
towej (za niewykonanie albo nienale¿yte wykonanie umowy zawartej ze
spó³k¹) b¹dŸ deliktowej (z tytu³u czynów niedozwolonych, bezpodstawnego
wzbogacenia itp.). Ponadto nie jest wykluczone, ¿e cz³onkowie organów
zarz¹dzaj¹cych prostej spó³ki akcyjnej ponosiæ bêd¹ odpowiedzialnoœæ kar-
n¹ b¹dŸ karn¹ skarbow¹ w przypadku naruszenia konkretnych norm ustaw
karnych.

[Odes³anie] Komentowany artyku³ zawiera analogiczn¹ treœæ, jak prze-
pisy art. 291 k.s.h. oraz art. 479 k.s.h., nale¿y zatem odes³aæ do komentarzy
do tych artyku³ów.

Art. 300124. [Szkoda przy tworzeniu spó³ki]

Kto, bior¹c udzia³ w tworzeniu spó³ki, wbrew przepisom
prawa z winy swojej wyrz¹dzi³ spó³ce szkodê, jest obowi¹za-
ny do jej naprawienia.

KOMENTARZ

[Odes³anie] Komentowany przepis zawiera treœæ analogiczn¹ do prze-
pisów art. 292 k.s.h. oraz art. 480 § 1 k.s.h., nale¿y zatem odes³aæ do komen-
tarzy do tych artyku³ów.

Art. 300125.
[Odpowiedzialnoœæ deliktowa cz³onków organów
spó³ki]

§ 1. Cz³onek organu odpowiada wobec spó³ki za szkodê
wynik³¹ z niewykonania lub nienale¿ytego wykonania swo-
ich obowi¹zków, w tym z niedo³o¿enia nale¿ytej starannoœci
wynikaj¹cej z zawodowego charakteru jego dzia³alnoœci lub
niedochowania lojalnoœci wobec spó³ki, chyba ¿e nie ponosi
winy.

§ 2. Cz³onek organu nie narusza obowi¹zku do³o¿enia
nale¿ytej starannoœci, je¿eli, postêpuj¹c w sposób lojalny wo-
bec spó³ki, dzia³a w granicach uzasadnionego ryzyka go-
spodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii,
które powinny byæ w danych okolicznoœciach uwzglêdnione
przy dokonywaniu starannej oceny.

Dzia³ Ia. Prosta spó³ka akcyjna Art. 300125.
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Art. 300126. [Odpowiedzialnoœæ solidarna]

Je¿eli szkodê, o której mowa w art. 300124 i art. 300125 § 1,
wyrz¹dzi³o kilka osób wspólnie, odpowiadaj¹ za szkodê so-
lidarnie.

Art. 300127. [Powództwo akcjonariusza o naprawienie szkody
wyrz¹dzonej spó³ce]

§ 1. Je¿eli spó³ka nie wytoczy powództwa o naprawienie
szkody wyrz¹dzonej jej przez cz³onka organu lub akcjona-
riusza w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrz¹dza-
j¹cego szkodê, ka¿dy akcjonariusz mo¿e wytoczyæ powódz-
two o naprawienie szkody wyrz¹dzonej spó³ce.

§ 2. Na ¿¹danie pozwanego, zg³oszone przy pierwszej
czynnoœci procesowej, s¹d mo¿e nakazaæ z³o¿enie kaucji na
zabezpieczenie pokrycia szkody gro¿¹cej pozwanemu. Wy-
sokoœæ i rodzaj kaucji s¹d okreœla wed³ug swojego uznania.
W przypadku niez³o¿enia kaucji w wyznaczonym przez s¹d
terminie pozew zostaje odrzucony.

§ 3. Na kaucji s³u¿y pozwanemu pierwszeñstwo przed
wszystkimi wierzycielami powoda.

§ 4. Je¿eli powództwo oka¿e siê nieuzasadnione, a powód,
wnosz¹c je, dzia³a³ w z³ej wierze lub dopuœci³ siê ra¿¹cego
niedbalstwa, jest obowi¹zany naprawiæ szkodê wyrz¹dzon¹
pozwanemu.

Art. 300128. [Skutki wytoczenia powództwa oraz upad³oœci spó³ki]

W przypadku wytoczenia powództwa przez akcjonariu-
sza na podstawie art. 300127 § 1 oraz w razie upad³oœci spó³ki
osoby obowi¹zane do naprawienia szkody nie mog¹ powo-
³ywaæ siê na uchwa³ê akcjonariuszy udzielaj¹c¹ im absoluto-
rium ani dokonane przez spó³kê zrzeczenie siê roszczeñ o od-
szkodowanie.
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Art. 300129. [Powództwo o zwrot bezprawnie dokonanej wyp³aty]

Przepisy art. 300127 i art. 300128 stosuje siê odpowiednio do
roszczeñ spó³ki o zwrot wyp³at, o których mowa w art. 30022.

