
 

 

 

          

 

 
Warszawa, 4 listopada 2020 r. 

KL/514/356/AZ/2020 
 
 

Pani  

Anna Dalkowska 

Podsekretarz Stanu  

Ministerstwo Sprawiedliwości  

 

 

 

Szanowna Pani Minister, 

  

W związku z pracami dotyczącymi projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (numer z wykazu 
UD111), Konfederacja Lewiatan przedstawia swoje uzupełniające stanowisko w ślad za stanowiskiem  
z dnia 16 października 2020.  

Uprzejmie proszę o zapoznanie się ze stanowiskiem oraz o rozważenie jego uwzględnienia w toku prac 

nad wyżej wskazanymi rozwiązaniami legislacyjnymi.  

 

Z poważaniem, 

 

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W załączeniu:  
Konfederacja Lewiatan - stanowisko uzupełniające dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy – 
Kodeks cywilny (numer z wykazu UD111) 



                                                                                                                                             

 

 
  

 

 
 

 

Konfederacja Lewiatan - stanowisko uzupełniające dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy – 

Kodeks cywilny (numer z wykazu UD111) 

 

Konfederacja Lewiatan zidentyfikowała problem w zakresie prokury, który może dotyczyć niektórych 

spółek osobowych. Częstą praktyką jest, że w spółkach osobowych (np. komandytowych) wspólnikiem 

umocowanym do reprezentowania spółki jest inna spółka np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

(przykład sp. z o.o. sp.k.). Wątpliwości w obrocie gospodarczym wzbudza dopuszczalność reprezentacji 

spółki komandytowej przez jej prokurenta umocowanego do działania łącznie z członkiem zarządu lub 

prokurentem komplementariusza będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (niezależnie od 

obowiązującego tam sposobu reprezentacji). Kontrowersje pojawiają się mimo akceptacji przez sądy 

rejestrowe zapisów umów spółek komandytowych dopuszczających wyżej wskazany sposób 

reprezentacji spółki osobowej. 

Aktualna treść kodeksu cywilnego nie reguluje prokury umocowującej do dokonywania czynności 

wspólnie z jedną z osób umocowanych do reprezentowania wspólnika spółki osobowej niezależnie od 

zasad reprezentacji dotyczących tego wspólnika. Tym samym obowiązujący stan prawny wprowadza 

niepewność prawną, którą można by usunąć za sprawą zmiany przepisów.  

W związku z powyższym proponujemy zmianę art. 109(4) § 1(1) kodeksu cywilnego w następujący 

sposób: 

„Prokura może obejmować umocowanie także albo wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie  

z członkiem organu zarządzającego, lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej 

spółki osobowej lub jedną z osób uprawnionych do reprezentowania wspólnika uprawnionego do 

reprezentowania handlowej spółki osobowej bez względu na sposób reprezentacji wspólnika”.  

Zagadnienie to podnosimy przy okazji projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (numer  

z wykazu UD111), zaznaczając, iż być może właściwym byłoby wydzielenie osobnego projektu 

legislacyjnego celem rozwiązania wyżej wskazanego problemu.  

 

 

Konfederacja Lewiatan, KL/514/356/AZ/2020 


