uchwale, jedynie w z³otych polskich, a nie innej walucie, w tym w euro.
Wydaje siê jednak, ¿e nie ma przeszkód, by w rzeczywistoci pokrycie
kapita³u zak³adowego czy te¿ podwy¿szenia nast¹pi³o w walucie obcej po
przeliczeniu jej na walutê polsk¹. Wtedy to na zarz¹dzie spó³ki spoczywa
obowi¹zek dopilnowania, ¿eby do pokrycia zadeklarowanego kapita³u/
podwy¿szenia dosz³o w pe³nej wysokoci, czyli aby po przeliczeniu rodków wp³aconych w walucie obcej nast¹pi³o pe³ne pokrycie wk³adów
zadeklarowanych w walucie polskiej  art. 291 w zw. z art. 167 i 262 k.s.h.
Kapita³ zak³adowy jest pojêciem zarówno prawa korporacyjnego, jak
i prawa bilansowego. Jest on ujmowany w bilansie spó³ki w pasywach
(jak ka¿dy fundusz). W spó³ce z o.o. kapita³ zak³adowy jest równowa¿ny
sumie wartoci nominalnej ogó³u udzia³ów w spó³ce. Wykonuj¹c zobowi¹zania z zawartej umowy spó³ki wspólnicy wnosz¹ wk³ady (pieniê¿ne
lub niepieniê¿ne) na pokrycie objêtych udzia³ów, a tym samym  na
pokrycie kapita³u zak³adowego. Poniewa¿ pe³ne pokrycie kapita³u zak³adowego jest konieczn¹ (i uprzedni¹) przes³ank¹ zg³oszenia spó³ki do
zarejestrowania, w praktyce, w chwili zg³oszenia zawi¹zania spó³ki do
s¹du rejestrowego  ustalonej w kapitale zak³adowym wielkoci liczbowej
(wyra¿onej w z³otych) odpowiadaj¹ po stronie aktywów okrelone aktywa (rodki pieniê¿ne i prawa maj¹tkowe) o wartoci nie ni¿szej ni¿
wskazana w umowie spó³ki wysokoæ kapita³u zak³adowego.
Podwy¿szenie kapita³u zak³adowego stanowi wiêc zawsze zmianê
umowy spó³ki, chyba ¿e nastêpuje na podstawie dotychczasowych
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postanowieñ umowy spó³ki. W takim jednak razie postanowienia umowy
spó³ki musz¹ spe³niaæ wymagania okrelone w § l art. 257 k.s.h.

3. Charakter prawny podwy¿szenia kapita³u zak³adowego

Zmiana wysokoci kapita³u zak³adowego, a zatem równie¿ jego podwy¿szenie, mo¿e powodowaæ zmiany w zakresie sk³adu osobowego wspólników oraz liczby (lub ewentualnie wartoci nominalnej) ich udzia³ów.
W pewnym sensie, przy podwy¿szeniu kapita³u zak³adowego mamy wiêc
do czynienia z sytuacj¹ podobn¹ do czynnoci zawarcia umowy spó³ki,
kiedy to ustala siê kr¹g osobowy uczestników danej spó³ki oraz zakres
przys³uguj¹cych im uprawnieñ w spó³ce. Wyra¿a siê to, jak wiadomo,
przede wszystkim w ustaleniu liczby udzia³ów przys³uguj¹cych poszczególnym wspólnikom b¹d ewentualnie w ustaleniu wartoci nominalnej
ka¿dego udzia³u w sytuacji, gdy ka¿dy wspólnik mo¿e mieæ tylko jeden
udzia³ w spó³ce.
W wietle powy¿szych uwag zrozumia³e staje siê tak istotne znaczenie,
jakie w przepisach kodeksu spó³ek handlowych (jak i poprzednio 
w przepisach kodeksu handlowego) nadaje siê instytucji prawnej podwy¿szenia kapita³u zak³adowego.
Nale¿y podkreliæ, ¿e do sytuacji powsta³ych wskutek podwy¿szenia
kapita³u zak³adowego  zgodnie z przepisami art. 258, 261 i 262 k.s.h.
 stosuje siê regulacjê prawn¹ dotycz¹c¹ tworzenia spó³ki z o.o. w zakresie
owiadczeñ wspólników o objêciu udzia³u lub udzia³ów, wartoci nominalnej udzia³ów, pe³nej wp³aty na poczet kapita³u zak³adowego, wp³aty
nadwy¿ki okrelonej w art. 154 § 3 k.s.h., wk³adów niepieniê¿nych
(aportów) do spó³ki oraz zasad zg³oszenia zawi¹zanej spó³ki do rejestru
wraz z wymaganiami do³¹czenia do zg³oszenia z wnioskiem o wpis do
rejestru: l) uchwa³y o podwy¿szeniu kapita³u zak³adowego, 2) owiadczeñ
wspólników o objêciu udzia³ów w podwy¿szonym kapitale zak³adowym
oraz owiadczeñ wszystkich cz³onków zarz¹du, ¿e wk³ady na podwy¿szony kapita³ zak³adowy zosta³y w ca³oci wniesione.

4. Podwy¿szenie kapita³u zak³adowego wed³ug umowy spó³ki

Podwy¿szenie kapita³u zak³adowego spó³ki jest w zasadzie po³¹czone
ze zmian¹ umowy spó³ki i w zwi¹zku z tym wymaga spe³nienia wszelkich przes³anek i warunków wymaganych do zmiany tej umowy.
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A zatem jedynie wyj¹tkowo, i to tylko, gdy umowa spó³ki przewiduje
wprost podwy¿szenie kapita³u do ustalonej (maksymalnej) wysokoci
i okrela termin podwy¿szenia, nie zachodzi koniecznoæ podejmowania
(w formie aktu notarialnego) uchwa³y wspólników o zmianie umowy
spó³ki.
Na gruncie przepisów kodeksu handlowego S¹d Najwy¿szy zaj¹³ w tej
sprawie stanowisko nastêpuj¹ce: Je¿eli podwy¿szenie kapita³u nastêpuje
nie na mocy dotychczasowych postanowieñ umowy, mo¿e ono nast¹piæ
jedynie przez zmianê umowy spó³ki. Umowa spó³ki przeto mo¿e zawieraæ
postanowienie o mo¿liwoci podwy¿szenia kapita³u zak³adowego. W takim
wypadku nie jest oczywicie konieczna zmiana samej umowy spó³ki.
Przewidziane z góry podwy¿szenie kapita³u zak³adowego mo¿e nast¹piæ
albo przez wniesienie wk³adu pieniê¿nego, albo te¿ przez wniesienie wk³adu
niepieniê¿nego, z tym ¿e w obu wypadkach konieczne jest zarazem
wskazanie bli¿szych warunków, pod którymi to podwy¿szenie mo¿e
nast¹piæ, w szczególnoci nale¿y okreliæ wysokoæ podwy¿szenia, sposób
wezwania o wp³atê, a je¿eli chodzi o wniesienie aportów, umowa spó³ki
powinna zawieraæ postanowienie z art. 257 k.h., stanowi¹cego m.in., i¿
przepisy o wk³adach niepieniê¿nych stosuje siê odpowiednio przy podwy¿szeniu kapita³u zak³adowego orzeczenie SN z 21 maja 1991 r., III
CRN 44/91.
W powo³anym wy¿ej orzeczeniu SN trafnie podkrelono koniecznoæ
przewidzenia w umowie spó³ki pewnych bardziej szczegó³owych regu³
normuj¹cych sposób podwy¿szenia kapita³u zak³adowego, je¿eli podwy¿szenie to nie nastêpuje poprzez zmianê umowy spó³ki, tzn. obecnie (wed³ug
przepisów kodeksu spó³ek handlowych.) w trybie okrelonym w art. 255
k.s.h. Nie jest zatem wystarczaj¹ce oparcie siê na ogólnikowym postanowieniu umowy spó³ki  co niekiedy mia³o miejsce w praktyce
notarialnej  ¿e np. podwy¿szenie kapita³u zak³adowego nie stanowi
zmiany umowy spó³ki, ale niezbêdne jest  jak to stwierdzi³ SN w cytowanym wy¿ej orzeczeniu  wskazanie bli¿szych warunków, pod którymi to podwy¿szenie mo¿e nast¹piæ.
Zgodnie z wyranymi postanowieniami art. 257 § l k.s.h. konieczne
jest wskazanie co najmniej maksymalnej wysokoci podwy¿szenia oraz
terminu podwy¿szenia. Zrozumia³e jest jednak, ¿e s¹ to przes³anki wy-
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starczaj¹ce tylko wówczas, gdy nowe udzia³y maj¹ obj¹æ dotychczasowi
wspólnicy  i to w proporcji do dotychczas posiadanych udzia³ów w spó³ce.
W przeciwnym wypadku bêdzie zawsze konieczne powziêcie uchwa³y
o wyra¿eniu zgody na przyst¹pienie do spó³ki nowych (okrelonych
imiennie) wspólników oraz objêcie przez nich udzia³ów w oznaczonej
liczbie i okrelonej wartoci nominalnej. W praktyce bêdzie to jednak
oznacza³o, ¿e dochodzi do zmiany umowy spó³ki. Trzeba równie¿ podkreliæ, ¿e nie dojdzie do skutecznego podwy¿szenia kapita³u zak³adowego, je¿eli utworzone nowe udzia³y w spó³ce nie zosta³y w ca³oci objête
przez dotychczasowych lub nowych wspólników.

