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Możliwość wypowiedzenia umowy spółki z o.o. jest tematem budzącym poważne kontrowersje w doktrynie. Nie 
stanowi ona przy tym zagadnienia czysto teoretycznego, ponieważ przesądzenie dopuszczalności takiego zabiegu 
rodzi istotne skutki dla rozwiązywania sporów korporacyjnych w spółkach z o.o., szczególnie w zakresie zagwa-
rantowania możliwości wyjścia ze spółki wspólnikom mniejszościowym. Pogłębiona analiza tego tematu prowadzi 
do wniosku o braku przyznania takiego uprawnienia wspólnikom przez ustawę, a także niemożliwości jego wykreo-
wania (w przypadku uprawnienia pojmowanego tak, jak w prawie zobowiązań) w umowie spółki. Podobną funkcję 
mogą natomiast spełniać niektóre inne mechanizmy prawa spółek, które wymagają jednak istnienia odpowiedniej 
regulacji w konstytucji spółki. De lege ferenda należy także postulować wprowadzenie do przepisów o spółce z o.o. 
regulacji ustąpienia wspólnika na podobieństwo art. 30050 Kodeksu spółek handlowych1.

1. Wprowadzenie

Problematyka dopuszczalności wypowiedzenia umowy 
spółki (czy też udziału w spółce – por. poniżej) jest ściśle 
związana z zagadnieniem tzw. więźnia korporacyjnego. 
Mianem tym określa się wspólnika (w  zdecydowanej 
większości przypadków mniejszościowego), który fak-
tycznie nie kontroluje spółki, ale też nie ma możliwości 
jej opuszczenia w jakikolwiek sposób, co wynika z braku 
chętnych na nabycie jego pakietu udziałów oraz braku 
kooperacji ze strony pozostałych wspólników koniecz-
nej do doprowadzenia do jego zbycia lub umorzenia. 
Taki wspólnik nie ma żadnego wpływu na prowadzenie 
spraw spółki, lecz ponosi negatywne konsekwencje jej 
niepowodzenia. Może się przejawiać przede wszystkim 
w wyłączeniu go z partycypacji w zysku wypracowanym 
przez spółkę (gdy np. zysk jest w całości tezauryzowany 
w spółce, a pozostali wspólnicy wyprowadzają go w spo-
sób pośredni ze spółki). Bezsilność takiego udziałowca 
może prowadzić go do korzystania ze swoich upraw-
nień korporacyjnych w celu obstrukcji funkcjonowania 
spółki (np. notorycznego skarżenia uchwał wspólni-
ków) w celu wywarcia presji na pozostałych wspólni-
ków, aby ci zapewnili mu możliwość wyjścia ze spółki 
(szantaż korporacyjny)2. To z  kolei może skutkować 

1 Ustawa z  15.09.2000 r. –  Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z  2020 r. 
poz. 1526 ze zm.) – dalej k.s.h.

2 Por. szerzej na temat tego zjawiska A. Kappes, Szantaż korporacyjny jako naduży-
cie prawa podmiotowego, „Przegląd Prawa Handlowego” 2013/10, s. 46–47.

represjami ze strony wspólników kontrolujących, którzy 
mogą oddziaływać na zarząd spółki w celu obrony spółki 
w toczących się postępowaniach sądowych (np. przez pod-
noszenie zarzutu nadużycia uprawnień korporacyjnych 
przez powoda na podstawie art. 5 Kodeksu cywilnego3) 
lub utrudnienia korzystania ze swoich praw przez „więź-
nia” (np. mogą uporczywie odmawiać udzielenia dostępu 
do dokumentów spółki na podstawie art. 212 § 2 k.s.h.). 
Nietrudno zauważyć, że tego typu wojna korporacyjna 
między wspólnikami może być dla spółki wyniszczająca, 
co wywołuje potrzebę poszukiwania rozwiązań praw-
nych, które mogłyby ją zakończyć (w tym przede wszyst-
kim takich, które działają ex lege, a więc nie wymagają 
przewidzenia przez wspólników odpowiedniej regulacji 
w postanowieniach umowy spółki czy umowy wspólników 
na wypadek przyszłego konfliktu4).

Na tle powyższych uwag mechanizmy zawarte w prze-
pisach o spółce z o.o. mogą okazać się niewystarczające, 
gdyż nie przewidują one odpowiedników prawa żądania 
wykupu akcji przewidzianego w regulacji spółki akcyjnej 
(art. 4181 k.s.h.) czy konstrukcji ustąpienia akcjonariusza 
zawartej w przepisach dotyczących prostej spółki akcyjnej 
(art. 30050 k.s.h.). W modelu ustawowym usunięcie wspól-
nika ze spółki z o.o. może zostać przeprowadzone zaś 

3 Ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) 
– dalej k.c.

4 Por. szerzej na temat umów wspólników (shareholders agreements) – A. Opal-
ski [w:] System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwański, t. 9, Prawo zobowiązań 
– umowy nienazwane, red. W.J. Katner, Warszawa 2018, s. 1160 i n.; M. Davies, 
A. Siemiątkowski, Joint Ventures in Poland. A Legal Guide, Warszawa 2008, s. 41 
i n.; M. Matuszczak, Prawo pierwszeństwa pochodnego nabycia praw udziało-
wych w spółkach kapitałowych, Warszawa 2013, s. 145–147.
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jedynie z inicjatywy wspólników kontrolujących (przy uży-
ciu powództwa o wyłączenie wspólnika z art. 266 k.s.h.). 
Sytuacja ta skłania do poszukiwania alternatywnych 
rozwiązań, wśród których często wymienia się możli-
wość wypowiedzenia umowy spółki (względnie udziału 
w spółce) przez wspólnika. Ze względu na rysujące się 
w doktrynie kontrowersje dotyczące stosowania tego 
mechanizmu niniejszy artykuł ma na celu przeanalizowa-
nie i przesądzenie, czy stosowanie takiego rozwiązania jest 
dopuszczalne w prawie polskim. Zagadnienie to ma istotne 
znaczenie praktyczne szczególnie z perspektywy transak-
cji private equity i venture capital, które ze swej natury 
zakładają wyjście z  inwestycji na pewnym etapie życia 
spółki, a także dla innych spółek z o.o. o złożonym skła-
dzie właścicielskim.

W niniejszym artykule zostało przyjęte rozróżnienie 
pojęć wypowiedzenia umowy lub stosunku spółki oraz 
wypowiedzenia udziału. Różnica między tymi pojęciami 
dotyczy skutku – pierwsze z nich powoduje ustanie sto-
sunku spółki, zaś drugie unicestwienie jedynie udziałów 
danego wspólnika w spółce (odpowiada to siatce pojęcio-
wej dotyczącej prawa wypowiedzenia w spółce cywilnej 
i spółce jawnej – por. pkt 2)5. Zagadnienia te zostaną 
przeanalizowane zarówno jako instrumenty potencjalnie 
dopuszczalne ex lege (pkt 3), jak i możliwe do wykreo-
wania w umowie spółki lub umowie wspólników (pkt 4). 
Uwagi zawarte w niniejszym opracowaniu zostaną poświę-
cone wyłącznie spółkom zawiązanym na czas nieozna-
czony, gdyż stanowią one przeważającą większość spółek 
występujących w obrocie.

2. Istota prawa 
wypowiedzenia 
w prawie zobowiązań 
i w stosunkach prawnych 
o cechach zrzeszenia

W pierwszej kolejności krótkiego omówienia wymaga 
sama konstrukcja prawa wypowiedzenia. Jest to prawo 
podmiotowe występujące w  umowach (na podstawie 
ustawowej lub umownej), mające charakter uprawnienia 
kształtującego, a więc możliwości jednostronnej modyfi-
kacji stosunku prawnego6. W przypadku prawa wypowie-
dzenia modyfikacja ta polega na ustaniu stosunku praw-
nego ze skutkiem na przyszłość (ex nunc)7. Skutek ten 

5 Por. też nieco odmienną klasyfikację sformułowaną na kanwie klauzuli wypowiedze-
nia umowy GmbH w K. Schmidt, G. Bitter [w:] G. Crezelius i in., Scholz Kommentar 
zum GmbH-Gesetz, t. 3, Köln 2010, s. 4026, którzy wyróżniają wypowiedzenie roz-
wiązujące (auflösende Kündigung), wypowiedzenie ustępujące (Austrittskündigung) 
oraz wypowiedzenie wyłączające (Ausschließungskündigung).

6 Por. m.in. Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2009, s. 90; A. Pyrzyń-
ska [w:] Kodeks cywilny, t. 2, Komentarz. Art. 353–626, red. M. Gutowski, Warszawa 
2019, s. 164; M. Pyziak-Szafnicka [w:] System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwański, t. 1, 
Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2012, s. 812–813.

7 Por. m.in. M. Safjan [w:] Kodeks cywilny, t. 1, Komentarz. Art. 1–44910, red. K. Pie-
trzykowski, Warszawa 2018, s. 1244; P. Machnikowski [w:] Kodeks cywilny. Komen-
tarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2017, s. 705; A. Pyrzyńska [w:] 
Kodeks…, s. 164; W. Borysiak [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Lega-
lis 2021, art. 3651 k.c., nb 19.

może być jednak faktycznie zrelatywizowany w pewnych 
szczególnych postaciach prawa wypowiedzenia, powiąza-
nego z terminem (odroczenie skutku wygaśnięcia umowy 
z upływem terminu wypowiedzenia8) lub z warunkiem 
(uzależnione od nieprzyjęcia oferty zmiany umowy przez 
drugą stronę – tzw. wypowiedzenie zmieniające9).

Cechą wspólną różnych postaci prawa wypowiedze-
nia jest, ostatecznie, zakończenie obowiązywania danej 
umowy, a przypisanie innego skutku wypowiedzeniu 
umowy musi wynikać z przepisów prawa lub z treści 
danej umowy. 

