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AnnA KAłużnA  
MAgdAlenA OrliKOwsKA 

W spółce z ograniczoną odpo-
wiedzialnością członkowie za-
rządu powoływani są, co do za-
sady, uchwałą wspólników, a ich 
zadania i uprawnienia reguluje 
kodeks spółek handlowych oraz 
dookreśla umowa spółki. Z sa-
mego faktu powołania członko-
wie zarządu mają obowiązek 
i uprawnienie do prowadzenia 
spraw  spółki  i  reprezentowa-
nia spółki na zewnątrz. Poprzez 
powołanie między członkiem 
zarządu a spółką powstaje tzw. 
stosunek organizacyjny (korpo-
racyjny). 

wynagrodzenie 
w uchwale 

W jednym z ostatnich orze-
czeń – wyroku z 14 października 
2021 r. (i cSKp 232/21) – Sąd 
najwyższy przypomniał, że z sa-
mego faktu powołania na stano-
wisko członka zarządu nie wy-
nika obowiązek zapłaty przez 
spółkę temu członkowi zarządu 
wynagrodzenia z tytułu pełnie-
nia funkcji. 

Wyrok został oparty na nastę-
pujących wydarzeniach. Uchwa-
łą Zgromadzenia Wspólników 
z 23 kwietnia 2012 r. przyznano 
prezesowi zarządu wynagro-
dzenie z tytułu pełnionej funkcji 
ryczałtowo w kwocie ok. 100 tys. 
za okres od 24 sierpnia 2011 r. 
do 24 maja 2012 r. Następnie 
3 lipca 2012 r. powzięto uchwałę 
o odwołaniu powoda z funkcji 
prezesa zarządu oraz o zmianie 
uchwały dotyczącej wynagro-
dzenia,  zmniejszając  je  o  po-
nad połowę. Po kilku latach 
Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników uchyliło obie 
uchwały dotyczące wynagro-

dzenia dla prezesa zarządu. 
Członka zarządu nie łączyła ze 
spółką ani umowa o pracę, ani 
kontrakt menadżerski, ani żad-
na inna podobna umowa. Czło-
nek zarządu pozwał jednak 
spółkę o zapłatę wynagrodze-
nia, które uzyskał na podstawie 
uchylonych uchwał. 

Sąd apelacyjny uznał, że 
sprawowanie funkcji członka 
zarządu łączy się zawsze z pozo-
stawaniem przez niego w sto-
sunku pracy lub w innym sto-
sunku, np. zlecenia. Jeżeli więc 
strony nie zawarły umowy 
o  pracę lub innej, to umowa 
o świadczenie usług i tak została 
zawarta w sposób dorozumiany, 
poprzez rozpoczęcie pełnienia 
funkcji członka zarządu. Tym 
samym w oparciu o art. 204 § 1 
k.s.h.  odwołanie członka zarzą-
du z pełnionej funkcji nie po-
zbawia go roszczeń o zapłatę 
wynagrodzenia  z  tytułu  zawar-
tej umowy o świadczenie usług, 
nawet gdy uchylono uchwały 
dotyczące wysokości jego wyna-
grodzenia. 

Konieczna odrębna 
umowa… 

Sąd Najwyższy nie podzielił 
argumentacji sądu apelacyjne-
go. Zdaniem SN, zarząd może 
pełnić swoją funkcję nieodpłat-
nie. Dopiero zawarcie odrębnej 
umowy między członkiem za-
rządu a spółką może rodzić zo-
bowiązania spółki do zapłaty 
wynagrodzenia z tytułu pełnio-
nych funkcji. Taka umowa – na-
wet gdy nie została zawarta na 
piśmie – może zostać uznana za 
zawartą w sposób dorozumiany. 
Dotyczy to sytuacji, gdy człon-
kowie zarządu i spółka podej-
mują określone zachowania, 
z  których można wywniosko-

wać, że strony łączy nie tylko 
stosunek organizacyjny, ale też 
inna umowa, np. zlecenie. 

