
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Kobiaka 

na 75. posiedzeniu Senatu 

w dniu 21 maja 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw 

zakłada między innymi wprowadzenie udziałów beznominałowych, a ponadto obniżenie minimalnego kapita-

łu spółki do 1 zł oraz wiele innych, nowych rozwiązań, z których część dotyczyć będzie obu podtypów spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Według projektu ustawy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będzie możliwość ustanawiania 

udziału bez oznaczonego nominału. Udziały beznominałowe będą całkowicie oderwane od kapitału zakłado-

wego, a zatem nie będą stanowić ułamka tego kapitału. Wkłady na pokrycie udziałów bez wartości nominal-

nej będą zasilać kapitał udziałowy jako nową pozycję bilansową kapitału własnego spółki z ograniczoną od-

powiedzialnością (art. 154 §3 k.s.h.). Kapitał ten należy kwalifikować jako kapitał podstawowy spółki w 

rozumieniu ustawy o rachunkowości. 

Drugi aspekt, tj. obniżenie kapitału zakładowego do kwoty 1 zł, zakłada obniżenie wymaganej obecnie 

wysokości kapitału zakładowego – z 5 tysięcy zł do 1 zł. Zgodnie z uzasadnieniem wymóg zgromadzenia 

kapitału zakładowego nie będzie już żadną barierą do powołania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Wielu przedstawicieli zarówno środowiska akademickiego, jak i środowiska prawniczego wyraża kry-

tyczny stosunek do opisanych zmian. Zgłoszono mi obawy związane z wprowadzeniem obu poprawek (tj. 

pkt I, la i b projektu) i wskazano, że znajdują się one w opozycji do kapitałowego charakteru spółki z ograni-

czoną odpowiedzialnością. Co więcej, pojawiają się głosy, że poprawki nie chronią wierzycieli, a wprost 

przeciwnie – powodują dezorientację obrotu gospodarczego. Istotne jest, jak w obliczu wspomnianych zmian 

sprawdzi się test wypłacalności (tj. złożenia przez zarząd oświadczenia, że spełnienie świadczenia przez 

spółkę nie doprowadzi do utraty przez nią zdolności do wykonywania zobowiązań w toku zwykłej działalno-

ści na przestrzeni jednego roku). 

W związku z wieloma wątpliwościami w kontekście powyższych zmian zwracam się z prośbą o odniesie-

nie się do przedstawionych zarzutów, że poprawki dezorientują kontrahentów z udziałami beznominałowymi, 

ponadto reorganizują obrót  gospodarczy, a ich wprowadzenie może przyczynić się do spekulacyjnych opera-

cji finansowych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Bardzo proszę o przedstawienie najważniej-

szych determinantów wprowadzenia wspomnianych poprawek. 

Czy w przypadku wątpliwych operacji finansowych istnieje gwarancja, że oświadczenie zarządu w formie 

testu wypłacalności będzie skutecznym i wiarygodnym instrumentem? 

Andrzej Kobiak 