Odniesienie uwag dotyczących korzystania z prawa 
wypowiedzenia w prawie zobowiązań do prawa spó-
łek wymaga uwzględnienia specyfiki konstrukcji spółki. 
W pierwszej kolejności należy zauważyć, że częstą cechą 
umowy spółki jest jej nie dwustronny, lecz wielostronny 
charakter10. Wymaga analizy, czy w przypadku takich 
umów prawo wypowiedzenia nie doznaje pewnej korekty, 
prowadzącej do złagodzenia jego skutków (np. ustania 
obowiązywania umowy wyłącznie wobec wypowiadają-
cego). Choć przykładów wielostronnych umów nazwa-
nych, wobec których przepisy przewidują prawo wypo-
wiedzenia, nie ma w prawie polskim zbyt wiele, to jednak 
obecne w nim przypadki wskazują, że sam fakt występo-
wania więcej niż dwóch stron takiej umowy nie prowadzi 
do modyfikacji klasycznego skutku prawa wypowiedzenia 
dotyczącego takiej umowy. Potwierdza to chociażby przy-
kład umowy wspólnego rachunku bankowego, uregulowa-
nej w art. 51 i n. Prawa bankowego11. Skorzystanie z przy-
znanego w art. 51a pkt 2 Prawa bankowego ustawowego 
prawa wypowiedzenia powoduje upadek umowy wobec 
wszystkich jej stron12. Jest to spójne z wyjściową cechą 
prawa wypowiedzenia, które również w przypadku sto-
sunku dwustronnego obejmuje zakończenie tego stosunku 
w całości, a ograniczenie go tylko do części danego sto-
sunku wymaga szczególnej podstawy13. W świetle powyż-
szych uwag należy sformułować wniosek, że wobec takich 
umów obowiązuje podobna reguła jak sformułowana 
powyżej wobec czynności prawnych dwustronnych14.

Kolejną istotną okolicznością, którą należy uwzględ-
nić na potrzeby prowadzonej analizy, jest zrzeszeniowy 
(korporacyjny) charakter stosunku prawnego spółki z o.o. 
Specyfika ta polega na tym, że związanie się tym stosun-
kiem prawnym nie tylko wywołuje skutki typowe dla 
prawa zobowiązań (powstanie wierzytelności i długu), 

8 Por. np. art. 673 § 2 k.c.
9 Por. np. art. 42 § 3 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1320 ze zm.).
10 Oczywiście nie jest to element występujący w  przypadku każdego stosunku 

spółki. Spółka handlowa może być bowiem zawiązana również przez dwie osoby, 
a  spółka kapitałowa nawet przez pojedynczego wspólnika albo akcjonariusza 
(art. 151 § 1, art. 3001 § 1 i art. 301 § 1 zd. 1 k.s.h.). Omawiana problematyka 
konfliktów korporacyjnych dotyczy zazwyczaj spółek o bardziej zróżnicowanej 
strukturze własnościowej, w której występują różne klasy wspólników (akcjona-
riuszy). 

11 Ustawa z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.).
12 Por. L. Mazur, Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2008, s. 309; L. Mazur, 

Umowa rachunku bankowego. Komentarz, Warszawa 2007, s. 115; D. Rogoń [w:] 
Prawo bankowe. Komentarz, t. 1, red. F. Zoll, Warszawa 2005, s. 428–429.

13 Por. A. Pyrzyńska [w:] Kodeks…, s. 164; W. Borysiak [w:] Kodeks…, art. 3651 k.c., 
nb 20.

14 Odmiennie wyrok SA w Warszawie z 17.04.2000 r., I ACa 1175/99, LEX nr 50006, 
w którym z powołaniem na bezpieczeństwo obrotu wskazano na skutek w postaci 
opuszczenia stosunku wielostronnego przez wypowiadającą stronę.
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ale też skutkuje przystąpieniem do zinstytucjonalizowa-
nej struktury opartej na stosunku członkostwa15 (umowa 
spółki jest określana jako umowa organizacyjno-obliga-
cyjna16). Cechuje się ona przede wszystkim pewną (zróż-
nicowaną w swoim natężeniu) odrębnością sfery prawnej 
samej struktury i jej członków (w przypadku spółki z o.o. 
dostrzegalną wyraźnie w przyznaniu spółce osobowości 
prawnej) oraz uzyskaniem przez członków praw i obo-
wiązków o charakterze korporacyjnym (niestanowiących 
prostych korelatów wierzytelności i długu)17.

Regulacja innych stosunków prawnych o charakterze 
zrzeszeniowym18 pokazuje, że w niektórych przypadkach 
prawo wypowiedzenia stosunku spółki nie jest przyzna-
wane członkom zrzeszenia przez ustawę (np. w spółce 
akcyjnej), zaś w przypadkach, w których ustawa je przewi-
duje, skutki, jakie wykonanie tego prawa wywołuje, odbie-
gają od ogólnych zasad prawa zobowiązań, co wynika 
z przepisów szczególnych. Ukazuje to konstrukcja prawa 
wypowiedzenia umowy spółki wkomponowana w struk-
turę spółki jawnej19. Prawo to przysługuje wspólnikowi 
takiej spółki na podstawie art. 61 § 1 k.s.h. Ustawa przewi-
duje jednak szereg norm szczególnych dotyczących okresu 
wypowiedzenia (art. 61 § 1 in fine k.s.h.), formy oświad-
czenia o wypowiedzeniu (art. 61 § 3 k.s.h.) czy możliwości 
dokonania wypowiedzenia przez wierzyciela wspólnika 
(art. 62 § 2 k.s.h.). Najdonioślejsze znaczenie dla niniejszej 
analizy mają jednak art. 64 i art. 67 § 1 k.s.h. Pierwszy 
z nich wprowadza możliwość złagodzenia zakresu pod-
miotowego wypowiedzenia umowy spółki przez zastą-
pienie rozwiązania spółki wystąpieniem danego wspól-
nika ze spółki (co można określić jako „wypowiedzenie 
ogółu praw i obowiązków w spółce”). Drugi zaś, w braku 
odmiennych postanowień umowy spółki, substytuuje 
skutek wypowiedzenia w postaci unicestwienia stosunku 
prawnego koniecznością przeprowadzenia postępowania 
likwidacyjnego. Przetrwanie spółki jako skutek skorzysta-
nia przez wspólnika z prawa wypowiedzenia jest również 
cechą spółki cywilnej, w której wspólnikowi przysługuje 
ustawowe prawo wypowiedzenia udziału (art. 869 k.c.)20. 

15 Por. szerzej na temat stosunku członkostwa K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, Köln–
Berlin–Bonn–München 1997, s. 547 i n.; A. Opalski, O potrzebie systemowej 
analizy instytucji wspólnych dla zrzeszeń, „Studia Prawa Prywatnego” 2009/2, 
s. 108–111.

16 Por. wyrok SN z 27.02.2003 r., I CKN 1811/00, z glosą aprobującą Ł. Gasińskiego, 
„Glosa” 2005/3; wyrok SN z  20.04.2011 r., I  CSK 391/10, LEX nr 936480; 
A.W. Wiśniewski [w:] Kodeks spółek handlowych, t. 2a, Spółka z  ograniczoną 
odpowiedzialnością. Komentarz. Art. 151–226, red. A. Opalski, Warszawa 2018, 
s. 128 i n.; A. Nowacki, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, t. 1, Komentarz. 
Art. 151–226 KSH, Warszawa 2018, s. 176; Z. Jara [w:] Kodeks spółek handlowych. 
Komentarz aktualizowany, red. Z. Jara, Legalis 2020, art. 157 k.s.h., nb 5.

17 Jako przykład można tu wskazać na prawo do dywidendy (art. 191 § 1 k.s.h.), 
które kreuje wierzytelność wspólnika dopiero z chwilą rozporządzenia zyskiem 
przez zwyczajne zgromadzenie wspólników w postaci przeznaczenia go na dywi-
dendę (art. 193 § 1 k.s.h.), względnie w dniu dywidendy (art. 193 § 2 k.s.h.).

18 Zaznaczenia wymaga, że zakres stosunków prawnych, które można zakwali-
fikować jako noszące cechy zrzeszenia, nie jest bezsporny. Wątpliwości dotyczą 
w tej kwestii przede wszystkim spółki cywilnej. Na potrzeby niniejszego artykułu 
spółka cywilna zostanie uznana za zrzeszenie. Por. przegląd argumentów za taką 
kwalifikacją – A. Opalski, O potrzebie systemowej…, s. 101–102.

19 Regulacja ta obowiązuje na podstawie odesłania również w spółce partnerskiej 
(art. 99 pkt 3 k.s.h.), spółce komandytowej (art. 103 § 1 k.s.h.) i w spółce koman-
dytowo-akcyjnej (art. 149 § 1 k.s.h.).

20 Por. jednak głosy w  literaturze, które zwracają uwagę na nieprecyzyjność tego 
terminu (w spółce cywilnej brak udziałów w podobnym rozumieniu jak w spółce 
z  o.o.) i  większą poprawność zwrotu „wypowiedzenie stosunku spółki” lub 
„wypowiedzenie członkostwa w  spółce” –  tak K. Pietrzykowski [w:] Kodeks 
cywilny, t. 2, Komentarz. Art. 450–1088. Przepisy wprowadzające, red. K. Pie-
trzykowski, Warszawa 2018, s. 866; J. Jezioro [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, 
red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2017, s. 1614–1615.

Powyższe przykłady wskazują na istnienie pewnej specyfiki 
stosunku prawnego noszącego cechy zrzeszenia, które 
wymagają zachowania trwałości struktury zrzeszenia mimo 
zmiany jej składu osobowego (przede wszystkim wynika 
to z prowadzenia działalności w sposób trwały i długo-
terminowy przez spółkę) oraz przeprowadzenia rozliczeń 
z wierzycielami i między wspólnikami przed zakończeniem 
bytu prawnego zrzeszenia (co jest uwarunkowane wypo-
sażeniem zrzeszenia we własną masę majątkową)21. Uwagi 
te są również aktualne w odniesieniu do spółdzielni, gdyż 
przepisy wyraźnie zezwalają na wypowiedzenie członko-
stwa (opuszczenie spółdzielni bez wpływu na jej dalszy byt 
– art. 22 Prawa spółdzielczego22), jednak w powiązaniu 
z mechanizmami chroniącymi majątek spółdzielni (art. 26 
§ 1, art. 28 Prawa spółdzielczego).

Na tej podstawie należy sformułować wniosek, zgodnie 
z którym prawo wypowiedzenia, w ogólnym kształcie 
znanym prawu zobowiązań, jest niekompatybilne z pod-
stawowymi zasadami stosunków prawnych o charakte-
rze zrzeszeniowym, cechującymi się trwałością struktury 
organizacyjnej i prowadzonej działalności. Ustawodawca 
zmierza więc do tego, aby wkomponowując prawo 
wypowiedzenia do danego stosunku korporacyjnego, 
dostosować jego skutki do organizacyjnego aspektu 
takiego stosunku. 

