Od 1 stycznia 2019 r. mają zmienić się zasady rezygnacji jedynego bądź ostatniego członka zarządu
spółki lub też wszystkich członków zarządu jednocześnie. Już nie wystarczy złożenie spółce
stosownego oświadczenia, gdyż dla skuteczności rezygnacji wymagane będzie podjęcie
dodatkowych czynności, tj. zwołanie zgromadzenia wspólników w spółce z o.o. bądź walnego
zgromadzenia w spółce akcyjnej. Termin zakończenia pełnienia funkcji zostanie faktycznie
odroczony.

W związku z przyjętym przez Rząd w dniu
25 września 2018 r. projektem ustawy
o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia
uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie
podatkowym i gospodarczym, (tzw. pakietu MŚP)
przedsiębiorców mają czekać liczne zmiany z zakresu
codziennej
działalności.
Zdaniem
autorów
nowelizacji, zmiana lub rezygnacja z niektórych
regulacji prawnych ma wpłynąć na przełamywanie
biurokratycznych barier i ogólnie ma się przyczynić
do rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Oprócz
zmian w ustawach podatkowych czy prawie pracy,
usprawnienia mają dotyczyć również wewnętrznych
stosunków w spółkach, w tym znacząco zmienić ma
się tryb odejścia ostatniego członka zarządu.
Obecnie funkcjonujące przepisy nie precyzowały
trybu odejścia jedynego bądź ostatniego członka
zarządu, wskazując jedynie, że do złożenia rezygnacji
przez członka zarządu stosuje się odpowiednio
przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez
przyjmującego zlecenie (art. 202 § 5 i 369 § 6 k.s.h.).

Powyższe odesłane powodowało wiele wątpliwości
w praktycznym zastosowaniu ww. przepisów.
Przedmiotowym zagadnieniem zajął się Sąd
Najwyższy, podejmując uchwałę w składzie siedmiu
sędziów z dnia 31 marca 2016 r., sygn. III CZP 89/15,
zgodnie z którą oświadczenie członka zarządu spółki
kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji jest składane co
do zasady spółce reprezentowanej w tym zakresie
zgodnie z art. 205 § 2 lub 373 § 2 k.s.h. (tj. zgodnie
z zasadami biernej reprezentacji). W uzasadnieniu
uchwały doprecyzowano, że oświadczenie członka
zarządu jednoosobowego lub ostatniego członka
zarządu wieloosobowego albo wszystkich członków
zarządu
wieloosobowego
rezygnujących
jednocześnie dochodzi do skutku z chwilą doręczenia
go na adres spółki w sposób umożliwiający podjęcie
niezbędnych działań związanych z rezygnacją.
Wskazana powyższej uchwała rozwiązała problem
jedynie częściowo, gdyż z jednej strony wskazała
ustępującemu członkowi zarządu ścieżkę uwolnienia
się od odpowiedzialności i umożliwiła mu szybką

rezygnację z pełnienia nieodpowiadającej mu funkcji
poprzez przedstawienie spółce stosownego
oświadczenia na jej adres. Jednakże z drugiej strony,
skorzystanie przez ostatniego lub jedynego członka
zarządu z powyższego rozwiązania mogło przyczynić
się do sparaliżowania funkcjonowania spółki, która
z dnia na dzień została pozbawiona osób
uprawnionych do składania w jej imieniu wszelkich
oświadczeń.
Przygotowywana nowelizacja kodeksu spółek
handlowych, odracza skutki rezygnacji członka lub
członków zarządu w sytuacji, gdyby w efekcie spółka
miała zostać pozbawiona zarządu. Nowe przepisy
nakładają bowiem na rezygnującego członka bądź
cały ustępujący zarząd obowiązek złożenia rezygnacji
wspólnikom spółki z o.o. poprzez zwołanie w tym
celu zgromadzenia wspólników.
W spółce akcyjnej konieczne jest złożenie rezygnacji
radzie nadzorczej, a w przypadku jej braku
rezygnację należy złożyć akcjonariuszom poprzez
zwołanie walnego zgromadzenia. Nowe obowiązki
członków zarządu mają na celu umożliwienie
wspólnikom powzięcie uchwały w sprawie
powołania
zarządu.
Złożenie
rezygnacji
akcjonariuszom spółki akcyjnej ma na celu powzięcie
uchwały w sprawie powołania rady nadzorczej,
a w konsekwencji również powzięcie uchwały
w sprawie powołania nowego zarządu.