5. Podwy¿szenie kapita³u zak³adowego w trybie zmiany umowy
spó³ki

Jak wy¿ej wspomniano, podwy¿szenie kapita³u zak³adowego spó³ki
jest w praktyce po³¹czone czêsto ze zmian¹ umowy spó³ki, a w zwi¹zku
z tym wymaga spe³nienia tych wszystkich przes³anek i warunków, które
s¹ konieczne do zmiany tej umowy.
Konieczne jest równie¿ zawsze okrelenie osób uprawnionych do objêcia
nowych udzia³ów w podwy¿szonym kapitale zak³adowym: czy s¹ to
dotychczasowi wspólnicy, czy te¿ inne osoby. W tym drugim wypadku
niezbêdne jest zawsze cis³e oznaczenie tych osób oraz liczby (i ewentualnie wartoci nominalnej) obejmowanych przez te osoby udzia³ów.
Natomiast w odniesieniu do wspólników dotychczasowych jest to konieczne tylko wówczas, gdy ulec ma zmianie (dotychczasowy) stosunek
ich udzia³ów w spó³ce.
Nale¿y dodaæ, ¿e od nowelizacji kodeksu spó³ek handlowych, która
wesz³a w ¿ycie 15 stycznia 2004 roku, owiadczenia o objêciu udzia³ów
przez dotychczasowych wspólników wymagaj¹ jedynie formy aktu
notarialnego w przypadku, kiedy podwy¿szenie kapita³u zak³adowego
nastêpuje poprzez zmianê umowy spó³ki, natomiast w przypadku podwy¿szenia kapita³u na podstawie dotychczasowych postanowieñ umowy
spó³ki dotychczasowi wspólnicy sk³adaj¹ owiadczenie o objêciu nowych
udzia³ów w zwyk³ej formie pisemnej.
Z kolei owiadczenia przystêpuj¹cych do spó³ki nowych wspólników
wymagaj¹ zawsze formy aktu notarialnego (zarówno w przypadku podwy¿szenia kapita³u zak³adowego na podstawie dotychczasowych posta-
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nowieñ umowy spó³ki, jak i w przypadku zmiany umowy spó³ki), poniewa¿ w tym wypadku znajduje zastosowanie przepis art. 259 k.s.h.,
zgodnie z którym owiadczenie nowego wspólnika powinno zawieraæ
przyst¹pienie do spó³ki oraz objêcie udzia³u lub udzia³ów o oznaczonej
wartoci nominalnej.

6. Sposoby podwy¿szenia kapita³u zak³adowego

Artyku³ 257 § 2 k.s.h. wymienia dwa dopuszczalne sposoby podwy¿szenia kapita³u zak³adowego:
l) przez utworzenie nowych udzia³ów (o dotychczasowej wartoci
nominalnej udzia³ów w spó³ce),
2) poprzez zwiêkszenie wartoci nominalnej udzia³ów istniej¹cych.
Pokrycie przez wspólników podwy¿szonego kapita³u zak³adowego
nastêpuje b¹d przez wniesienie nowych wk³adów pieniê¿nych lub aportów  co ma miejsce w razie ,,zwyk³ego podwy¿szenia kapita³u zak³adowego (uregulowanego w art. 257 k.s.h.), b¹d te¿ na skutek przesuniêcia do kapita³u zak³adowego zysku spó³ki lub te¿ rodków finansowych
ujêtych w funduszu zapasowym b¹d rezerwowym; jest to tzw. ,,podwy¿szenie kapita³u zak³adowego ze rodków w³asnych spó³ki (uregulowane w art. 260 k.s.h.). Nale¿y dodaæ, ¿e uchwa³a o przeznaczeniu
ca³ego zysku lub jego czêci na podwy¿szenie kapita³u zak³adowego jest
równie¿ uchwa³¹ o podziale zysku.
Zgodnie z uchwa³¹ SN z 27 lutego 1995 r., III CZP 16/95 (Rejent
1995, nr 6, s. 131), ,,Nie jest dopuszczalne podwy¿szenie kapita³u zak³adowego spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ poprzez ponowne
oszacowanie wk³adów niepieniê¿nych wniesionych na pokrycie kapita³u
zak³adowego.

7. Utworzenie nowych udzia³ów w spó³ce

Wskutek podwy¿szenia kapita³u zak³adowego w spó³ce tworzy siê
nowe udzia³y o dotychczasowej wartoci nominalnej b¹d te¿ podwy¿sza
siê wartoæ nominaln¹ udzia³ów istniej¹cych (dotychczasowych). Konieczne jest tak¿e objêcie nowo utworzonych udzia³ów w spó³ce.
Ze wzglêdu na zakaz zawarty w art. 200 § l k.s.h. nie jest mo¿liwe
objêcie przez spó³kê nowych udzia³ów (w³asnych) utworzonych wskutek
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podwy¿szenia kapita³u zak³adowego. A zatem utworzone w spó³ce nowe
udzia³y musz¹ byæ objête przez inne osoby  przez dotychczasowych
uczestników spó³ki lub przez osoby nowo przystêpuj¹ce do spó³ki (przez
nowych wspólników).
Nale¿y dodaæ, ¿e o ile w pe³ni dopuszczalne jest podwy¿szenie kapita³u
zak³adowego zarówno w okresie istnienia spó³ki z o.o. w jej pierwszej,
jak i drugiej formie ustrojowej (tj. formie spó³ki z o.o. ,,w organizacji
oraz zwyk³ej spó³ki z o.o.), to niew¹tpliwie zachodzi sprzecznoæ z celem
spó³ki z o.o. ,,w likwidacji podwy¿szanie kapita³u zak³adowego po
rozwi¹zaniu spó³ki i jej wejciu w fazê likwidacji. Bowiem celem spó³ki
z o.o. w jej trzeciej formie ustrojowej jest jedynie zakoñczenie spraw
spó³ki, sp³ata wierzycieli, podzia³ pozosta³ego maj¹tku miêdzy wspólników
oraz doprowadzenie do ustania bytu prawnego spó³ki wskutek wykrelenia jej z rejestru przedsiêbiorców.
Uchylenie lub zmiana uchwa³y o podwy¿szeniu kapita³u zak³adowego mo¿e skutecznie nast¹piæ do chwili dokonania wpisu uchwa³y
o podwy¿szeniu do rejestru, a wiêc nawet wówczas, gdy dosz³o ju¿ do
zg³oszenia podwy¿szenia do rejestru, ale nie dokonano jeszcze wpisu. S¹d
rejestrowy jest zwi¹zany nowym wnioskiem spó³ki, w zwi¹zku z czym,
je¿eli wpisu dokonano w czasie po zg³oszeniu nowego wniosku, spó³ka
mo¿e wyst¹piæ o sprostowanie lub wykrelenie wadliwego wpisu.

