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Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego 

Organem wykonawczym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zarząd, który prowadzi sprawy 

osoby prawnej, będąc jej reprezentantem. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością organ ten może skła-

dać się z jednego lub większej liczby członków. Mandat i kadencję członka zarządu wskazanej osoby praw-

nej reguluje art. 202 kodeksu spółek handlowych. Komentowany przepis w §1 stanowi, iż „jeżeli umowa 

spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników za-

twierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu”. 

Takie brzmienie przepisu może prowadzić do wniosku, że kadencja członka zarządu wynosi w tym przypad-

ku zasadniczo jeden rok. 

Błędna interpretacja tego przepisu może prowadzić do problemów z jego prawidłowym zastosowaniem 

w praktyce. Należy bowiem zaznaczyć, że w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością możliwe 

jest powołanie zarządu bezkadencyjnego. Na podstawie obowiązujących przepisów wspólnicy określają 

wówczas mandaty członków, uznając, iż nie wygasają one na skutek upływu pewnego czasu. Zakładają tym 

samym możliwość trwania mandatu dla określonego składu osobowego do czasu rezygnacji bądź odwołania 

osoby pełniącej funkcję członka zarządu. Należy jednak podkreślić, iż w świetle art. 202 po zatwierdzeniu 

sprawozdania za pierwszy rok sprawowania tej funkcji mandat członka zarządu powołanego w momencie 

tworzenia spółki co do zasady wygasa. Wspólnicy nie są zatem świadomi, iż mandat członków zarządu wy-

gasł przed upływem kadencji. Pozostają zatem w niewiedzy, iż po zatwierdzeniu sprawozdania za pierwszy 

pełny rok pełnienia funkcji nie ma już członków zarządu, którzy zostali powołani w czasie zawiązywania 

spółki. 

Błędna interpretacja komentowanego przepisu rodzi poważne ryzyko nieprawidłowej reprezentacji spółek 

z ograniczoną odpowiedzialnością, naruszając tym samym bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Należy 

podkreślić, iż w przypadku spółki kapitałowej, która działa za pośrednictwem swoich reprezentantów, przepi-

sy określające legitymację osoby do pełnienia funkcji członka zarządu powinny być, według mojej oceny, 

przejrzyste i jednoznaczne, a mandat członków zarządu powinien wygasać wraz z kadencją, o ile umowa 

spółki nie stanowi inaczej. 

Proszę Pana Ministra o analizę opisanego zagadnienia i o rozważenie podjęcia stosownej inicjatywy legi-

slacyjnej. 

Z wyrazami szacunku 

Ryszard Knosala 