Odnosząc powyższe uwagi do spółki z o.o., należy 
zauważyć, że przepisy dotyczące tej spółki nie przyznają 
wyraźnie wspólnikowi prawa wypowiedzenia, jednak 
uprawniają go do wytoczenia powództwa o rozwiąza-
nie spółki w związku z zaistnieniem ważnych powodów 
(art. 271 pkt 1 k.s.h.) oraz przewidują możliwość roz-
szerzenia katalogu przyczyn rozwiązania spółki w umo-
wie spółki (art. 270 pkt 1 k.s.h.). Na tym tle zostaną 
przeprowadzone rozważania, czy stosunek spółki z o.o. 
jako stosunek zrzeszeniowy przyznaje wspólnikom prawo 
wypowiedzenia z mocy prawa oraz czy istnieje możliwość 
jego wprowadzenia do takiego stosunku na podstawie 
odpowiedniego postanowienia umowy spółki.

3. Wypowiedzenie umowy 
spółki z o.o. jako prawo 
ustawowe

W pierwszej kolejności analizy wymaga, czy prawo 
wypowiedzenia jest przyznane wspólnikom spółki z o.o. 
na podstawie ustawowej. Jak już to zostało zarysowane 
wcześniej, w przepisach Kodeksu spółek handlowych nie 
została zawarta norma, która prawo takie przyznawałaby 
wprost. Jednakże należy zwrócić uwagę na obowiązującą 

21 Na temat likwidacji jako koniecznego elementu procesu doprowadzania do usta-
nia bytu spółki por. M. Michalski [w:] System Prawa Prywatnego, red. Z. Rad-
wański, t. 17a, Prawo spółek kapitałowych, red. S. Sołtysiński, Warszawa 2015, 
s. 615; M. Podleś, L. Siwik, Likwidacja spółek z perspektywy projektowanej regu-
lacji prostej spółki akcyjnej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2018/9, s. 43–45.

22 Ustawa z 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2021 r. poz. 648).
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w  prawie polskim zasadę jedności prawa cywilnego 
wyrażoną w art. 2 k.s.h., w myśl której do spraw nie-
uregulowanych w  treści Kodeksu spółek handlowych 
stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, a jeżeli wymaga 
tego natura (właściwość) stosunku spółki handlowej, sto-
suje się je odpowiednio. W przepisach Kodeksu cywilnego 
możemy zaś odnaleźć ustawowe prawo wypowiedzenia, 
które potencjalnie mogłoby znaleźć zastosowanie do sto-
sunku spółki z o.o. Zgodnie bowiem z art. 3651 k.c. zobo-
wiązanie bezterminowe o charakterze ciągłym wygasa 
po wypowiedzeniu przez dłużnika lub wierzyciela z zacho-
waniem terminów umownych, ustawowych lub zwycza-
jowych, a w razie braku takich terminów niezwłocznie 
po wypowiedzeniu. Zastosowanie tego przepisu w takim 
kształcie, w jakim stosuje się go w prawie zobowiązań, 
do umowy spółki z o.o. skutkowałoby przyznaniem każ-
demu wspólnikowi prawa wypowiedzenia umowy ze skut-
kiem natychmiastowym. Kwestia relacji prawa wypowie-
dzenia (w rozumieniu przyjętym w prawie zobowiązań) 
do stosunku spółki handlowej nie była dotychczas szerzej 
poruszona w doktrynie, jednak głosy opowiadające się 
ogólnie za zastosowaniem prawa wypowiedzenia w spółce 
z o.o. pojawiały się już w literaturze przedwojennej23.

Rozważenia wymagają więc dwie możliwości zastoso-
wania prawa wypowiedzenia z art. 3651 k.c.: wprost (art. 2 
zd. 1 k.s.h.) albo odpowiednio (art. 2 zd. 2 k.s.h.). Kry-
terium, które rozstrzyga tę kwestię, jest zgodność prawa 
wypowiedzenia z naturą stosunku spółki handlowej. Jak 
to już zostało wspomniane w pkt 1, stosunek spółki han-
dlowej nie może być sprowadzony li tylko do stosunku 
obligacyjnego, lecz jest on wyposażony również w kom-
ponent organizacyjny, związany z tworzeniem i funkcjono-
waniem jednostki organizacyjnej. Z tych przyczyn trudno 
twierdzić, że skutki prawne wynikające ze stosunku spółki 
da się prosto zakwalifikować jako zobowiązanie, scilicet 
w świetle omawianego przepisu „zobowiązanie beztermi-
nowe o charakterze ciągłym”24. Są one znacznie bogatsze 
i obejmują konstrukcje prawne o charakterze korporacyj-
nym (prawo do dywidendy, prawo pierwszeństwa objęcia 
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym itp.), 
a także element instytucjonalny (tworzenie odrębnego 
podmiotu praw i obowiązków, który wchodzi w relacje 
nie tylko ze wspólnikami i piastunami, ale też z osobami 
trzecimi i ma własną masę majątkową)25.

Zakończenie bytu spółki z o.o. niechybnie wiąże się 
więc z dokonaniem rozliczeń spółki z wierzycielami oraz 
między wspólnikami, co wyraźnie wynika z istnienia spe-
cyficznego trybu zakończenia bytu spółek handlowych 

23 Por. T. Dziurzyński [w:] T. Dziurzyński, Z. Fenichel, M. Honzatko, Kodeks han-
dlowy. Komentarz, Kraków 1936 (reprint Łódź 1992), s. 289; J. Tomkiewicz, 
J. Bloch, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz, Warszawa 1934 
(reprint Warszawa 1991), s. 204–205. Autorzy nie wskazują wyraźnie podstawy 
prawnej prawa wypowiedzenia, jednak można przypuszczać, że takie prawo 
zostało przez nich wywiedzione z odpowiadającego treści art. 3651 k.c. art. 272 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks zobowią-
zań (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.).

24 Tak jednak A. Kappes, Uwolnienie „więźnia korporacyjnego” spółki z o.o. przez 
wypowiedzenie udziału w spółce, „Przegląd Prawa Handlowego” 2015/10, s. 40.

25 Por. M. Rodzynkiewicz [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 2b, Spółka 
z  ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz. Art. 227–300, red. A. Opalski, 
Warszawa 2018, s. 945; A. Szajkowski, M. Tarska [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkow-
ski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 2, Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do artykułów 151–300, Warszawa 
2014, s. 829.

w przepisach Kodeksu spółek handlowych: rozwiązania 
spółki połączonego z koniecznością przeprowadzenia 
likwidacji26. 

Nawet w przypadku prawa wypowiedzenia stosunku 
spółki jawnej dochodzi do relatywizacji skutku wywo-
łanego przez wypowiedzenie i, zasadniczo, rozpoczę-
cia likwidacji (art. 67 § 1 in principio k.s.h.). W efek-
cie stosowanie prawa wypowiedzenia z art. 3651 k.c. 
do stosunku spółki z o.o. wprost (na podstawie art. 2 
zd. 1 k.s.h.) okazuje się niedopuszczalne jako zupełnie 
nieadekwatne w odniesieniu do stosunku o charakterze 
organizacyjno-obligacyjnym.

Pogłębionej analizy wymaga kwestia odpowiedniego 
stosowania art. 3651 k.c. do umowy spółki z o.o. Jak wska-
zuje się bowiem w doktrynie, „odpowiednie” stosowanie 
na podstawie art. 2 zd. 2 k.s.h. może polegać na stosowaniu 
danej regulacji bez zmian merytorycznych (co w kontekście 
powyższych uwag należy odrzucić), stosowaniu z określo-
nymi modyfikacjami albo braku zastosowania27. Modyfi-
kacje te miałyby dotyczyć przede wszystkim skutku, jaki 
byłby wywoływany przez wypowiedzenie, a więc prowa-
dzić do rozwiązania spółki i wszczęcia procedury likwida-
cji (wypowiedzenie umowy spółki albo stosunku spółki) 
bądź też umorzenia udziału i spłaty ustępującego wspólnika 
przez spółkę czy obowiązku jego wykupu przez pozostałych 
wspólników (wypowiedzenie udziału w spółce)28.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że obydwa 
te podejścia cechuje konieczność głębokiej modyfikacji 
zasad stosowania prawa wypowiedzenia.

Podstawą dla modyfikacji skutku wypowiedzenia w celu 
doprowadzenia do rozwiązania spółki i wszczęcia jej likwi-
dacji, umorzenia udziału albo zobowiązania pozostałych 
wspólników do wykupu udziałów mogłoby się okazać 
zastosowanie analogii z innych konstrukcji przewidzia-
nych w Kodeksie spółek handlowych – w pierwszym 
przypadku polegającej niejako na uzupełnieniu katalogu 
przesłanek rozwiązania spółki z art. 270 k.s.h., w drugim 
na wykreowaniu prawa żądania umorzenia udziałów opar-
tego na zasadach zawartych w art. 199 k.s.h., zaś w trze-
cim na posiłkowaniu się regułami wyłączenia wspólnika 
z art. 266 i n. k.s.h.29 W istocie takie stanowisko zbliża się 
do poglądu o niestosowaniu art. 3651 k.c. na podstawie 
art. 2 zd. 1 k.s.h. ze względu na istnienie w tym obszarze 
regulacji wynikającej ze stosowania analogia legis z wymie-
nionych przepisów Kodeksu spółek handlowych30. 

26 Szerszych uwag nie wymagają w tym miejscu konstrukcje wyjątkowe przewidujące 
brak przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, dotyczące procesów reorga-
nizacyjnych (art. 493 § 1 i art. 530 § 1 k.s.h.) czy zakładające specyficzną sytuację 
danej spółki (art. 25a i n. ustawy z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, 
Dz.U. z  2021 r. poz. 112 ze zm.). Nieco odmienną optykę przyjmuje również 
mechanizm „uporządkowanej likwidacji” prostej spółki akcyjnej (art. 300122 k.s.h.), 
który jednak ostatecznie również zakłada przeprowadzenie tego typu rozliczeń.