8. Objêcie nowo utworzonych udzia³ów

W wietle wyranych postanowieñ kodeksu spó³ek handlowych 
wszystkie nowe udzia³y (utworzone wskutek podwy¿szenia kapita³u zak³adowego) musz¹ zostaæ objête przez wspólników (dotychczasowych
lub nowych).
Jak wy¿ej wspomniano, niedopuszczalne jest jednak objêcie udzia³ów
w³asnych przez spó³kê lub te¿ przez spó³kê zale¿n¹ b¹d przez spó³dzielniê
zale¿n¹ (art. 200 § l k.s.h.).
Zgodnie z uchwa³¹ SN z 9 lutego 1993 r., III CZP 15/93 (PPH 1993,
nr 11, 34 s. 22): Je¿eli uchwa³a wspólników spó³ki z ograniczon¹
odpowiedzialnoci¹ o podwy¿szeniu kapita³u zak³adowego okrela w sposób
cis³y kwotê podwy¿szonego kapita³u, nieobjêcie tego kapita³u w ca³oci
powoduje nieskutecznoæ uchwa³y. W konsekwencji objêcie przez
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wspólników tylko czêci podwy¿szonego kapita³u pozostaje bez wp³ywu
na wysokoæ ich udzia³ów.
Podobn¹ uchwa³ê SN podj¹³ dnia 15 grudnia 2006 r., w sprawie III
CZP 132/06: Je¿eli nie wszyscy wspólnicy objêli  w stosunku okrelonym w art. 257 § 3 w zwi¹zku z art. 260 § 2 k.s.h.  udzia³y w kapitale
zak³adowym podwy¿szonym na podstawie dotychczasowych postanowieñ umowy spó³ki, podwy¿szenie kapita³u nie dochodzi do skutku.

9. Pierwszeñstwo objêcia udzia³ów

Zgodnie z treci¹ art. 258 k.s.h. dotychczasowi wspólnicy w spó³ce
maj¹ pierwszeñstwo objêcia udzia³ów w podwy¿szonym kapitale zak³adowym spó³ki w stosunku do swoich dotychczasowych udzia³ów. Przewa¿nie jednak kwestia pierwszeñstwa nabycia nowych udzia³ów uregulowana jest albo w treci umowy spó³ki lub treci uchwa³y przewiduj¹cej
podwy¿szenie kapita³u zak³adowego. Czêsto jest tak, ¿e to zgromadzenie
postanawia w uchwale, kto i jak obejmie nowo tworzone udzia³y, ¿e bêdzie
to np. nowy przystêpuj¹cy do spó³ki wspólnik. Wtedy kwestia pierwszeñstwa nabycia zostaje wy³¹czona przez dotychczasowych wspólników. Mo¿e siê te¿ zdarzyæ, ¿e uprawnieni wspólnicy z³o¿¹ owiadczenie
o rezygnacji z prawa pierwszeñstwa b¹d to do protoko³u zgromadzenia
(i notariusz odnotuje to wówczas w protokole jako owiadczenie obecnego na zgromadzeniu wspólnika), b¹d te¿ z³o¿y tak¹ rezygnacjê przed
lub po podjêciu uchwa³y o podwy¿szeniu kapita³u zak³adowego w spó³ce.

10. Pokrycie podwy¿szonego kapita³u zak³adowego  kwestia
aportu
Kodeks spó³ek handlowych pozwala na wnoszenie do spó³ki wk³adów
zarówno pieniê¿nych, jak i niepieniê¿nych (aportów), jednak¿e w przepisach prawa brak definicji tego ostatniego pojêcia. W doktrynie w sposób
najprostszy definiuje siê wk³ad niepieniê¿ny, przeciwstawiaj¹c go wk³adowi pieniê¿nemu i mówi¹c, ¿e wk³adem niepieniê¿nym jest ka¿dy wk³ad,
któremu nie mo¿na przypisaæ charakteru pieniê¿nego, a wiêc który nie
ma postaci okrelonych znaków pieniê¿nych i nie ma postaci bezgotówkowej, czyli tzw. pieni¹dza bankowego.
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Wk³ad niepieniê¿ny by³ dopuszczalny pod rz¹dami kodeksu handlowego i podobnie jest dopuszczalny pod rz¹dami kodeksu spó³ek handlowych. Jednak¿e przez ten czas ewoluowa³y pogl¹dy na dopuszczalnoæ
przeniesienia poszczególnych praw na spó³kê tytu³em aportu. Liberalizacja
pogl¹dów, szczególnie w odniesieniu do spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, nast¹pi³a na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych. Mia³o to zwi¹zek z brakiem dostatecznej iloci polskiego kapita³u po upadku komunizmu. Jednak¿e wraz ze wzrostem zamo¿noci spo³eczeñstwa i kumulacji
kapita³u na rynku, zarówno doktryna, jak i orzecznictwo powoli odchodzi³y od liberalnego traktowania aportów. Dosz³o tak¿e do istotnego zbli¿enia
zakresu przedmiotowego wk³adów niepieniê¿nych w spó³kach akcyjnych
i w spó³kach z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ (wczeniej w spó³kach
akcyjnych aporty by³y traktowane bardziej rygorystycznie ni¿ w spó³kach
z o.o.).
Obecnie kryteria uznania danego prawa za wk³ad niepieniê¿ny do spó³ki
kszta³tuj¹ siê nastêpuj¹co:
1) mo¿liwoæ okrelenia wartoci maj¹tkowej prawa,
2) mo¿liwoæ wyceny i umieszczenia w bilansie,
3) zbywalnoæ prawa,
4) mo¿liwoæ ustanowienia prawa.
Niektórzy wskazuj¹ jeszcze:
5) przydatnoæ i dostêpnoæ przedmiotu wk³adu spó³ki,
6) zdolnoæ do wejcia do masy upad³ociowej.
Wk³ad przede wszystkim nie mo¿e mieæ charakteru abstrakcyjnego
 musi istnieæ mo¿liwoæ jego wyceny, a co za tym idzie, umieszczenia
stosownego zapisu w bilansie spó³ki. Z kolei zbywalnoæ prawa oznacza,
¿e prawo mo¿e byæ przeniesione na inny podmiot, co jest wy³¹czone przy
prawach niezbywalnych (prawa niemaj¹tkowe jak prawa osobiste, prawa
rodzinne o charakterze niemaj¹tkowym, prawa niemaj¹tkowe na dobrach
niematerialnych, a tak¿e prawa maj¹tkowe niezbywalne, takie jak: prawo
u¿ytkowania, s³u¿ebnoci osobiste, wierzytelnoci, których przeniesienie
sprzeciwia³oby siê w³aciwoci zobowi¹zania, prawo odkupu i pierwokupu, prawo do¿ywocia etc.).
Prawa, które mog¹ byæ wnoszone do spó³ki tytu³em aportu, to np.:
 w³asnoæ przedsiêbiorstwa,
 w³asnoæ zorganizowanych czêci przedsiêbiorstwa,
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 w³asnoæ rzeczy ruchomych,
 w³asnoæ rzeczy nieruchomych,
 udzia³ we wspó³w³asnoci w czêciach u³amkowych i wspó³w³asnoci ³¹cznej,
 u¿ytkowanie wieczyste,
 prawa udzia³owe (udzia³y w spó³ce z o.o. i akcyjnej),
 obligacje,
 wierzytelnoci wspólnika, w szczególnoci tytu³u po¿yczki udzielonej spó³ce w przypadku og³oszenia jej upad³oci w terminie 2 lat od dnia
zawarcia umowy po¿yczki,
 patenty na wynalazki,
 prawa ochronne na znaki towarowe,
 prawa ochronne na wzory u¿ytkowe,
 prawa z rejestracji na zwory przemys³owe, topografii uk³adów scalonych i oznaczeñ geograficznych,
 know-how (tu nale¿y byæ bardzo ostro¿nym i zawsze przygl¹daæ
siê temu przez pryzmat wymienionych wy¿ej kryteriów zdolnoci aportowej),
 maj¹tkowe prawa autorskie.
Nie mog¹ byæ przedmiotem wk³adu do spó³ki:
 zobowi¹zanie wspólnika do dokonania w przysz³oci na rzecz spó³ki
wiadczenia pieniê¿nego,
 weksle wystawione przez wspólnika na rzecz spó³ki,
 us³ugi wiadczone przy tworzeniu spó³ki,
 prawa niezbywalne,
 konwersja wierzytelnoci wspólnika wobec spó³ki za wiadczenia
przy powstaniu spó³ki,
 czêci sk³adowe rzeczy,
 powtarzaj¹ce siê wiadczenia niepieniê¿ne oraz dop³aty (chocia¿
istnieje mo¿liwoæ tzw. kapitalizacji dop³at),
 wiadczenie pracy i us³ug.
Ponadto zgodnie ze stanowiskiem SN:
 mo¿liwe jest wniesienie tytu³em aportu udzia³u we wspó³w³asnoci
³¹cznej. Zgodnie z uchwa³¹ S¹du Najwy¿szego z dnia 22 maja 1996 r.,
III CZP 49/96, dopuszczalne jest objêcie udzia³ów w spó³ce z ograniczon¹
odpowiedzialnoci¹ na zasadzie wspó³w³asnoci ³¹cznej, w nastêpstwie