W praktyce nową regulację w omawianym zakresie
należy ocenić pozytywnie z punku widzenia
funkcjonowania spółek, ponieważ wymusi
wdrożenie
mechanizmu
zapewniającego
wspólnikom bądź akcjonariuszom możliwość
przygotowania spółki na zmiany. Wskazać należy,
że minimalny czas na zwołanie zgromadzenia
wspólników bądź walnego zgromadzenia przez
członka zarządu wynosi dwa tygodnie, co
z pewnością da dodatkowy czas na podjęcie
czynności niezbędnych w celu powołania nowego
zarządu i nie sparaliżuje działań spółki.
Odchodzący członek bądź członkowie zarządu nie
będą wprawdzie mogli odejść „z dnia na dzień”, jak
to jest możliwe w chwili obecnej, jednakże zyskają
pewność, że ich oświadczenie faktycznie zostało
złożone wobec konkretnych osób (wspólników,
członków rady nadzorczej bądź akcjonariuszy) i stało
się skuteczne w konkretnym terminie, tj. dzień po
dniu, na który zostało zwołane zgromadzenie
wspólników bądź walne zgromadzenie, niezależnie
od tego, czy faktycznie się ono odbyło. Zniknie
przyjmowana do tej pory pewna „fikcja prawna”
polegająca na tym, że oświadczenie jedynego bądź
ostatniego członka zarządu składane spółce, mogło
w efekcie nie trafić do nikogo, a spółka pozbawiona
zarządu nie miała możliwości działania.
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O Kancelarii
Sokołowska, Jesionek Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka partnerska jest nowoczesną
i otwartą na potrzeby klientów firmą, łączącą w sobie doświadczenie, dynamizm oraz doskonałą jakość
świadczonych usług prawnych. Naszym priorytetem jest rzetelna i skuteczna pomoc prawna,
prowadząca do uzyskania najkorzystniejszego rozwiązania powierzonego nam problemu.
Zdobyte doświadczenie oraz wielopłaszczyznowość w zakresie świadczonych usług pozwalają nam
sprostać najbardziej wymagającym przedsięwzięciom oraz tworzyć najlepsze rozwiązania, zapewniając
naszym klientom prawne bezpieczeństwo.
Jako Kancelaria dążymy do budowania trwałych i partnerskich relacji z naszymi klientami. Stawiamy na
dostępność, sprawną komunikację oraz indywidualne podejście do każdej z prowadzonych spraw.
Swoje usługi kierujemy zarówno do klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych
i instytucjonalnych.

Małgorzata Sokołowska
Radca prawny, Wspólnik zarządzający Kancelarii

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Poznaniu. Tytuł radcy prawnego
uzyskała w 2011 r. i w tym samym roku rozpoczęła działalność
na rynku usług prawniczych w ramach własnej kancelarii.
Doświadczenie zawodowe zdobywała również, jako członek
rad nadzorczych spółek prawa handlowego, w tym spółek
z sektora energetycznego.
Posiada bogate doświadczenie procesowe z zakresu prawa
cywilnego i gospodarczego, m.in. w sprawach
ubezpieczeniowych, związanych z procesem budowlanym, windykacją należności, regulacją stanu
prawnego nieruchomości, a także w sprawach rozwodowych i o ochronę dóbr osobistych.
Legitymuje się stałą współpracą w zakresie obsługi procesowej jednego z największych ubezpieczycieli
majątkowych na polskim rynku.
Obok prawa procesowego, ważnym obszarem jej zainteresowań, szkoleń i praktyki jest obsługa procedur
prowadzenia inwestycji budowalnych w oparciu o regulacje Warunków Kontraktowych FIDIC. Ukończyła
studia podyplomowe: „Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego” na
Politechnice Poznańskiej.
Posługuje się językiem angielskim.
tel. +48 796 686 123
e-mail: m.sokolowska@kancelariapsj.pl

Arkadiusz Jesionek
Adwokat, Wspólnik zarządzający Kancelarii

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Łódzkiego, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej
w Poznaniu. Specjalista w zakresie prawa karnego,
karnoskarbowego i gospodarczego.
Posiada
bogate,
praktyczne
doświadczenie
w reprezentowaniu klientów na każdym z etapów sprawy
karnej, począwszy od postępowania przygotowawczego,
postępowania
sądowego,
aż
do
postępowania
wykonawczego. Wielokrotnie występował jako obrońca
w sprawach, których wartość przekraczała kilkadziesiąt
milionów złotych. Z sukcesami uczestniczył w kilkudziesięciu skomplikowanych postępowaniach karnych na
terenie całego kraju.
Ekspert w obsłudze korporacyjnej dużych podmiotów gospodarczych. Obsługuje posiedzenia organów osób
prawnych,
przygotowuje
dokumenty
wewnętrzne,
doradza
w
zakresie
tworzenia
i opiniowania kontraktów handlowych, a także w kwestiach związanych z prawem pracy. Zajmuje się
również procesami przekształceń, połączeń i fuzji spółek prawa handlowego oraz ich likwidacji.

Posługuje się językiem angielskim.
tel. +48 501 838 391
e-mail: a.jesionek@kancelariapsj.pl