27 Por. S. Sołtysiński, Przepisy ogólne kodeksu spółek handlowych (Wybrane zagad-
nienia), „Państwo i Prawo” 2001/7, s. 5 i  literaturę tam powołaną; A. Opalski, 
A.W. Wiśniewski [w:] Kodeks spółek handlowych, t. 3a, Spółka akcyjna. Komentarz. 
Art. 301–393, red. A. Opalski, Warszawa 2016, s. 91 i literaturę tam powołaną.

28 Por. J. Brol, M. Safjan, Wypowiedzenie umowy spółki z o.o., „Przegląd Prawa 
Handlowego” 1996/11, s. 4; A. Kappes, Uwolnienie…, s. 39 i n., którzy postu-
lują interpretację prawa wypowiedzenia jako skutkującego umorzeniem udziałów 
ustępującego wspólnika.

29 Por. A. Kappes, Uwolnienie…, s. 43.
30 Por. szerzej na temat terminu „sprawa nieuregulowana” w Kodeksie spółek han-

dlowych – M. Pazdan, Kodeks spółek handlowych a kodeks cywilny, „Państwo 
i Prawo” 2001/2, s. 33; S. Sołtysiński, Przepisy…, s. 4 i 5.
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Niezależnie jednak od przyjętej podstawy prawnej słu-
żącej przeprowadzeniu takiej wykładni trudno oprzeć się 
wrażeniu, że wnioski osiągane w ten sposób są zbyt daleko 
idące z perspektywy systematyki przepisów Kodeksu spó-
łek handlowych dotyczących zakończenia obowiązywa-
nia stosunku spółki z o.o. (wobec wszystkich albo tylko 
niektórych wspólników). Ustawowy model ustania tego 
stosunku w całości lub w części, w kontraście do regulacji 
spółek osobowych i spółki cywilnej, przypisuje istotny 
walor stałości tego stosunku. Treść art. 270 k.s.h. wyraźnie 
wskazuje na taksatywny charakter katalogu okoliczno-
ści ustawowych, które powodują rozwiązanie spółki31, 
choć – zgodnie z jego pkt 4 – nie wymienia on wszyst-
kich okoliczności, które to powodują (dodatkowe sytuacje 
są uregulowane chociażby w art. 21, art. 271 i art. 623 
§ 3 zd. 2 k.s.h., zaś w odniesieniu do spółki w organizacji 
– w art. 169 § 1 k.s.h.). Podstawowe znaczenie wśród tych 
okoliczności ma wola wspólników działających in gremio 
(art. 270 pkt 2 i 21 k.s.h.), wymagająca zresztą kwalifiko-
wanej większości głosów (art. 246 § 1 zd. 1 k.s.h.). Nie 
jest to więc zasadniczo decyzja indywidualna każdej strony 
stosunku spółki (pojedynczego wspólnika), lecz rozstrzyg-
nięcie zapadające w ramach funkcjonowania spółki jako 
osoby prawnej, stanowiące kompetencję jej organu właś-
cicielskiego. Potwierdza to brak wkomponowania do kata-
logu przyczyn rozwiązania spółki prawa wypowiedzenia, 
wyraźnie przewidzianego w przepisach o spółkach osobo-
wych. Podobny wniosek można sformułować w stosunku 
do umorzenia udziału i obowiązku wykupu wspólnika. 
Pierwsza z tych konstrukcji prawnych ma charakter ściśle 
fakultatywny i wymaga pozytywnej regulacji w umowie 
spółki (art. 199 § 1 zd. 1 k.s.h.). Konieczne jest więc uzy-
skanie zgody wszystkich wspólników na jej wprowadze-
nie na etapie zawiązywania spółki bądź przeprowadzenie 
korporacyjnej procedury zmiany umowy spółki w tym 
zakresie. Co więcej, jej stosowanie wymaga zaangażowania 
organów spółki (w zależności od typu – zarządu lub wspól-
ników). Podobnie jest w sytuacji wykupu wspólników, 
gdyż na podstawie art. 266 § 1 k.s.h. wyłączenie wspólnika 
jest inicjowane przez wszystkich pozostałych wspólni-
ków (względnie przez większość kapitałową – art. 266 
§ 2 k.s.h.), a następuje ostatecznie na podstawie decyzji 
sądu. Wspólnik nie może więc żądać wyłączenia samego 
siebie, a brak przewidzenia takiej możliwości w świetle 
powyższych uwag trudno uznać za omyłkę ustawodawcy, 
a raczej za intencjonalne zaprojektowanie systematyki 
przepisów o spółce z o.o.

Ustawowy model reguł doprowadzania do ustania bytu 
spółki z o.o. czy stosunku członkostwa w takiej spółce 
opiera się na kolektywnej woli wspólników. Mecha-
nizm ten jest korygowany przez dwa rozwiązania zapew-
niające ochronę, odpowiednio, interesów większości 
i mniejszości – powództwo o wyłączenie wspólnika 
(art. 266 k.s.h.) oraz powództwo o rozwiązanie spółki 
(art. 271 pkt 1 k.s.h.). Ta druga konstrukcja stanowi 
ostateczny wentyl bezpieczeństwa dla „więźnia korpora-
cyjnego” w spółce z o.o. Ma ona charakter wyjątkowy, 

31 Por. A. Terc [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz aktualizowany, red. 
Z. Jara, Legalis 2020, art. 270 k.s.h., nb 4.

gdyż jest jedynym ustawowym środkiem, dzięki któremu 
pojedynczy wspólnik może doprowadzić do unicestwie-
nia spółki. Nietrafne jest więc twierdzenie, że stosunek 
spółki musi przewidywać prawo wypowiedzenia, gdyż 
inaczej będzie stanowił stosunek wiążący ad inifini-
tum32. Możliwość opuszczenia spółki jest gwaranto-
wana na podstawie szczególnej regulacji Kodeksu spó-
łek handlowych, fundamentalnie odmiennej od prawa 
wypowiedzenia. 

Zwolennicy poglądu o istnieniu ustawowego prawa 
wypowiedzenia udziału w spółce z o.o. wskazują jednak, 
że systemowo można je wyprowadzić z treści art. 271 
pkt 1 k.s.h. Przemawiać za tym miałaby okoliczność, 
że o ile ustawodawca zezwala na doprowadzenie do roz-
wiązania spółki przez pojedynczego wspólnika, to tym bar-
dziej dopuszczalne byłoby doprowadzenie jedynie do uni-
cestwienia udziału (wnioskowanie a maiori ad minus)33. 
Podejście to pomija jednak bardzo istotną okoliczność 
– rolę sądu w tej procedurze34. Wyprowadzenie z normy 
dotyczącej powództwa o rozwiązanie spółki zezwolenia 
na umorzenie czy odkup udziału na podstawie tylko czyn-
ności prawnej (oświadczenia o wypowiedzeniu) znacznie 
wykracza poza ramy art. 271 pkt 1 k.s.h. i nie wydaje się 
realizować intencji ustawodawcy (konieczności oceny 
zasadności takiego żądania przez sąd). Zwolennicy tej tezy 
mogą jednak argumentować, że jeżeli prawo wypowiedze-
nia, podobnie jak przedmiotowe powództwo, mogłoby 
zostać zrealizowane dopiero w przypadku wystąpienia 
niemożliwości osiągnięcia celu spółki lub innych ważnych 
powodów, to najczęściej spór dotyczący tej okoliczności 
i tak musiałby zostać rozstrzygnięty przez sąd (na podsta-
wie powództwa o ustalenie wystąpienia tych okoliczności 
– art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego35). Istnieje 
jednak wyraźna różnica między wyrokami zapadają-
cymi w obydwu tych postępowaniach – w postępowaniu 
o rozwiązanie spółki wyrok ma charakter konstytutywny 
(rozwiązanie następuje z chwilą uprawomocnienia się 
wyroku36), zaś w przypadku postępowania ustalającego 
skutek ten jest deklaratoryjny (sąd potwierdza skuteczność 
wypowiedzenia członkostwa w spółce). Uznanie dopusz-
czalności stosowania tego drugiego rozwiązania stawiałoby 
spółkę i wspólników w znacznie trudniejszej sytuacji, gdyż 
zmuszałoby ich do respektowania skutków wypowiedze-
nia równocześnie z toczącym się postępowaniem (o ile 
nie zostanie udzielone przez sąd stosowne zabezpieczenie 
– art. 755 § 1 k.p.c.). Intencją ustawodawcy wydaje się 
więc przesunięcie momentu wywołania skutku w postaci 
rozwiązania spółki na chwilę wyrokowania, co podważa 
tezę o  jego zgodzie na wypowiadanie udziału w spółce 
z pominięciem procedury sądowej.

32 Por. A. Kappes, Uwolnienie…, s. 39 i 40.
33 Por. A. Kappes, Uwolnienie…, s. 40.
34 Zwraca na to uwagę również M. Orlik, W sprawie dopuszczalności wypowiedze-

nia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, „Przegląd Prawa Handlo-
wego” 1998/4, s. 38.