69

Leszek Pietrakowski

podwy¿szenia kapita³u zak³adowego wskutek wniesienia aportu w postaci
przedsiêbiorstwa spó³ki cywilnej przez jej wy³¹cznych wspólników,
 mo¿liwe jest wniesienie tytu³em aportu przys³uguj¹cego najemcy
prawa najmu lokalu u¿ytkowego, którym wspólnik pokrywa swój udzia³
w spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ (tak uchwa³a S¹du Najwy¿szego z dnia 26 marca 1993 r., III CZP 21/93),
 pokrycie udzia³ów, po podwy¿szeniu kapita³u zak³adowego spó³ki
z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ dopuszczalne jest tak¿e przez owiadczenie wspólnika o przeniesieniu  na poczet tego udzia³u  jego wierzytelnoci przys³uguj¹cej mu wobec spó³ki (chodzi tu o pokrycie objêtego
udzia³u)  tak SN w uchwale z dnia 26 marca 1993 r.; nale¿y tu jednak
zauwa¿yæ, ¿e tak jak to wy¿ej wspomniano, nie ka¿da wierzytelnoæ
kwalifikuje siê do wniesienia jej do spó³ki w postaci aportu; dla ustalenia
in casu zdolnoci aportowej okrelonej wierzytelnoci nie jest jednak istotne,
czy jest to wierzytelnoæ wspólnika wobec danej spó³ki, czy te¿ inna
wierzytelnoæ.
Jak wynika ze stanowiska SN, s¹ te¿ pewne wyj¹tki:
 zgodnie z uchwa³¹ S¹du Najwy¿szego z dnia 12 stycznia 2001 r.
(III CZP 44/00) niedopuszczalne jest wniesienie przez spó³dzielniê do
spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ wk³adu niepieniê¿nego w postaci
jej przedsiêbiorstwa (art. 551 k.c.), jeli wy³¹cza to prowadzenie przez
spó³dzielniê statutowej dzia³alnoci gospodarczej;
 ponadto w uchwale z dnia 27 marca 2001 r. (III CZP 3/01) S¹d
Najwy¿szy sformu³owa³ tezê, ¿e uprawnienie do otrzymania rekompensaty za mienie nieruchome pozostawione poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej nie mo¿e stanowiæ wk³adu niepieniê¿nego (aportu) dla nabycia akcji w spó³ce akcyjnej.
W kontekcie art. 14 § 1 k.s.h., zgodnie z którym przedmiotem wk³adu
do spó³ki kapita³owej nie mo¿e byæ prawo niezbywalne lub wiadczenie
pracy b¹d us³ug, trzeba podkreliæ specyficzny status prawa u¿ytkowania, które jest prawem niezbywalnym (254 k.c.), ale którego wykonywanie mo¿na jednak przenieæ na inny podmiot. Z uwagi na tê ostatni¹
okolicznoæ u¿ytkowanie mo¿e stanowiæ aport, którym wspólnik pokrywa swój udzia³ w spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
Istotn¹ tezê sformu³owa³ notariusz M. Celichowski, stwierdzaj¹c, ¿e
przedmiotem aportu nie mog¹ byæ przedmioty maj¹tkowe, których nie
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mo¿na zaksiêgowaæ w bilansie jako aktywa (Rejent 1994, nr 7-8).
Twierdzenie to ma szczególnie istotne znaczenie w odniesieniu do zbywania wi¹zek praw i obowi¹zków, w których  w zale¿noci od sytuacji
mog¹ przewa¿aæ aktywa albo pasywa. Jak wiêc trafnie twierdzi M. Celichowski, przedsiêbiorstwo posiada zdolnoæ aportow¹, o ile aktywa
przedsiêbiorstwa przewy¿szaj¹ pasywa.
Wymaga te¿ podkrelenia, ¿e zgodnie z art. 158 § 1-3 k.s.h., je¿eli
wk³adem do spó³ki w celu pokrycia udzia³u  tak¿e w przypadku podwy¿szenia kapita³u zak³adowego  ma byæ w ca³oci albo w czêci wk³ad
niepieniê¿ny, umowa spó³ki powinna szczegó³owo okrelaæ przedmiot
tego wk³adu oraz osobê wspólnika wnosz¹cego aport, jak równie¿ liczbê
i wartoæ nominaln¹ objêtych w zamian udzia³ów.
Zwróciæ uwagê nale¿y na istotn¹ dla praktyki notarialnej kwestiê przeniesienia aportu na spó³kê.
Zgodnie z treci¹ art. 158 k.c.  jeli do spó³ki ma byæ wniesione
tytu³em aportu prawo w³asnoci nieruchomoci, a odpowiednio tak¿e
prawo u¿ytkowania wieczystego i spó³dzielcze prawo do lokalu  to
zobowi¹zanie takie musi byæ ujête w formie w³aciwej do przeniesienia tych praw  czyli w formie aktu notarialnego. Podobnie przeniesienie tych praw mo¿e nast¹piæ jedynie w formie aktu notarialnego.
Istotn¹ kwesti¹ jest to, ¿e w przypadku wniesienia aportu w postaci
nieruchomoci/u¿ytkowania wieczystego do spó³ki i sporz¹dzania umowy
przenosz¹cej, trzeba mieæ na uwadze ograniczenia wynikaj¹ce z nabywania tych praw na mocy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomoci przez cudzoziemców oraz ustawy z dnia 11 kwietnia
2003 roku o kszta³towaniu ustroju rolnego.
Ponadto w doktrynie podnosi siê, ¿e kapita³ zak³adowy spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ bez zmiany umowy spó³ki mo¿na podwy¿szyæ jedynie w zamian za wk³ad pieniê¿ny, a jeli jest wnoszony aport,
to musi odbyæ siê to przez zmianê umowy spó³ki. Gdy w umowie spó³ki
zawarte jest postanowienie, ¿e mo¿na podwy¿szyæ kapita³ zak³adowy bez
zmiany umowy spó³ki, to czy mo¿na dokonaæ tego podwy¿szenia, gdy
przedmiotem jest aport niepieniê¿ny zwyk³¹ uchwa³¹, bez formy aktu
notarialnego? To nie jest mo¿liwe, skoro aport musi byæ okrelony
w umowie spó³ki, ze wzglêdu na treæ art. 158 k.s.h. w zwi¹zku z art.
261 k.s.h., który stanowi lex specialis wobec artyku³u 257 § 1 k.s.h.
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11. Podwy¿szenie wartoci nominalnej udzia³ów dotychczasowych
Podwy¿szenie wartoci nominalnej udzia³ów mo¿e dotyczyæ zarówno
udzia³ów o równej wartoci, jak i udzia³ów o nierównej wartoci nominalnej. Jedyna istotna ró¿nica polega na tym, ¿e w odniesieniu do udzia³ów
o równej wartoci nominalnej wysokoæ podwy¿szenia musi byæ jednakowa dla wszystkich udzia³ów. W stosunku do udzia³ów o (dopuszczalnej) nierównej wysokoci (tzn. wartoci nominalnej) nie ma koniecznoci
podwy¿szania ich o tê sam¹ wartoæ nominaln¹. Co wiêcej, podwy¿szenie
o jednakow¹ wartoæ nominaln¹ udzia³ów o zró¿nicowanej wartoci
nominalnej wprowadzi³oby istotne zmiany do dotychczasowego uk³adu
stosunków w spó³ce (chodzi tu o zakresy uprawnieñ poszczególnych
wspólników w stosunku do ogó³u praw w spó³ce). Konieczne jest wiêc
zawsze odpowiednie zró¿nicowanie zwiêkszenia wartoci nominalnej
udzia³ów o ró¿nej wartoci nominalnej, jednak¿e, rzecz jasna, tylko
w sytuacji, gdy chce siê zachowaæ dotychczasowe parytety w zakresie
praw udzia³owych wspólników w spó³ce (z okresu przed podwy¿szeniem
kapita³u zak³adowego).
Natomiast, w razie gdy w spó³ce istniej¹ udzia³y o równej wartoci
nominalnej, wszystkie udzia³y musz¹ mieæ jednakow¹ wartoæ nominaln¹.
Nie jest wiêc wówczas mo¿liwe ustalenie innej wartoci nominalnej dla
udzia³ów nowo tworzonych.
Nie ma ¿adnych przeszkód dla ustalenia zró¿nicowanej wartoci nominalnej udzia³ów nowo tworzonych w sytuacji, gdy zgodnie z umow¹
spó³ki ka¿demu wspólnikowi mo¿e przys³ugiwaæ tylko jeden udzia³ (je¿eli
w spó³ce mog¹ wystêpowaæ udzia³y o ró¿nej wartoci nominalnej). Je¿eli
jednak wspólnicy tak uzgodni¹, mo¿liwe jest i w takim wypadku zwiêkszenie wartoci wszystkich udzia³ów w spó³ce o jednakow¹ wartoæ
nominaln¹.