… choćby dorozumiana 

Udowodnienie tego faktu jest 
jednak bardzo trudne. Sąd 
Najwyższy wyjaśnia bowiem, że 
faktu zawarcia umowy nie moż-
na wywodzić jedynie z podjęcia 
przez daną osobę czynności 
w ramach stosunku organizacyj-
nego. Innymi słowy, dla uznania, 
że strony łączy umowa o świad-
czenie usług, nie wystarczy, 
że  członek zarządu prowadzi 
sprawy spółki i reprezentuje ją. 
To są obowiązki zarządu wyni-
kające  z  samego faktu  ich  po-
wołania, a wykonywaniu funkcji 
członka zarządu może, lecz nie 
musi, towarzyszyć pozostawa-
nie w innym stosunku prawnym.

Umowa zlecenie czy kontrakt 
menadżerski może obejmować 
szereg innych obowiązków 
członków zarządu, np. zarzą-
dzanie pracownikami lub kon-
sulting finansowo-prawny. 
Również fakt zapłaty członkowi 
zarządu comiesięcznie wyna-
grodzenia może świadczyć 
o tym, że strony łączyła umowa, 
mimo że nie została formalnie 
spisana. 

przed i po zmianie 
przepisów 

Sąd Najwyższy zwrócił także 
uwagę, że w stanie prawnym 
przed wejściem w życie art. 
2031 k.s.h., który stanowi w 
zdaniu 1, że: „uchwała wspólni-
ków może ustalać zasady wy-
nagradzania członków zarządu, 
w szczególności maksymalną 
wysokość wynagrodzenia, 
przyznawania członkom zarzą-

roSzczenia 

Zasiadanie w zarządzie nie musi  
być odpłatne  

Kancelarie RP to nowa jakość w usługach prawniczych. Sieć prawna zrzesza dynamicznie 
rozwijające się, w pełni niezależne kancelarie ze wszystkich województw, a doświadczeni 
specjaliści udzielają kompleksowej pomocy prawnej. 

kancelarierp.pl

Z samego faktu powołania na stanowisko członka zarządu nie wynika obowiązek zapłaty przez spółkę  
temu członkowi zarządu wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji. 

Magdalena  
Orlikowska
aplikant adwokacka, Kancelaria Radców 
Prawnych Tomasz Czapczyński

Anna  
Kałużna 
radca prawny, Kancelaria Radców 
Prawnych Tomasz Czapczyński

sąd najwyższy przesądził, że w okresie do wejścia w życie art. 2031 
k.s.h., tj. do 9 września 2016 r., uchwała zgromadzenia wspólników 
samoistnie nie kreowała roszczenia o zapłatę wynagrodzenia z tytułu 
pełnionej funkcji członka zarządu. w stanie prawnym po wejściu 
w życie tego przepisu to zagadnienie nie jest jeszcze jednolicie 
rozumiane. wobec tego wydaje się, że w interesie członków zarządu 
jest zawarcie ze spółką odpowiedniej umowy cywilnoprawnej, mimo 
że wynagrodzenie jest im przyznane także na postawie stosownej 
uchwały. wyrok sądu najwyższego rodzi wątpliwości, czy korzystne 
pod kątem zobowiązań składkowo-podatkowych rozwiązanie będzie 
wystarczające przed sądem cywilnym, jeżeli zajdzie konieczność 
dochodzenia swych roszczeń przeciwko spółce. 
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du prawa do świadczeń dodat-
kowych lub maksymalną war-
tość takich świadczeń”, taka 
uchwała jako jednostronna 
czynność prawna nie mogła 
kreować po stronie spółki zobo-
wiązania do zapłaty wynagro-
dzenia, ponieważ nie było żad-
nej podstawy prawnej, która by 
na to zezwalała. 

Co do obecnego stanu praw-
nego, Sąd Najwyższy powziął 
wątpliwość, czy obecnie zgroma-
dzenie wspólników może podjąć 
uchwałę w przedmiocie ustale-

nia kwoty wynagrodzenia należ-
nego konkretnemu członkowi 
zarządu, skoro przepis mówi 
tylko  o  „zasadach  wynagradza-
nia członków zarządu”. Sąd 
Najwyższy jak na razie pozosta-
wia to pytanie bez odpowiedzi. 

Wielu komentatorów stoi na 
stanowisku, że taka praktyka jest 
dozwolona, i stało się to normą 
w  spółkach. Ten trend może 
jednak ulec zmianie w niedale-
kiej przyszłości na skutek od-
miennej interpretacji przepisów 
przez Sąd Najwyższy. 

Sieć kancelarii prawnych   
Ws pier a my t wój  ma r ke t ing  i  roz wój  t wo jego  b i z ne s u
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