35 Ustawa z  17.11.1964 r. –  Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z  2021 r. 
poz. 1805) – dalej k.p.c.

36 Por. J.P. Naworski [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 2, Tytuł III. 
Spółki kapitałowe. Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, red. T. Sie-
miątkowski, R. Potrzeszcz, Warszawa 2011, s. 592; A. Nowacki, Spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością, t. 2, Komentarz. Art. 227–300 KSH, Warszawa 2021, 
s. 1118.



sp
ółk

i

PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO grudzień 202131

Zastosowanie wnioskowania a  maiori ad minus 
w odniesieniu do art. 271 pkt 1 k.s.h. mogłoby prowadzić 
co najwyżej do wniosku o możliwości orzeczenia przez sąd 
umorzenia udziału danego wspólnika albo obowiązku jego 
wykupu przez pozostałych wspólników37. O ile z funkcjo-
nalnego punktu widzenia przyznanie wspólnikowi spółki 
z o.o. możliwości wyjścia wydaje się słuszne (por. szerzej 
na ten temat w pkt 5 poniżej), o tyle pogląd ten odbiega 
od opisanego powyżej systemowego założenia o wyjąt-
kowości indywidualnych narzędzi ochrony wspólnika 
w przypadku zakończenia bytu spółki czy członkostwa 
w niej. Należy tu też zwrócić uwagę na wagę skutku, który 
takie zawężone rozstrzygnięcie by wywoływało. W wyniku 
uprawomocnienia się takiego orzeczenia spółka mogłaby 
zostać zobowiązana do umorzenia udziału mimo braku 
środków na jego sfinansowanie (zbyt niskiej kwoty czy-
stego zysku czy kapitału zakładowego możliwego do obni-
żenia) albo pozostali wspólnicy nagle stawaliby się zobo-
wiązani do zapłaty określonej (niekiedy istotnej) kwoty 
na rzecz ustępującego wspólnika. Akceptacja takiej moż-
liwości wprowadza znaczną niepewność sytuacji prawnej 
spółki, a szczególnie pozostałych wspólników, którzy przy-
stępowali przecież do spółki kapitałowej w przekonaniu, 
że ich odpowiedzialność związana ze stosunkiem spółki 
jest ograniczona i może wynikać wyłącznie z wyraźnych 
przepisów ustawowych (np. art. 198 k.s.h.) czy postano-
wień umowy spółki wprowadzonych na podstawie usta-
wowego upoważnienia (np. art. 177 k.s.h.). Jest to sytuacja 
wyraźnie odmienna od rozwiązania spółki, gdzie zasadniczo 
wszyscy wspólnicy są beneficjentami (względnie nie uzy-
skują korzyści po spłacie przez spółkę wierzycieli), a także 
od powództwa o  wyłączenie wspólnika, w  przypadku 
którego postępowanie jest inicjowane przez osoby, które 
po uwzględnieniu powództwa będą zobowiązane do spłaty. 
Pewność obrotu wymaga więc, aby takie rozwiązanie znaj-
dowało wyraźne uregulowanie ustawowe, jak ma to miejsce 
chociażby w konstrukcji ustąpienia akcjonariusza w regula-
cji prostej spółki akcyjnej (por. pkt 5 poniżej).

Jako element wykładni systemowej, który uzasad-
niałby istnienie prawa wypowiedzenia umowy spółki 
z o.o., wskazuje się również reguły dotyczące exitu obo-
wiązujące w spółce akcyjnej. Zgodnie z art. 418 k.s.h. 
akcjonariuszom uprawnionym do akcji odpowiadających 
co najmniej 95% kapitału zakładowego spółki akcyjnej 
przysługuje możliwość przymusowego wykupu mniejszo-
ści, z czym powiązane jest wynikające z art. 4181 k.s.h. 
prawo mniejszości do żądania odkupu ich akcji w takiej 
sytuacji38. Argument w postaci istnienia dwukierunko-
wej regulacji w spółce akcyjnej może przemawiać za tym, 
że system przewidziany w przepisach dotyczących spółki 
z o.o., zakładający istnienie jedynie sui generis odpowied-
nika art. 418 k.s.h. (powództwo o wyłączenie wspólnika), 

37 Por. A. Radwan, Ius dissidentium. Granice konsensusu korporacyjnego i władzy 
większości w spółkach kapitałowych, Warszawa 2016, s. 68; A. Radwan, Powódz-
two o rozwiązanie spółki z o.o. (art. 271 pkt 1 KSH) – skuteczny instrument roz-
wiązywania konfliktów korporacyjnych czy „słabe ogniwo” w systemie ochrony 
mniejszości [w:] Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane 
Profesorowi Andrzejowi Kubasowi, red. B. Jelonek-Jarco, R. Kos, J. Zawadzka, 
Warszawa 2016, s. 456.

38 W przypadku spółek publicznych podobna regulacja zawarta jest w art. 82–83b 
ustawy z 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instru-
mentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach pub-
licznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1983).

powinien zostać interpretacyjnie uzupełniony o ekwiwa-
lent art. 4181 k.s.h. (wypowiedzenie udziału)39. Wnio-
skowanie to jednak również okazuje się zawodne. Przy-
wołana regulacja spółki akcyjnej stanowi par excellence 
wyraz zasady rządów większości40, wyraźnie pozbawia-
jący znaczenia komponent osobowy na rzecz kapitało-
wego w sytuacji przytłaczającej dominacji w akcjonariacie 
spółki. W spółce z o.o., która cechuje się bardziej oso-
bowym charakterem niż spółka akcyjna, trudno mówić 
o powództwie o wyłączenie wspólnika jako o substytucie 
art. 418 k.s.h., gdyż wyłączenie wymaga ziszczenia się 
przesłanki w postaci „ważnych powodów”, nie jest więc 
bezwarunkowe. Element kapitałowy nie jest zatem wystar-
czający dla „wyciśnięcia” wspólnika ze spółki, lecz muszą 
pojawić się okoliczności świadczące przede wszystkim 
o  braku możliwości kontynuowania stosunku spółki 
w obecnym składzie osobowym41. Potwierdza to też brak 
sztywnego progu procentowego, który musi zostać osiąg-
nięty dla uruchomienia procedury wyłączenia, co pozwala 
na elastyczne jej stosowanie w odniesieniu do danego 
przypadku, uwzględniające strukturę własnościową i rela-
cje zachodzące między wspólnikami. Z tej perspektywy 
powództwo z art. 271 pkt 1 k.s.h., oparte na podobnych 
założeniach, można uznać za dopełnienie regulacji wyłą-
czenia wspólnika, a cały system reguł opuszczania spółki 
za koherentny.

Jako uzasadnienie dla tezy o istnieniu prawa wypowie-
dzenia umowy spółki z o.o. przytacza się również argu-
menty prawnoporównawcze, szczególnie w odniesieniu 
do niemieckiej GmbH42. Przepisy prawa niemieckiego nie 
przewidują wprost możliwości wypowiedzenia umowy 
GmbH, jednakże pogląd akceptujący taką możliwość jest 
przyjmowany przez niemieckie orzecznictwo43 oraz dok-
trynę44. Podobieństwo konstrukcyjne między polską spółką 
z o.o. i niemiecką GmbH mogłoby uzasadniać stosowanie 
takiego zabiegu również w prawie polskim45. Zważyć należy 
jednak na odmienności w regulacji powództwa o rozwią-
zanie spółki w prawie niemieckim. W GmbH legitymacja 
do wytoczenia powództwa o rozwiązanie spółki przysłu-
guje wyłącznie wspólnikom uprawnionym do udziałów 
odpowiadających co najmniej 10% kapitału zakładowego 

39 Por. A. Kappes, Uwolnienie…, s. 40.
40 Por. wyrok TK z  21.06.2005 r., P 25/02, OTK-A  2005/6, poz. 65; R. Pabis 

[w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 3b, Spółka akcyjna. Komentarz. 
Art. 393–490, red. A. Opalski, Warszawa 2016, s. 478; W. Popiołek [w:] Kodeks 
spółek handlowych. Komentarz, red. J.A. Strzępka, Warszawa 2015, s. 1032; 
W. Popiołek [w:] System Prawa Handlowego, red. S. Włodyka, A. Szumański, t. 4, 
Prawo instrumentów finansowych, red. M. Stec, Warszawa 2016, s. 613.

41 Por. przegląd okoliczności uznawanych w orzecznictwie za „ważne powody doty-
czące danego wspólnika” –  A. Opalski [w:] Kodeks spółek handlowych, t. 2b, 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz. Art. 227–300, Warszawa 
2018, s. 896–898.

42 Por. również omówienie poglądów judykatury i doktryny niemieckiej – M. Orlik, 
W sprawie…, s. 31 i n.; A. Kappes, Uwolnienie…, s. 41; A. Opalski [w:] Kodeks 
spółek handlowych, t. 2a, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz. 
Art. 151–226, red. A. Opalski, Warszawa 2018, s. 437 i 448–449, a w odniesie-
niu także do innych systemów prawnych A. Radwan, Powództwo…, s. 438–440; 
A. Pęczyk-Tofel, M.S. Tofel, „Wyjście” wspólnika lub akcjonariusza ze spółki kapi-
tałowej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2010/7, s. 48–49.

43 Por. np. wyroki BGH z 1.04.1953 r., II ZR 235/52, JurionRS 1953, 10080, oraz 
z 16.12.1991 r., II ZR 58/91, JurionRS 1991, 14359.

44 Por. H. Winter, Ch.H. Seibt [w:] G. Crezelius i  in., Scholz Kommentar zum 
GmbH-Gesetz, t. 1, Köln 2006, s. 1848–1849; L. Fastrich [w:] GmbHG. Kom-
mentar, red. A. Baumbach, A. Hueck, München 2013, s. 774; J. Ensthaler [w:] 
Kommentar zum GmbH-Gesetz, red. J. Ensthaler, J.T. Füller, B. Schmidt, Köln 
2010, s. 300; K. Schmidt, Gesellschaftsrecht…, s. 1065.

45 Por. A. Kappes, Uwolnienie…, s. 41.
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spółki (§ 61 ust. 2 zd. 2 GmbHG46). Prawo wypowiedzenia 
umowy spółki jest instrumentem, który został wykładniczo 
skonstruowany w celu ochrony wspólników niespełnia-
jących tego kryterium i stanowi ultima ratio w sytuacji, 
gdy wyjście ze spółki jest niemożliwe na podstawie innych 
mechanizmów47. Skorzystanie z niego jest jednak obwaro-
wane szeregiem warunków, w tym rzeczywistym brakiem 
możliwości zbycia udziału (co zasadniczo obejmuje istnienie 
ograniczeń zbywania udziałów w umowie spółki)48 oraz 
pojawieniem się ważnego powodu (wichtiger Grund)49, 
a także pełnym wniesieniem wkładu przez ustępującego 
wspólnika i pokryciem kapitału zakładowego po dokonaniu 
spłaty (§ 30 ust. 1 GmbHG)50. W wyniku wypowiedzenia 
ustępującemu wspólnikowi przysługuje roszczenie o spłatę 
wartości udziału, a jeżeli taka spłata nie nastąpi w rozsąd-
nym terminie, uprawniony uzyskuje prawo wytoczenia 
powództwa o rozwiązanie spółki51. W świetle powyższych 
uwag interpretacja przyjmowana w prawie niemieckim nie 
wydaje się mieć zastosowania w prawie polskim, ponieważ 
jej cel w postaci zapewnienia każdemu wspólnikowi ultima 
ratio wyjścia ze spółki realizuje wprost art. 271 pkt 1 k.s.h.52

Przedstawione powyżej argumenty o charakterze syste-
mowym oraz prawnoporównawczym prowadzą do wnio-
sku o braku ustawowego prawa wypowiedzenia umowy 
spółki czy udziału w spółce z o.o.53 Kodeks spółek handlo-
wych zawiera w tym zakresie własne zasady unicestwia-
nia spółki czy udziału, które uwzględniają organizacyjny 
charakter stosunku spółki z o.o. i które świadczą o tym, 
że stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego jest w tym 
obszarze niedopuszczalne ze względu na istnienie auto-
nomicznej regulacji prawa spółek (brak „sprawy nieure-
gulowanej” w rozumieniu art. 2 zd. 1 k.s.h.)54. Istnieje 
więc numerus clausus ustawowych mechanizmów cał-
kowitego albo częściowego znoszenia stosunku spółki55, 
do których prawo wypowiedzenia nie należy. Ostatecz-
nym środkiem, z którego de lege lata może skorzystać 

46 Gesetz betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung vom 20. April 1892 
(RGBl. I s. 477, ze zm.) – dalej GmbHG.