12. Skutki prawne ró¿nych sposobów podwy¿szenia kapita³u
zak³adowego
W razie podwy¿szenia kapita³u zak³adowego przez zwiêkszenie wartoci nominalnej udzia³ów istniej¹cych nie dochodzi do utworzenia nowych udzia³ów, a w konsekwencji nie ma równie¿ potrzeby sk³adania
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owiadczeñ o objêciu udzia³u lub udzia³ów w spó³ce. Ponadto, w takim
wypadku, zawsze zachowana zostaje w danej spó³ce z o.o. dotychczasowa proporcja (stosunek) udzia³ów poszczególnych wspólników w ogólnej
liczbie udzia³ów w spó³ce.
Je¿eli natomiast podwy¿szenie kapita³u zak³adowego polega na utworzeniu nowych udzia³ów w spó³ce  w zale¿noci od przyjêtych przez
wspólników decyzji, mo¿e nast¹piæ zarówno zachowanie dotychczasowego status quo w spó³ce, mo¿e jednak¿e dojæ równie¿ do jego istotnej
zmiany wskutek objêcia wiêkszej liczby udzia³ów przez wspólników dotychczasowych b¹d te¿ wskutek przyst¹pienia do spó³ki wspólników
nowych.

13. Podwy¿szenie kapita³u zak³adowego ze rodków spó³ki

Ten sposób podwy¿szenia kapita³u zak³adowego w spó³ce uregulowany jest w art. 260 k.s.h. Na gruncie przepisów kodeksu handlowego i w
pimiennictwie okrelano niekiedy ten sposób mianem: podwy¿szenia
kapita³u w drodze kapitalizacji rezerw.
Omawiany sposób podwy¿szenia kapita³u polega na przesuniêciu pewnej
wielkoci (wyra¿onej w z³otych) z pozycji kapita³ zapasowy lub fundusz rezerwowy do pozycji bilansowej kapita³ zak³adowy spó³ki. Nowe
udzia³y utworzone w ten sposób przys³uguj¹ wy³¹cznie dotychczasowym
wspólnikom w spó³ce w stosunku do ich dotychczasowych udzia³ów
i nie jest wymagane z³o¿enie przez nich owiadczeñ o objêciu nowo utworzonych udzia³ów.
Wskutek dokonanego przesuniêcia miêdzy wymienionymi pozycjami
bilansowymi spó³ki zmienia siê istotnie stan prawno-finansowy spó³ki.
Kwoty zysku, wykazywane poprzednio (przed podwy¿szenia kapita³u
zak³adowego) w kapitale zapasowym lub rezerwowym, nie bêd¹ ju¿ mog³y
zostaæ wyp³acone wspólnikom w formie dywidendy zgodnie z art. 192
i art. 197 k.s.h. Wspólnicy bêd¹ je mogli otrzymaæ dopiero w toku podzia³u
maj¹tku w razie rozwi¹zania i likwidacji spó³ki, chyba ¿e dojdzie wczeniej
do obni¿enia kapita³u zak³adowego spó³ki.

