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Koniec możliwości wpisania do Krajowego Rejestru 

Sądowego prokury łącznej niewłaściwej 

30 stycznia 2015 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę w sprawie o sygnaturze akt III CZP 34/14, w której 

rozstrzygnął zagadnienie prawne wniesione przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego dotyczące 

możliwości wpisanie prokury łącznej niewłaściwej do KRS. 

Czym jest prokura łączna 

niewłaściwa 

Prokura łączna niewłaściwa (nieprawidłowa), to 

konstrukcja która od dawna wywoływała wiele 

sporów w doktrynie. Polega ona na tym, że 

prokurent może dokonywać w  imieniu spółki 

czynności prawnych tylko we współdziałaniu z 

jednym z członków zarządu. 

Uchwała SN 

W uchwale 7 sędziów z dnia 30 stycznia 2015 r.,  

III CZP 34/14, Sąd Najwyższy  stwierdził, że 

niedopuszczalny jest wpis do rejestru 

przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 

Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, 

że może on działać tylko łącznie z członkiem 

zarządu.  

Uchwała ta kończy spory doktryny i rozbieżności 

w orzecznictwie sądów powszechnych. 

Dotychczas niektóre sądy zgadzały się na 

dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców 

nazwisk prokurentów z adnotacją, że mogą oni 

działać tylko łącznie z członkiem zarządu, w 

innych zaś zdarzały się postanowienia 

odmowne.   

Rozstrzygnięciem z dnia 30 stycznia 2015 r. Sąd 

Najwyższy odstąpił od swojego poprzedniego 

stanowiska, które wyraził w uchwale podjętej w 

składzie 3 sędziów z dnia 27 maja 2001 r., III 

CZP 6/01 (opubl. w OSNIC 2001/10/148), 

wydanej na gruncie obowiązujących wówczas 

przepisów, stwierdził, że „Dopuszczalne jest 

udzielenie prokury jednej osobie z 

zastrzeżeniem, że może ona działać tylko 

łącznie z członkiem zarządu spółki lub 

prokurentem”. W uchwale tej uznano więc 

możliwość dokonania wpisu prokury łącznej 

niewłaściwej do rejestru przedsiębiorców. 

Skutki uchwały 

Sąd stwierdził również, że wykładnia przepisów 

przedstawiona w uchwale wiąże jedynie na 

przyszłość od momentu jej podjęcia. Należy 

zatem oczekiwać, że od tej pory sądy będą 

konsekwentnie odmawiać rejestracji prokury 

łącznej niewłaściwej. Otwartym pozostaje 

pytanie, w jaki sposób sądy rejestrowe podejdą 

do spółek, w których już ustanowiono takie 

zasady reprezentacji. Czy będą honorowane 

oświadczenia złożone przez nieprawidłowo 

ustanowionych prokurentów, czy spółki będą 

wzywane do uzupełnia wpisów – nie wiadomo. 

Jeżeli Państwa spółka udzielała prokury łącznej 

niewłaściwej, radzimy zmianę zasad 

reprezentacji i oferujemy swoje wsparcie i 

doradztwo w tym zakresie.  

Zastrzeżenie  

Newsletter ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych, 

interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w 

rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest 

odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji. Accace Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za 

ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie. 
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O Accace  

Z ponad 250 profesjonalistami oraz oddziałami w 7 krajach, Accace jest jedną z wiodących firm 

outsourcingowych i doradczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Sukcesywnie wcielamy w życie naszą 

strategię rozwoju poza ten region. Naszym celem jest świadczenie usług o globalnym zasięgu. Dzięki 

temu zaufało nam już ponad 1400 międzynarodowych firm. 

Nasze biura znajdują się w Czechach, na Węgrzech, w Rumunii, na Słowacji, w Polsce, na Ukrainie             

i w Niemczech. We wszystkich innych europejskich krajach działamy poprzez sieć firm partnerskich. 

Więcej o nas na stronie www.accace.pl 

O autorze 

Agnieszka jest radcą prawnym z kilkuletnim doświadczeniem. Dołączyła ona do Accace w 2011 r. i 

obecnie zarządza kancelarią prawną Accace Legal. Agnieszka doradza klientom głównie w zakresie 

prawa gospodarczego, cywilnego oraz prawa pracy. Ponadto specjalizuje się w prawie własności 

intelektualnej.  

Agnieszka jest absolwentką Wydziału Prawa i Adminstracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła 

również Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego oraz Podyplomowe Studia Prawa Własności 

Intelektualnej. Włada biegle językiem angielskim. 

 

 

 

 

Kontakt  

Agnieszka Samborska  

Legal Adviser  

E-Mail: Agnieszka.Samborska@accace.com 

Tel: +48 22 313 29 50 
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