47 Jak stwierdza M. Lutter [w:] GmbH-Gesetz. Kommentar, red. M. Lutter, P. Hom-
melhoff, Köln 2009, s. 753–754: „Es ist ein Notrecht, das nur dann ausgeübt 
werden kann, wenn weder eine Fortsetzung der Mitgliedschaft noch eine andere 
Form der Beendigung derselben zumutbar und möglich ist”. Por. także M. Orlik, 
W sprawie…, s. 37.

48 Por. H. Winter, Ch.H. Seibt [w:] G. Crezelius i  in., Scholz…, t. 1, s. 1849; 
L. Fastrich [w:] GmbHG…, s. 774; J. Ensthaler [w:] Kommentar…, s. 300.

49 Por. H. Winter, Ch.H. Seibt [w:] G. Crezelius i  in., Scholz…, t. 1, s. 1852; 
M. Lutter [w:] GmbH-Gesetz…, s. 754; L. Fastrich [w:] GmbHG…, s. 774–775; 
J. Ensthaler [w:] Kommentar…, s. 300; K. Schmidt, Gesellschaftsrecht…, s. 1066.

50 Por. H. Winter, Ch.H. Seibt [w:] G. Crezelius i  in., Scholz…, t. 1, s. 1858; 
L. Fastrich [w:] GmbHG…, s. 776.

51 Por. wyrok BGH z 26.10.1983 r., II ZR 87/83, JurionRS 1983, 12705; H. Win-
ter, Ch.H. Seibt [w:] G. Crezelius i in., Scholz…, t. 1, s. 1859–1860; L. Fastrich 
[w:] GmbHG…, s. 777; K. Schmidt, Gesellschaftsrecht…, s. 1067.

52 Na brak możliwości posiłkowania się prawem niemieckim w tym obszarze wska-
zuje również A. Opalski [w:] Kodeks…, t. 2a, s. 437 i 448–449.

53 Por. A. Opalski [w:] Kodeks…, t. 2a, s. 437; A.J. Witosz [w:] Kodeks spółek handlo-
wych, t. 2, Komentarz do art. 151–300, red. A. Kidyba, Warszawa 2018, s. 787; 
J.P. Naworski [w:] Kodeks…, s. 576; M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlo-
wych. Komentarz, Warszawa 2018, s. 633; A. Nowacki, Spółka…, t. 1, s. 183.

54 Sytuacja ta odpowiada brakowi spełnienia przez daną kwestię przesłanki oznaczo-
nej lit. b) („nie rozstrzygają jej przepisy dotyczące materii, w ramach której ona się 
pojawiła”) w teście stosowania przepisów Kodeksu cywilnego do materii prawa 
spółek sformułowanego w M. Pazdan, Kodeks…, s. 33. Por. także K. Kopaczyń-
ska-Pieczniak, Ustanie członkostwa w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, 
Kraków 2002, s. 304; M. Orlik, W sprawie…, s. 37.

55 Odmiennie A. Kappes, Uwolnienie…, s. 42. Zgodzić się należy z  tym autorem, 
że istnieje znaczne zróżnicowanie metod unicestwiania spółki czy członkostwa, jed-
nak ostatecznie możliwa jest rekonstrukcja katalogu okoliczności, które wywołują 
taki skutek. Uwzględnia to również konstrukcje fakultatywne, możliwe do wprowa-
dzenia do umowy spółki (por. pkt 4 poniżej).

„więzień korporacyjny” w celu opuszczenia spółki, jest 
art. 271 pkt 1 k.s.h., który prowadzi do daleko idą-
cych konsekwencji (rozwiązanie spółki i konieczność 
przeprowadzenia likwidacji)56. Ma on jednak też walor 
funkcjonalny, ponieważ pozwala uniknąć spłat przez 
pozostałych wspólników z własnego majątku na rzecz 
ustępującego wspólnika. Nie uchyla to jednak potrzeby 
formułowania postulatów de lege ferenda w tym obsza-
rze (por. pkt 5).

4. Wypowiedzenie 
umowy spółki z o.o. jako 
uprawnienie przyznane 
w umowie spółki

Przesądzenie braku istnienia prawa wypowiedzenia 
jako prawa ustawowego nie oznacza, że takie prawo nie 
może zostać wprowadzone do stosunku spółki z o.o. 
w ramach swobody kształtowania treści umowy spółki. 
Także w odniesieniu do tego zagadnienia należy wpro-
wadzić dystynkcję między przyznaniem wspólnikowi 
prawa wypowiedzenia umowy spółki o skutkach analo-
gicznych do prawa zobowiązań a ukształtowaniem tego 
prawa w  sposób odpowiadający wymogom stosunku 
korporacyjnego.

Umowa spółki z o.o. nie może przewidywać prawa wypo-
wiedzenia polegającego na doprowadzeniu do upadku 
stosunku prawnego spółki z o.o. z tych samych przy-
czyn, które uniemożliwiają wywiedzenie takiego prawa 
z przepisów ustawowych (por. pkt 3). Prawo takie jest 
niedostosowane do stosunku o charakterze obligacyjno-
-organizacyjnym, wymagającym zasadniczo przepro-
wadzenia procedury zniesienia odrębnej od członków 
jednostki organizacyjnej, polegającej na spłacie wie-
rzycieli spółki i podziale nadwyżki likwidacyjnej mię-
dzy wspólników (rozwiązanie i likwidacja). W efekcie 
wprowadzenie takiego prawa do umowy spółki z o.o. 
byłoby sprzeczne z naturą tego stosunku (art. 3531 k.c. 
w zw. z art. 2 k.s.h.) i skutkowało nieważnością tego 
postanowienia (art. 58 § 3 k.c. w zw. z art. 2 k.s.h.)57. 

Należy jednak rozważyć, czy prawo wypowiedzenia 
nie może zostać wkomponowane do stosunku spółki 
z o.o. z pewnymi modyfikacjami uwzględniającymi spe-
cyfikę korporacji. Dostosowanie powinno odbywać się 
przez ukształtowanie skutków wypowiedzenia w sposób, 
który odpowiada mechanizmom zakończenia tego sto-
sunku w całości (rozwiązanie spółki) bądź części (umo-
rzenie udziału). W zakresie pierwszego z tych skutków 
należy zwrócić uwagę, że art. 270 pkt 1 k.s.h. wyraźnie 
wskazuje, że rozwiązanie powodują „przyczyny przewi-
dziane w umowie spółki”, a więc konstytucja spółki może 

56 Por. A. Szajkowski, M. Tarska [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, 
J. Szwaja, Kodeks…, s. 830; A. Radwan, Powództwo…, s. 453–454 i orzeczni-
ctwo tam powołane; K. Kopaczyńska-Pieczniak, Ustanie…, s. 304–305.

57 Por. M. Orlik, W sprawie…, s. 37.
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uzupełniać ustawowe okoliczności wywołujące rozwiąza-
nie spółki. Zasadniczo nie ma przeszkód, aby taką oko-
licznością było złożenie przez wspólnika oświadczenia 
o rozwiązaniu spółki58. Zasadnym argumentem przeciw tej 
tezie nie wydaje się okoliczność, że uchwała o rozwiązaniu 
jest protokołowana przez notariusza, co ma służyć ochro-
nie osób trzecich59, gdyż możliwość uzależnienia rozwiąza-
nia spółki od okoliczności oderwanych od kontroli przez 
notariusza wynika wprost z przepisów ustawy (termin 
rozwiązania – art. 157 § 1 pkt 6 k.s.h.60) lub jest szeroko 
akceptowana przez doktrynę (wystąpienie określonego 
zdarzenia61). Ochronie osób trzecich służy przede wszyst-
kim konieczność zmiany firmy takiej spółki ze względu 
na rozpoczęcie likwidacji (art. 274 § 2 k.s.h.) oraz sama 
procedura likwidacji, zakładająca dokonanie ogłoszenia 
o otwarciu likwidacji (art. 279 k.s.h.). Takie rozwiązanie 
nie jest również sprzeczne z treścią art. 271 pkt 1 k.s.h., 
gdyż wskazane tam dalej idące wymagania stanowią usta-
wowy standard minimalny, który nie stoi na przeszkodzie 
kształtowaniu szerszej możliwości zakończenia stosunku 
spółki62. Należy dodać, że umowa spółki może różnicować, 
czy prawo to służy każdemu wspólnikowi, czy będzie przy-
wilejem przysługującym tylko niektórym z nich (w ostat-
nim przypadku istotnego znaczenia może nabrać zasada 
jednakowego traktowania wyrażona w art. 20 k.s.h., jeżeli 
takie prawo jest przyznawane już po zawiązaniu spółki 
bez jednomyślnej zgody wszystkich wspólników), a także 
wprowadzać dodatkowe elementy rozbudowujące ten 
mechanizm (wymagana forma oświadczenia, odroczony 
termin rozwiązania itp.). Podobne wnioski formułowane 
są w prawie niemieckim63.

Powyższe uwagi są zasadne również w  odniesie-
niu do mechanizmu wypowiedzenia udziału w spółce 
z o.o. Prawo takie może zostać skonstruowane w opar-
ciu o mechanizm automatycznego umorzenia udziałów 
(art. 199 § 4 k.s.h.). Instrument ten zapewnia możliwość 
umorzenia udziału w  razie ziszczenia się określonego 
zdarzenia bez powzięcia uchwały przez wspólników. 