14. Przes³anki i tryb podwy¿szenia kapita³u ze rodków spó³ki

Podstawow¹ przes³ank¹ dopuszczalnoci podwy¿szenia kapita³u zak³adowego ze rodków spó³ki jest dysponowanie przez spó³kê rodkami
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finansowymi, które mog¹ zostaæ przyznane na pokrycie podwy¿szonego
kapita³u zak³adowego spó³ki.
Te bilansowe rodki istniej¹, je¿eli sprawozdanie finansowe wykazuje
zyski spó³ki w pozycji ,,kapita³ zapasowy lub ,,fundusz rezerwowy
(b¹d te¿ w ramach innego funduszu o charakterze funduszu rezerwowego).
Chodzi tu wiêc w praktyce o zyski z lat ubieg³ych, poniewa¿ w toku
bie¿¹cego roku obrotowego wypracowane przez spó³kê ewentualne zyski
nie s¹ ksiêgowane (wykazywane) w wymienionych pozycjach bilansowych.
Kolejn¹ przes³ank¹ jest powziêcie uchwa³y wspólników o podwy¿szeniu kapita³u zak³adowego w trybie art. 260 § l k.s.h. W rzeczywistoci
mamy tu do czynienia z dwiema uchwa³ami:
l) o podwy¿szeniu kapita³u zak³adowego o okrelon¹ wysokoæ i utworzeniu równie¿ okrelonej liczby nowych udzia³ów oraz
2) o pokryciu nowo utworzonych udzia³ów (b¹d o pokryciu podwy¿szonego kapita³u zak³adowego) okrelonej wielkoci rodkami finansowymi wykazanymi w bilansie spó³ki. Nie ma jednak przeszkód, ¿eby
redakcyjnie obie uchwa³y zosta³y po³¹czone w jedn¹, zawieraj¹c¹ wszak¿e
wymienione wy¿ej elementy treci obu uchwa³.
Poniewa¿ w razie zastosowania omawianego trybu podwy¿szenia
kapita³u zak³adowego dotychczasowi wspólnicy nie sk³adaj¹ ¿adnych
owiadczeñ o objêciu udzia³ów (zob. art. 260 § 2 k.s.h.), a tak¿e nie
wnosz¹ dodatkowo ¿adnych wk³adów na pokrycie nabytych udzia³ów
(pokrycie tych udzia³ów nast¹pi³o ze rodków spó³ki), przeto kolejn¹
czynnoci¹ jest tu zg³oszenie podwy¿szenia kapita³u zak³adowego do s¹du
rejestrowego.
Po zarejestrowaniu zmiany umowy spó³ki o podwy¿szeniu kapita³u
zak³adowego, zarówno podwy¿szenie kapita³u, jak i nabycie nowych
udzia³ów staje siê skuteczne równie¿ w stosunku zewnêtrznym.
W zwi¹zku z tym, nie obowi¹zuj¹ tu tak¿e ograniczenia w zakresie rozporz¹dzania nabytymi przez wspólników nowymi prawami udzia³owymi.
Podwy¿szenie kapita³u zak³adowego w omawianym trybie mo¿e
równie¿ nast¹piæ poprzez zwiêkszenie wartoci nominalnej dotychczasowych udzia³ów w danej spó³ce.
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Przy realizacji podwy¿szenia kapita³u zak³adowego ze rodków w³asnych spó³ki nie mo¿e nigdy dojæ do przyst¹pienia do spó³ki nowych
udzia³owców i objêcia przez nich nowo utworzonych udzia³ów w spó³ce.
Nie wydaje siê natomiast, by by³o niedopuszczalne zastosowanie mieszanego trybu podwy¿szenia kapita³u zak³adowego, tzn. podwy¿szenia kapita³u
zak³adowego w pewnej okrelonej wysokoci ze rodków w³asnych spó³ki,
a w odrêbnie okrelonej wysokoci  w trybie ,,zwyk³ego podwy¿szenia
kapita³u zak³adowego, tzn. w trybie art. 257-259 k.s.h.
Inna sprawa, ¿e mog¹ powstawaæ wówczas pewne trudnoci z ustaleniem wysokoci nadwy¿ki (ponad wartoæ nominaln¹ obejmowanych
udzia³ów), któr¹ musz¹ wnieæ do spó³ki nowi wspólnicy (a tak¿e dotychczasowi wspólnicy) obejmuj¹cy nowe udzia³y w trybie art. 257-259
k.s.h.

15. Uchwa³a o zmianie umowy spó³ki

Wyrany przepis art. 260 § l stanowi, ¿e podwy¿szenie kapita³u
zak³adowego ze rodków spó³ki (w drodze wspomnianej wy¿ej tzw.
kapitalizacji rezerw) mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie w drodze uchwa³y wspólników o zmianie umowy spó³ki. Nie jest wiêc tu dopuszczalne podwy¿szenie kapita³u zak³adowego na podstawie postanowieñ umowy spó³ki, tzn.
w trybie okrelonym (jako tryb szczególny) w przepisie art. 257 § 1 k.s.h.
Uchwa³a o zmianie umowy spó³ki odnosi siê jedynie do brzmienia
okrelonego postanowienia umowy spó³ki, zawartego w oznaczonym paragrafie tekstu umowy spó³ki, i polega na nadaniu nowego brzmienia temu
okrelonemu postanowieniu umowy spó³ki.

16. Uchwa³a o podwy¿szeniu kapita³u zak³adowego

Uchwa³a o podwy¿szeniu kapita³u zak³adowego jest uchwa³¹ odrêbn¹
od wspomnianej wy¿ej uchwa³y o zmianie umowy spó³ki, która dotyczy
jedynie brzmienia okrelonego postanowienia tekstu umowy spó³ki i która
polega na nadaniu temu okrelonemu postanowieniu umowy nowego
brzmienia. Uchwa³a o podwy¿szeniu kapita³u zak³adowego, przeciwnie,
tworzy nowe udzia³y w spó³ce, a podwy¿szenie kapita³u zak³adowego
zwiêksza siê o sumê wartoci nominalnej ogó³u nowo utworzonych
udzia³ów.
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Uchwala o podwy¿szeniu kapita³u zak³adowego musi szczegó³owo
okrelaæ:
l) wielkoæ kwotow¹, o jak¹ nastêpuje zwiêkszenie kapita³u zak³adowego w omawianym trybie;
2) sposób podwy¿szenia  tzn., czy podwy¿szenie nastêpuje poprzez
utworzenie nowych udzia³ów, czy te¿ przez zwiêkszenie wartoci nominalnej udzia³ów dotychczasowych;
3) liczbê i wartoæ nominaln¹ nowo utworzonych udzia³ów; ewentualnie
4) wielkoæ (wyra¿on¹ w z³otych), o jak¹ nastêpuje podwy¿szenie
wartoci nominalnej dotychczasowych udzia³ów w spó³ce.
Jak siê wydaje, nie ma jednak przeszkód do ³¹cznego zastosowania
obu sposobów podwy¿szenia kapita³u zak³adowego, tzn. zarówno powiêkszenia wartoci nominalnej udzia³ów dotychczasowych, jak i utworzenia nowych udzia³ów (ju¿ o zwiêkszonej wartoci nominalnej).
W takim wypadku uchwa³a o podwy¿szeniu kapita³u zak³adowego powinna okrelaæ szczegó³owo zarówno wielkoæ, o jak¹ powiêksza siê wartoæ
nominaln¹ udzia³ów dotychczasowych (ju¿ istniej¹cych), jak i liczbê nowo
utworzonych udzia³ów o oznaczonej (nowej) wartoci nominalnej. Konieczne jest przy tym zachowanie wszystkich omówionych wy¿ej przes³anek dotycz¹cych powiêkszenia kapita³u zak³adowego w ,,zwyk³ym
trybie (tj. okrelonym w art. 257 k.s.h.), jak i przes³anek powiêkszenia
kapita³u zak³adowego ze rodków spó³ki (tzn. w trybie art. 260 k.s.h.).
W razie podwy¿szenia kapita³u zak³adowego w spó³ce, w której wystêpuj¹ udzia³y o ró¿nej wartoci nominalnej, uchwa³a o podwy¿szeniu
kapita³u powinna b¹d okrelaæ, o jak¹ wysokoæ (wartoæ) ulega powiêkszeniu udzia³ ka¿dego wspólnika, b¹d te¿  w razie zwiêkszenia
wartoci wszystkich udzia³ów w spó³ce o jednakow¹ wysokoæ (wartoæ)  okrelaæ dok³adnie wielkoæ (wartoæ), o jak¹ nastêpuje powiêkszenie wartoci nominalnej ka¿dego udzia³u. Jak siê jednak wydaje, ze
wzglêdu na niekorzystne skutki takiego sposobu podwy¿szenia kapita³u
dla niektórych wspólników (z regu³y dla tych wspólników, którym przys³uguj¹ udzia³y o wysokiej wartoci nominalnej w stosunku do innych
udzia³ów, tzn. o ni¿szej wartoci nominalnej, ten sposób podwy¿szenia
kapita³u w praktyce wystêpuje raczej bardzo rzadko.
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Zgodnie z treci¹ art. 256 k.s.h. w zw. z art. 169 k.s.h. uchwa³a
w sprawie zmiany umowy spó³ki traci moc obowi¹zuj¹c¹ w wypadku
niezg³oszenia jej do s¹du rejestrowego w terminie 6 miesiêcy od dnia jej
powziêcia  o czym nale¿a³oby pouczaæ w treci protoko³u notarialnego,
co jest raczej rzadk¹ praktyk¹.