Art. 300130. [Przedawnienie]

Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia siê z up³y-
wem trzech lat od dnia, w którym spó³ka dowiedzia³a siê
o szkodzie i osobie obowi¹zanej do jej naprawienia. Jednak-
¿e w ka¿dym przypadku roszczenie przedawnia siê z up³y-
wem dziesiêciu lat od dnia, w którym nast¹pi³o zdarzenie
wyrz¹dzaj¹ce szkodê.

Art. 300131. [S¹d w³aœciwy miejscowo]

Powództwo o odszkodowanie przeciwko cz³onkom orga-
nów spó³ki oraz likwidatorom wytacza siê wed³ug miejsca
siedziby spó³ki.

KOMENTARZ

[Odpowiedzialnoœæ deliktowa] Odpowiedzialnoœæ deliktowa dotyczy cz³on-
ków wszystkich organów funkcjonuj¹cych w prostej spó³ce akcyjnej, wy-
kracza zatem poza odpowiedzialnoœæ cz³onków organu zarz¹dzaj¹cego. Nie
tylko podmiotowy zakres omawianej odpowiedzialnoœci jest szeroki, równie¿
jej granice przedmiotowe maj¹ taki charakter.

[Zakres odpowiedzialnoœci]Powy¿sze osoby odpowiadaj¹ wobec spó³ki
za szkodê wynik³¹ z niewykonania lub nienale¿ytego wykonania swoich
obowi¹zków, w tym z niedo³o¿enia nale¿ytej starannoœci wynikaj¹cej z za-
wodowego charakteru ich dzia³alnoœci lub niedochowania lojalnoœci wobec
spó³ki, chyba ¿e nie ponosz¹ winy.

[Przes³anki] Przes³anki odpowiedzialnoœci s¹ zatem nastêpuj¹ce:
– po stronie spó³ki powsta³a szkoda rozumiana jako poniesione przez

spó³kê straty b¹dŸ utracone przez ni¹ korzyœci, które mog³aby osi¹gn¹æ,
– dzia³anie lub zaniechanie cz³onka organu jest bezprawne (narusza prze-

pisy prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego) albo sprzeczne z postano-

Dzia³ Ia. Prosta spó³ka akcyjna Art. 300131
.
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wieniami umowy spó³ki – wystarczaj¹ce jest przy tym naruszenie tylko
jednej z kategorii norm (np. wy³¹cznie postanowieñ umowy spó³ki), nie-
mniej jednak poszkodowana spó³ka, pozywaj¹c cz³onka organu, ma
obowi¹zek wskazania konkretnego przepisu prawa lub jej umowy oraz
sposobu, w jaki cz³onek organu go naruszy³,

– pomiêdzy dzia³aniem lub zaniechaniem cz³onka organu a szkod¹ zacho-
dzi adekwatny zwi¹zek przyczynowy, czyli szkoda jest normalnym na-
stêpstwem zachowania cz³onka organu,

– zachowanie cz³onka organu jest zawinione – przy czym ustawa wprowa-
dza domniemanie winy. Oznacza to, ¿e w toku ewentualnego procesu
s¹dowego o odszkodowanie to pozwany cz³onek organu musi wykazaæ,
¿e nie ponosi winy w swoim postêpowaniu. Winê nale¿y rozumieæ za-
równo jako winê umyœln¹ (celowe i œwiadome dzia³anie), jak i winê nie-
umyœln¹ (gdy cz³onek organu przewiduje mo¿liwoœæ powstania szkody
i godzi siê na to, lekkomyœlnie przyjmuj¹c, ¿e szkoda nie powstanie),
a tak¿e jako ra¿¹ce niedbalstwo (gdy szkoda jest nastêpstwem niedo-
pe³nienia obowi¹zków przez cz³onka organu, które nie by³o nakierowane
na spowodowanie szkody, a wynika³o np. z braku ostro¿noœci w dzia-
³aniu). Ustawodawca jako przyk³ad winy nieumyœlnej wprost wskazuje
niedo³o¿enie nale¿ytej starannoœci wynikaj¹cej z zawodowego charak-
teru dzia³alnoœci. Ponadto, niezale¿nie od stopnia winy, cz³onek organu
odpowiada za szkody wywo³ane niedochowaniem lojalnoœci wobec
spó³ki.
[Brak lojalnoœci] Brak lojalnoœci przejawia siê zachowaniem sprzecz-

nym z interesem spó³ki i dotyczyæ mo¿e cz³onków wszystkich jej organów.
Brakiem lojalnoœci mo¿e byæ przyk³adowo ujawnienie istotnych informacji,
nawet je¿eli nie stanowi¹ tajemnicy przedsiêbiorstwa, prowadzenie dzia³al-
noœci konkurencyjnej, blokowanie dzia³añ spó³ki w celu uzyskania w³asnych
korzyœci itp. Na przes³ankê tê powinni w szczególnoœci uwa¿aæ cz³onkowie
zarz¹du spó³ki, których obowi¹zuje ustawowy zakaz konkurencji wzglêdem
spó³ki, bez w¹tpienia bowiem dzia³alnoœæ tego typu stanowiæ bêdzie przejaw
braku lojalnoœci.
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