58 Przyznanie wspólnikowi prawa wypowiedzenia umowy spółki powodującego jej 
rozwiązanie było już dopuszczane w literaturze przedwojennej. Por. M. Allerhand, 
Kodeks handlowy. Komentarz, t. 2, Lwów 1935 (reprint Bielsko-Biała 1992), 
s. 116; J. Namitkiewicz, Kodeks handlowy. Spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością. Komentarz, Warszawa 1937 (reprint Łódź 1994), s. 288. W orzecznictwie 
i  literaturze współczesnej por. wyrok SA w Warszawie z 17.04.2000 r., I ACa 
1175/99; J.P. Naworski [w:] Kodeks…, s. 575–576; A. Kidyba, Komentarz aktu-
alizowany do art. 1–300 Kodeksu spółek handlowych, LEX 2021, art. 270 k.s.h., 
nt 3; A. Kidyba, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz, Warszawa 
2014, s. 875–876; A. Nowacki, Spółka…, t. 2, s. 1151; A. Tomaszek, Wypowie-
dzenie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, „Przegląd Podatkowy” 
1995/4, s. 29. Taką interpretację sugerują również J. Brol, M. Safjan, Wypowie-
dzenie…, s. 3. Odmiennie większość współczesnej doktryny: M. Rodzynkiewicz 
[w:] Kodeks…, s. 945–946 (autor dopuszcza jednak wypowiedzenie umowy 
spółki przez wszystkich wspólników); A. Szajkowski, M. Tarska [w:] S. Sołtysiń-
ski, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks…, s. 828 i n.; A.J. Witosz 
[w:] Kodeks…, s. 787; R. Pabis [w:] J. Bieniak i in., Kodeks spółek handlowych. 
Komentarz, Warszawa 2020, s. 831–832; A. Terc [w:] Kodeks…, art. 270 k.s.h., 
nb 5; M. Litwińska-Werner, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 
2007, s. 704; M. Michalski [w:] System…, s. 597; K. Kopaczyńska-Pieczniak, 
Ustanie…, s. 305 i n.

59 Por. A. Szajkowski, M. Tarska [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, 
J. Szwaja, Kodeks…, s. 829; M. Orlik, W sprawie…, s. 38.

60 Por. M. Orlik, W sprawie…, s. 38.
61 Por. przykłady podawane w  J.P. Naworski [w:] Kodeks…, s. 575; A. Kidyba, 

Spółka…, s. 874–875; M. Orlik, W sprawie…, s. 38.
62 Odmiennie A. Terc [w:] Kodeks…, art. 270 k.s.h., nb 5; M. Michalski [w:] 

System…, s. 597; K. Kopaczyńska-Pieczniak, Ustanie…, s. 309; M. Orlik, W spra-
wie…, s. 38.

63 Por. K. Schmidt, G. Bitter [w:] G. Crezelius i in., Scholz…, s. 4025–4026; D. Kle-
indiek [w:] GmbH-Gesetz. Kommentar, red. M. Lutter, P. Hommelhoff, Köln 
2009, s. 1462.

Zdarzeniem takim może być złożenie oświadczenia spółce 
przez uprawnionego w umowie spółki wspólnika o umo-
rzeniu jego udziałów w spółce64. Opisane powyżej zasady 
wprowadzania postanowień dotyczących prawa rozwią-
zania spółki zachowują również aktualność w odniesieniu 
do wprowadzenia do umowy spółki automatycznego umo-
rzenia udziałów. Implementowanie podobnych mechani-
zmów do umowy spółki w przypadku GmbH jest również 
akceptowane w prawie niemieckim65.

Należy też zwrócić uwagę, że mechanizmy zapewniające 
wspólnikowi exit ze spółki mogą być przedmiotem posta-
nowień umowy spółki o charakterze zobowiązaniowym lub 
umowy wspólników towarzyszącej stosunkowi spółki. Roz-
wiązania te są spotykane powszechnie w obrocie w przy-
padku transakcji private equity i venture capital w postaci 
różnego rodzaju opcji (z perspektywy ustępującego wspól-
nika przede wszystkim opcji put) czy też mechanizmów 
rozstrzygania impasu korporacyjnego (deadlock provisions). 
Są one zazwyczaj konstruowane w oparciu o ofertę lub 
umowę przedwstępną sprzedaży udziałów, a więc pole-
gają zwykle na zautomatyzowanym przeniesieniu udziałów 
na inną osobę (zazwyczaj innego wspólnika) zamiast na uni-
cestwieniu udziałów czy wręcz spółki66.

Pewnych uwag wymaga w tym miejscu kwestia interpre-
tacji, jaki skutek wywołuje wykonanie prawa wypowiedze-
nia zastrzeżonego w umowie spółki w sytuacji, gdy z treści 
umowy nie wynika precyzyjnie, czy powinno to prowadzić 
do rozwiązania spółki, umorzenia udziału ustępującego 
wspólnika czy obowiązku wykupu jego udziałów przez 
pozostałych wspólników. Oczywiście w sytuacji wątpliwości 
należy zastosować reguły prowadzenia wykładni postano-
wień konstytucji spółki, w tym nawet odwołać się do inten-
cji wspólników (art. 65 § 2 k.c. w zw. z art. 2 k.s.h.)67, 
jednak gdy w ten sposób nie zostaną one usunięte, należy 
opowiedzieć się za skutkiem w postaci rozwiązania spółki 
i wszczęcia jej likwidacji68. Wynika to przede wszystkim 

64 Por. A. Opalski [w:] Kodeks…, t. 2a, s. 700–701; M. Rodzynkiewicz [w:] 
Kodeks…, s. 945; M. Rodzynkiewicz, Kodeks…, s. 633; A. Kidyba, Spółka…, 
s. 439. W podobnym kierunku również A.J. Witosz [w:] Kodeks…, s. 787. Kry-
tycznie wobec prawa wypowiedzenia umowy spółki ze skutkiem w postaci ustą-
pienia wspólnika K. Kopaczyńska-Pieczniak, Ustanie…, s. 310–317, która jednak 
wydaje się aprobować osiągnięcie skutku ustąpienia poprzez umorzenie udziałów.

 Por. przykłady podawane w  J.P. Naworski [w:] Kodeks…, s. 575; A. Kidyba, 
Spółka…, s. 875. Odmiennie, jak się wydaje, M. Orlik, W sprawie…, s. 39–41.

65 Por. H. Winter, Ch.H. Seibt [w:] G. Crezelius i in., Scholz…, t. 1, s. 1860; M. Lut-
ter [w:] GmbH-Gesetz…, s. 753; D. Kleindiek [w:] GmbH-Gesetz…, s. 1462; 
L. Fastrich [w:] GmbHG…, s. 778.

66 Za możliwością wprowadzenia do umowy spółki prawa żądania odkupu swo-
ich udziałów przez pozostałych wspólników opowiadała się już literatura przed-
wojenna. Por. T. Dziurzyński [w:] T. Dziurzyński, Z. Fenichel, M. Honzatko, 
Kodeks…, s. 289; J. Namitkiewicz, Kodeks…, s. 288. W literaturze współczesnej 
por. A. Kidyba, Komentarz…, art. 270 k.s.h., nt 3; A.J. Witosz [w:] Kodeks…, 
s. 787; A. Tomaszek, Wypowiedzenie…, s. 29. Na tle spółki akcyjnej – P. Mazur, 
Wybrane problemy związane ze stosowaniem opcji put oraz call w statutach spółek 
akcyjnych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2020/9, s. 24.

67 W zakresie stosowania reguł wykładni subiektywnej w odniesieniu do konsty-
tucji spółki o  charakterze zamkniętym por. S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, 
A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, t. 3, Spółka 
akcyjna. Komentarz do artykułów 301–490, Warszawa 2013, s. 57; S. Sołtysiń-
ski, P. Moskwa [w:] System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwański, t. 17a, Prawo 
spółek kapitałowych, red. S. Sołtysiński, Warszawa 2015, s. 44–45; A. Nowacki, 
Spółka…, t. 1, s. 186–187; A. Opalski, O potrzebie zasadniczej reformy polskiego 
prawa spółek, „Przegląd Prawa Handlowego” 2008/6, s. 106; J. Okolski, I. Gębu-
sia, Poszukiwanie nowych metod wykładni oświadczeń woli w  prawie spółek, 
„Przegląd Prawa Handlowego” 2013/8, s. 7–9.

68 W podobnym kierunku w prawie niemieckim K. Schmidt, G. Bitter [w:] G. Cre-
zelius i in., Scholz…, s. 4026–4027; D. Kleindiek [w:] GmbH-Gesetz…, s. 1462; 
U. Haas [w:] GmbHG. Kommentar, red. A. Baumbach, A. Hueck, München 2013, 
s. 1797–1798. Odmienne A. Kidyba, Komentarz…, art. 270 k.s.h., nt 3; J. Brol, 
M. Safjan, Wypowiedzenie…, s. 5–6, którzy wskazują na umorzenie udziału.
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z fakultatywnego charakteru instytucji umorzenia udzia-
łów i konieczności precyzyjnego określenia w umowie 
spółki zdarzeń, które powodują umorzenie (przymusowe 
lub automatyczne)69. Taka interpretacja jest również har-
monijna systemowo z treścią art. 271 pkt 1 k.s.h.

W świetle powyższych uwag należy zaznaczyć, że de lege 
lata wspólnikom spółek z o.o. przysługuje znaczna swo-
boda kształtowania sposobów opuszczenia spółki, zarówno 
w ramach stosunku spółki w postaci modyfikacji zasad 
rozwiązywania spółki czy umarzania udziałów (zasadniczo 
takie rozwiązania są zgodne z naturą spółki z o.o.70), jak 
i związanych z nią stosunków kontraktowych. Wdrożenie 
takich instrumentów wymaga jednak perspektywicznego 
podejścia do współpracy wspólników oraz świadomości 
prawnej, która pozwoli na prawidłowe ukształtowanie 
mechanizmów exitu. 

Problematyczny wydaje się w tym świetle brak ogólnie 
przyjętego wzorca sporządzania umów spółek lub umów 
wspólników, który przewidywałby takie instrumenty. Zna-
mienne jest, że jedyny normatywny wzorzec umowy spółki 
obowiązujący w prawie polskim, a więc dotyczący spółki 
zawiązywanej przez system teleinformatyczny71, w ogóle 
nie odnosi się do tych kwestii. W sytuacji konfliktu kor-
poracyjnego wspólnik, szczególnie mniejszościowy, może 
więc ostatecznie mieć do dyspozycji jako narzędzie wyj-
ścia ze spółki jedynie powództwo z art. 271 pkt 1 k.s.h.