17. Przypisanie wspólnikom nowych udzia³ów w spó³ce

Wskutek powziêcia uchwa³y o podwy¿szeniu kapita³u zak³adowego
i utworzenia nowych udzia³ów  nowe udzia³y przys³uguj¹ wspólnikom
w stosunku do ich dotychczasowych udzia³ów; zgodnie z przepisem art.
260 § 2 k.s.h. nie wymagaj¹ one objêcia przez (dotychczasowych)
wspólników.
Dla umo¿liwienia nast¹pienia skutku prawnego okrelonego w przepisie art. 260 § 2 k.s.h., uchwa³a o podwy¿szeniu kapita³u zak³adowego
musi przewidywaæ tak¹ wielkoæ (wysokoæ) kwoty podwy¿szenia, ¿eby
mog³a nast¹piæ realizacja uprawnieñ wszystkich wspólników co do nabycia
nowych udzia³ów (chodzi tu o nabycie pierwotne) w proporcji do ich
dotychczasowych udzia³ów w spó³ce.
Nale¿y zatem okreliæ najpierw stosunek, w jakim pozostaje liczba
udzia³ów ka¿dego ze wspólników do ogó³u udzia³ów w danej spó³ce,
a nastêpnie, przy zastosowaniu uzyskanego w ten sposób wskanika procentowego (b¹d u³amka), odpowiednio obliczyæ liczbê nowych udzia³ów, które ma uzyskaæ ka¿dy wspólnik mno¿¹c dotychczasow¹ liczbê
udzia³ów ka¿dego wspólnika przez wspomniany wskanik procentowy
(b¹d wielkoæ u³amkow¹).

18. Zasady powiêkszania wartoci nominalnej dotychczasowych
udzia³ów
Zwiêkszenie wartoci nominalnej udzia³ów o równej wartoci nominalnej nie powoduje powstania jakichkolwiek trudnoci w realizacji regu³y
odpowiedniego zwiêkszenia (wartoci) praw udzia³owych poszczególnych wspólników w stosunku do ich dotychczasowych udzia³ów w spó³ce. Natomiast inaczej jest ju¿ w odniesieniu do udzia³ów o nierównej
wartoci nominalnej, o czym by³a mowa powy¿ej.
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19. Niedopuszczalnoæ rozporz¹dzania nowymi udzia³ami przed
rejestracj¹
W stosunku do nowych udzia³ów utworzonych w drodze podwy¿szenia kapita³u zak³adowego w trybie tzw. kapitalizacji rezerw maj¹
zastosowanie te same zasady, które dotycz¹ udzia³ów spó³ce z o.o. w okresie
przed jej rejestracj¹.
Niedopuszczalnoæ rozporz¹dzania nowymi udzia³ami przed zarejestrowaniem zmiany umowy spó³ki o podwy¿szeniu kapita³u zak³adowego i utworzeniu nowych udzia³ów dotyczy wszystkich omówionych wy¿ej sytuacji.
Nie ma zatem znaczenia, czy chodzi tu o udzia³y objête przez dotychczasowych b¹d nowych wspólników, czy te¿ o udzia³y przys³uguj¹ce wspólnikom z mocy uchwa³y wspólników, w razie powziêcia uchwa³y o podwy¿szeniu kapita³u zak³adowego w trybie tzw. kapitalizacji rezerw.

20. Dopuszczalnoæ rozporz¹dzania udzia³em o powiêkszonej
wartoci nominalnej
Wprawdzie zasada wyra¿ona w art. 16 k.s.h. (ustanawiaj¹ca zakaz
rozporz¹dzania udzia³ami w spó³ce z o.o. przed jej rejestracj¹ lub przed
zarejestrowaniem podwy¿szenia kapita³u zak³adowego) wydaje siê prowadziæ do przyjêcia tezy o niedopuszczalnoci rozporz¹dzania udzia³ami
o powiêkszonej wartoci nominalnej przed zarejestrowaniem podwy¿szenia kapita³u zak³adowego, jednak  w odniesieniu do dotychczasowych
udzia³ów  trzeba opowiedzieæ siê za pogl¹dem przeciwnym, poniewa¿
inaczej dochodzi³oby do naruszenia ogólniejszej zasady rozporz¹dzalnoci
prawami udzia³owymi w spó³ce z o.o.
Przedstawiony wy¿ej pogl¹d dotyczy tylko udzia³ów niepodzielnych,
tzn. o jednakowej wartoci nominalnej (w sytuacji, gdy ka¿dy wspólnik
mo¿e mieæ wiêcej ni¿ jeden udzia³), poniewa¿ je¿eli podwy¿szenie wartoci nominalnej udzia³u dotyczy udzia³ów podzielnych, nie jest dopuszczalne zbycie tej czêci udzia³u, która odpowiada wielkoci zwiêkszonej
wartoci nominalnej danego udzia³u.

21. Protokó³ notarialny

Zgodnie z art. 104 pr. o not. notariusz spisuje (a nie sporz¹dza, co
trzeba podkreliæ) protoko³y zgromadzeñ spó³ek.
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Protokó³ ten (o ile statut takiej osoby prawnej lub przepis szczególny
nie stanowi¹ inaczej) podpisuje notariusz i przewodnicz¹cy zgromadzenia.
Protokó³ ten spisuje siê w formie aktu notarialnego, ale jest to akt
o pewnych swoistych cechach i ró¿ni siê od aktów notarialnych dotycz¹cych innych czynnoci cywilnoprawnych.
Przy sporz¹dzaniu protoko³u nale¿y wyranie zaznaczyæ, gdzie zosta³
on sporz¹dzony.
Zgodnie z art. 3 pr. o not czynnoci notarialnych notariusz dokonuje
w kancelarii notarialnej, jednak czynnoæ notarialna mo¿e byæ dokonana
tak¿e w innym miejscu, je¿eli przemawia za tym charakter czynnoci.
Za tak¹ okolicznoæ mo¿na uznaæ jednak treæ art. 234 k.s.h., zgodnie
z któr¹ zgromadzenia wspólników odbywaj¹ siê w siedzibie spó³ki, je¿eli
umowa spó³ki nie wskazuje innego miejsca na terenie RP b¹d je¿eli na
inne miejsce nie wyra¿¹ zgody na pimie wszyscy wspólnicy.
Nale¿y podkreliæ, ¿e pod pojêciem siedziby spó³ki kryje siê pojêcie
miejscowoci, a nie konkretnego adresu, pod którym zarejestrowana jest
spó³ka. Wiêc jeli notariusz ma kancelariê w miejscowoci, w której siedzibê
ma spó³ka, to zgromadzenie wspólników tej spó³ki odbywa siê w siedzibie
tej spó³ki, pomimo ¿e faktycznie wspólnicy przychodz¹ na zgromadzenie
do kancelarii notarialnej.
Trzeba zwróciæ uwagê, ¿e kodeks spó³ek handlowych ograniczy³
mo¿liwoæ zgromadzenia wspólników wy³¹cznie do terytorium RP. Jednak nale¿y rozwa¿yæ kwestiê sporz¹dzenia takiego protoko³u  na polskim
statku morskim i powietrznym, czy te¿ na terenie polskich wód terytorialnych (gdy¿ w myl prawa miêdzynarodowego stanowi¹ one czêæ
polskiego terytorium i obowi¹zuje na nich polskie prawo).
Istotne jest te¿ to, ¿e protokó³ zgromadzenia wspólników sporz¹dza
notariusz, a nie notariusze  nie mo¿e tego dokonywaæ dwóch czy wiêcej
notariuszy, nawet jeli mamy do czynienia ze spó³k¹ o skomplikowanej
strukturze i obs³uga jej nastrêcza du¿o problemów.
Zgromadzenie otwiera osoba uprawniona do wziêcia udzia³u w zgromadzeniu  najczêciej jest to cz³onek zarz¹du, rady nadzorczej (o ile jest
powo³ana) czy te¿ wspólnik  po czym dokonuje siê wyboru przewodnicz¹cego zgromadzenia sporód osób uprawnionych do wziêcia udzia³u
w zgromadzeniu (wyranie uregulowane jest to co do spó³ki akcyjnej 
art. 409 k.s.h.) i najczêciej jest to wybór jednomylny
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Inn¹ wa¿n¹ kwesti¹ jest to, ¿e protokó³ powinien byæ sporz¹dzony
i podpisany w dniu, w którym odby³o siê zgromadzenie, co czêsto jest
zaniedbywane przez notariuszy i mo¿e skutkowaæ niewa¿noci¹ protoko³u w przypadku niewyegzekwowania podpisu przewodnicz¹cego. Trzeba
te¿ podkreliæ, ¿e protokó³ jest sporz¹dzony z chwil¹ po³o¿enia w³aciwych podpisów.
Nale¿y uznaæ, ¿e w sytuacji, gdy przewodnicz¹cy zgromadzenia
odmawia podpisania prawid³owo sporz¹dzonego protoko³u, to jego dzia³anie mo¿e mieæ charakter dzia³ania na szkodê spó³ki, a tym samym mo¿e
nosiæ znamiona przestêpstwa.
Wa¿n¹ kwesti¹ jest to, by z treci protoko³u notarialnego jasno wynika³o,
w jakim trybie zwo³ano zgromadzenie  czy jest to zgromadzenie zwyczajne, czy nadzwyczajne.
Z praktyki notarialnej nale¿y zauwa¿yæ te¿, ¿e niekiedy notariusze
stwierdzaj¹ w protokole ze zgromadzenia stawiennictwo wspólników na
zgromadzeniu i zamieszczaj¹ ich dane w komparycji aktu (zazwyczaj
wtedy, gdy iloæ wspólników w spó³ce jest ma³a), po czym zamieszczaj¹
stwierdzenie, ¿e komparycja aktu zastêpuje listê obecnoci. Praktykê tak¹
nale¿y uznaæ za nieprawid³ow¹, gdy¿ zgodnie z treci¹ art. 248 k.s.h. lista
obecnoci ma byæ za³¹cznikiem do protoko³u, a nie jego czêci¹. Poza
tym stwierdzenie prawid³owoci zwo³ania zgromadzenia i sprawdzenie na
nim listy obecnoci nale¿y do obowi¹zków przewodnicz¹cego zgromadzenia, a nie do notariusza.
Istotna jest kwestia, by w trakcie przeg³osowywania poszczególnych
uchwa³ nie naruszyæ zasady tajnoci b¹d jawnoci g³osowania, gdy¿
naruszenie tych regu³ mo¿e stanowiæ podstawê do uniewa¿nienia uchwa³y
 tak SN w orzeczeniu z 26 maja 1999 r., III CKN 261/98. Regu³¹ jest
jawnoæ g³osowania, ale art. 247 § 2 k.s.h. przewiduje od niej wyj¹tki,
w szczególnoci w sprawach osobowych.
Zgodnie z postanowieniem SN z dnia 22 stycznia 1993 r. (I CRN 214/
92), je¿eli w umowie spó³ki z o.o. okrelono liczbê reprezentowanych
udzia³ów konieczn¹ dla wa¿noci zgromadzenia oraz skonkretyzowano
wiêkszoæ g³osów potrzebn¹ do podjêcia uchwa³y, to uchwa³a jest wa¿na
tylko wówczas, gdy g³osowa³a za jej przyjêciem wymagana w umowie
wiêkszoæ przy jednoczesnej reprezentacji udzia³ów niezbêdnej dla wa¿noci zgromadzenia; opuszczenie zgromadzenia przez wspólnika w czasie
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obrad i spowodowany tym samym spadek reprezentacji udzia³ów poni¿ej
granicy ustalonej dla wa¿noci zgromadzenia nie pozwala na podejmowanie uchwa³, choæby udzia³y wspólników pozosta³ych na zgromadzeniu
zapewnia³y przewidzian¹ w umowie spó³ki wiêkszoæ wystarczaj¹c¹ do
przeg³osowania uchwa³y.
W sprawach nieobjêtych porz¹dkiem obrad nie mo¿na powzi¹æ uchwa³y,
chyba ¿e ca³y kapita³ zak³adowy jest reprezentowany na zgromadzeniu,
a nikt z obecnych nie zg³osi³ sprzeciwu. Pomimo nieumieszczenia w porz¹dku obrad mo¿na jednak zg³aszaæ wnioski o charakterze porz¹dkowym
(dotycz¹ce np. przerwy, sposobu g³osowania itp.) oraz wniosek o zwo³anie
nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników  art. 239 k.s.h.
Istotne jest to, ¿e czynnoci dokonywane na zgromadzeniu nie mog¹
byæ potwierdzone, nie ma tu wiêc zastosowania instytucja falsus procurator  103-104 k.c.
Nale¿y uznaæ za nieprawid³owe zamieszczanie w aktach notarialnych
 protoko³ach zgromadzeñ wspólników dokumentuj¹cych podjête uchwa³y,
umowy przenosz¹cej prawo do tego aportu na spó³kê, gdy¿ nastêpuje
pewne pomieszanie stron takiej czynnoci. Przeniesienie aportu nastêpuje
na spó³kê, a w jej imieniu przeniesienie to przyjmuje z regu³y zarz¹d spó³ki,
a nie wspólnicy. Prawid³owo wiêc przeniesienie na spó³kê powinno odbyæ
siê odrêbnym aktem notarialnym, a nie w protokole ze zgromadzenia
wspólników.
Nale¿y te¿ chyba uznaæ za niew³aciwe zamieszczanie owiadczeñ
wspólników o objêciu udzia³ów w podwy¿szonym kapitale spó³ki w protokole ze zgromadzenia zawieraj¹cym uchwa³ê o podwy¿szeniu tego kapita³u.
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