5. Postulaty de lege ferenda

Sformułowane powyżej uwagi prowadzą do wniosku 
o przyjęciu przez polskiego ustawodawcę minimalistycz-
nego podejścia do regulacji sposobów opuszczania spółki 
z o.o. przez jej wspólnika. Obowiązujący w polskim pra-
wie system polega na pozostawieniu znacznej swobody 
w kształtowaniu wynikających z umowy spółki lub umowy 
wspólników trybów przeprowadzania exitu, co jest powią-
zane z jedynym mechanizmem o charakterze ustawowym 
służącym temu celowi, jakim jest powództwo o rozwiąza-
nie spółki. Stanowi on ostateczny „bezpiecznik” pozwa-
lający na opuszczenie przez wspólnika stosunku spółki. 
Ratio tego rozwiązania polega z jednej strony na zagwaran-
towaniu minimalnej możliwości wyjścia ze spółki, z dru-
giej zaś na ograniczeniu ponoszenia przez pozostałych 
wspólników kosztów exitu (stąd dokonuje się on w drodze 
likwidacji, a nie spłaty wspólnika). Wyraźnie widać jednak, 

69 Por. A. Opalski [w:] Kodeks…, t. 2a, s. 715.
70 Na tę okoliczność wskazuje również A. Kappes, Uwolnienie…, s. 41, jako na prze-

mawiającą za istnieniem ustawowego prawa wypowiedzenia. Jest to pogląd zbyt 
daleko idący, ponieważ w  przypadku wielu konstrukcji prawnych można bez 
wątpliwości stwierdzić, że są one w swej istocie zgodne z naturą spółki z o.o., jed-
nak nie stosuje się ich wprost na podstawie ustawy. Dotyczy to chociażby prawa 
pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych przez wspólnika do sprzedaży, 
służącego pozostałym wspólnikom. Aprobatę ustawodawcy dla stosowania tego 
mechanizmu w spółce zamkniętej potwierdza zresztą treść art. 30042 k.s.h., doty-
cząca prostej spółki akcyjnej.

71 Wzorzec ten stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwo-
ści z 14.01.2015 r. w  sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością udostępnionych w  systemie teleinformatycznym 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1483).

że w obrocie istnieje potrzeba zapewnienia szerszej możli-
wości opuszczenia spółki na podstawie ustawowej, której 
skutkiem nie byłaby konieczność zakończenia bytu spółki.

Rozwiązaniem zmierzającym w prawidłowym kie-
runku jest mechanizm ustąpienia akcjonariusza prostej 
spółki akcyjnej (art. 30050 k.s.h.). Stanowi on zwierciad-
lane odbicie konstrukcji wyłączenia akcjonariusza, ponie-
waż przyznaje pojedynczemu akcjonariuszowi możliwość 
wytoczenia powództwa, którego uwzględnienie skutkuje 
obowiązkiem wykupienia go przez spółkę na rachunek 
pozostałych akcjonariuszy za cenę odpowiadającą war-
tości godziwej akcji. Żądanie takie może zostać uwzględ-
nione, jeżeli istnieje ważna przyczyna, która – odmiennie 
niż w przypadku powództwa o wyłączenie udziałowca 
(art. 266 § 1 i art. 30049 § 1 k.s.h.) – nie musi dotyczyć 
danego wspólnika (akcjonariusza), lecz musi być „uza-
sadniona stosunkami między akcjonariuszami lub między 
spółką a akcjonariuszem ustępującym, skutkująca rażącym 
pokrzywdzeniem akcjonariusza ustępującego” (art. 30050 
§ 1 k.s.h.). Ważna przyczyna dotyczy więc stosunków 
panujących w spółce, szczególnie w przypadku występo-
wania akcjonariusza albo akcjonariuszy kontrolujących 
i mniejszości, co może generować napięcia między udzia-
łowcami, a często skutkuje faktycznym wyłączeniem mniej-
szości od czerpania korzyści z uczestnictwa w spółce72. 
O ile zakres przedmiotowy tej przesłanki jest zakreślony 
dość szeroko, o tyle konieczność udowodnienia „rażącego 
pokrzywdzenia” akcjonariusza służy słusznemu ogranicze-
niu zastosowania tego środka wyłącznie do sytuacji skraj-
nych. Należy również zwrócić uwagę, że regulacja prostej 
spółki akcyjnej przewiduje także mechanizm powództwa 
o rozwiązanie spółki na podobnych zasadach jak w przy-
padku spółki z o.o. (art. 300120 § 1 pkt 3 k.s.h.)73, jednakże 
zezwala on sądowi orzekającemu w sprawie na złagodzenie 
skutku wyroku i zastosowanie mechanizmu ustąpienia 
akcjonariusza, jeżeli przyczyna wskazywana przez powoda 
dotyczy jednego z akcjonariuszy, a w toku postępowania 
została uprawdopodobniona możliwość dalszego funk-
cjonowania spółki z udziałem pozostałych akcjonariuszy 
(art. 300120 § 2 k.s.h.). Przyznaje to większą elastyczność 
w rozstrzyganiu przez sąd i dostosowaniu treści orzeczenia 
do stosunków występujących w spółce.

Konstrukcja ustąpienia akcjonariusza przewidziana 
w  art. 30050 k.s.h. powinna stanowić inspirację dla 
ukształtowania podobnej regulacji w przypadku spółki 
z o.o., co stanowiłoby odpowiedź na brak de lege lata 
mniej radykalnego ustawowego instrumentu pozwala-
jącego na opuszczenie spółki niż doprowadzenie do jej 
rozwiązania74. Zasadne wydaje się jeszcze dalsze uela-
stycznienie tej konstrukcji, która pozwalałaby na ograni-
czenie wystąpienia sytuacji, w której pozostali wspólnicy 

72 Por. pkt 3.8.3 uzasadnienia projektu ustawy o  zmianie ustawy –  Kodeks spó-
łek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Sejm VIII kadencji, druk sejm. 
nr 3236, który przykładowo wskazuje na dokonywanie nieuzasadnionej ekono-
micznie tezauryzacji zysku w spółce, powiązanej z pozakorporacyjnymi transfe-
rami zysku na rzecz większości.

73 Różnica w stosunku do art. 271 pkt 1 k.s.h. polega na uzupełnieniu przesłanek 
pozwalających na uwzględnienie powództwa o to, że niemożliwość osiągnięcia 
celu spółki albo pojawienie się innych ważnych przyczyn wywołanych stosun-
kami spółki powinny wskazywać, że „dalsze funkcjonowanie spółki wiązałoby się 
z pokrzywdzeniem akcjonariuszy lub byłoby sprzeczne z dobrymi obyczajami”.

74 W podobnym kierunku A. Pęczyk-Tofel, M.S. Tofel, „Wyjście”…, s. 46–48.



sp
ółk

i

PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO grudzień 202135

są zobowiązani do spłaty ustępującego wspólnika. 
Mogłaby temu służyć kompetencja sądu do zobowią-
zania spółki do wykupu udziałów wspólnika albo też 
do wskazania jedynie niektórych spośród pozostałych 
wspólników jako zobowiązanych do spłaty.

6. Podsumowanie

Dyskusja na temat możliwości wypowiedzenia umowy 
spółki z o.o. czy udziału w takiej spółce stanowi zarówno 
wyzwanie z perspektywy teoretycznoprawnej, polega-
jące na rozstrzygnięciu trudnego zagadnienia stosowania 
przepisów Kodeksu cywilnego do materii Kodeksu spółek 
handlowych, jak i ważny temat praktyczny, dotykający 
często spotykanej w obrocie sytuacji „uwięzienia” wspól-
nika mniejszościowego w spółce. Choć w wielu przypad-
kach optowanie za przyznaniem takiemu wspólnikowi 
ustawowego prawa wyjścia ze spółki w drodze złożenia 
oświadczenia o wypowiedzeniu może być podyktowane 
względami funkcjonalnymi, rozwiązanie to okazuje się 
być niedopuszczalne w  świetle wykładni systemowej. 
Stosunek spółki z o.o. jako stosunek o charakterze nie 
tylko obligacyjnym, ale też organizacyjnym przewiduje 
autonomiczne zasady jego zakończenia (uwzględnia-
jące konieczność zniesienia osoby prawnej i dokonania 
rozliczeń z  jej wierzycielami oraz między wspólnikami) 
czy też ustania członkostwa w spółce (zasady zbywania 
i umarzania udziałów oraz mechanizm wyłączenia wspól-
nika). Prawo wypowiedzenia, w kształcie znanym prawu 
zobowiązań, jest niekompatybilne z tymi regułami, zaś 
jego dostosowanie do specyfiki spółki z o.o. wymagałoby 
skomplikowanych zabiegów interpretacyjnych, obejmują-
cych szeroką analogię z innych konstrukcji prawnych doty-
czących tej spółki, co wydaje się zbyt daleko idące. Osta-
tecznie więc jedyną ustawową możliwością opuszczenia 
spółki okazuje się powództwo o jej rozwiązanie (art. 271 
pkt 1 k.s.h.), co może zostać uzupełnione o dodatkowe 
mechanizmy zawarte w umowie spółki powodujące roz-
wiązanie spółki albo umorzenie udziału. De lege ferenda 
należy postulować jednak wprowadzenie do regulacji 
spółki z o.o. szerszego prawa wyjścia ze spółki. Inspirację 
może tu stanowić prawo ustąpienia akcjonariusza prostej  
spółki akcyjnej.
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Admissibility of Termination of Articles  
of Association of a Limited Liability Company
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The existence of a shareholder’s right to terminate the arti-
cles of association (or the corporate relationship at large) 
in a limited liability company is highly controversial under 
Polish law. An in-depth analysis of the subject leads to the 
conclusion that in fact such right is not granted under statu-
tory provisions and a shareholder’s ultimate instrument 
to avoid remaining a ‘corporate prisoner’ is the action for 
dissolution of the company. However, instruments leading 
to similar effects can be granted to shareholder in the articles 
of association. It is also worthwhile to consider supplement-
ing the regulation of the limited liability company by intro-
ducing an action for resignation of a shareholder, which is 
currently available in the simplified joint-stock company.


