
Art. 30053. [Wewnêtrzne ograniczenia zarz¹du]

Wobec spó³ki cz³onkowie zarz¹du i dyrektorzy podlegaj¹
ograniczeniom ustanowionym w umowie spó³ki oraz, je¿eli
umowa spó³ki nie stanowi inaczej, w uchwa³ach akcjona-
riuszy.

Art. 30054. [Nale¿yta starannoœæ]

Cz³onek organu powinien przy wykonywaniu swoich
obowi¹zków do³o¿yæ starannoœci wynikaj¹cej z zawodowego
charakteru swojej dzia³alnoœci oraz dochowaæ lojalnoœci wo-
bec spó³ki.

Art. 30055. [Sprzecznoœæ interesów]

§ 1. W przypadku sprzecznoœci interesów spó³ki z inte-
resami cz³onka organu, jego wspó³ma³¿onka, krewnych i po-
winowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest
powi¹zany osobiœcie, cz³onek organu powinien ujawniæ
sprzecznoœæ interesów i wstrzymaæ siê od udzia³u w roz-
strzyganiu takich spraw oraz mo¿e ¿¹daæ zaznaczenia tego
w protokole.

§ 2. Cz³onek organu nie mo¿e ujawniaæ tajemnic spó³ki,
tak¿e po wygaœniêciu mandatu.

§ 3. Cz³onek zarz¹du ani dyrektor nie mog¹ bez zgody
spó³ki zajmowaæ siê interesami konkurencyjnymi ani uczest-
niczyæ w spó³ce konkurencyjnej jako wspólnik spó³ki cywil-
nej, spó³ki osobowej lub jako cz³onek organu spó³ki ka-
pita³owej albo uczestniczyæ w innej konkurencyjnej osobie
prawnej jako cz³onek organu, chyba ¿e umowa spó³ki sta-
nowi inaczej. Zakaz ten obejmuje tak¿e udzia³ w konku-
rencyjnej spó³ce kapita³owej w przypadku posiadania w niej
przez cz³onka zarz¹du albo dyrektora co najmniej 10%
ogólnej liczby g³osów lub ogólnej liczby udzia³ów albo akcji,
albo prawa do powo³ania co najmniej jednego cz³onka
zarz¹du albo dyrektora. Je¿eli umowa spó³ki nie stanowi
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inaczej, zgody udziela organ uprawniony do powo³ywania
cz³onka organu.

KOMENTARZ

[Nale¿yta starannoœæ] Cz³onkowie wszystkich organów spó³ki maj¹
obowi¹zek starannego i sumiennego dzia³ania, bowiem na gruncie prawa zo-
bowi¹zañ traktowani s¹ jak profesjonaliœci. Miernik ich starannoœci jest za-
tem podwy¿szony wzglêdem tego, który powinny zachowaæ osoby poza
swoj¹ zawodow¹ aktywnoœci¹. W odniesieniu do stosunków o charakterze
zawodowym uzasadnia to wymaganie starannoœci d³u¿nika na poziomie
wy¿szym od przeciêtnego. Przy tym wymaganie takie nale¿y stosowaæ za-
równo do umów jednostronnie, jak i dwustronnie profesjonalnych273. Wzo-
rzec nale¿ytej starannoœci w ww. przypadku oceniany jest wiêc przez
pryzmat prowadzonej przez dan¹ osobê dzia³alnoœci gospodarczej lub za-
wodowej, w któr¹ wkomponowane jest wymaganie posiadania niezbêdnej
wiedzy fachowej, obejmuj¹cej nie tylko czysto formalne kwalifikacje, ale
tak¿e doœwiadczenie wynikaj¹ce z praktyki zawodowej oraz ustalone
zwyczajowo standardy wymagañ. Profesjonalizm powinien przejawiaæ siê
w dwóch podstawowych cechach jej zachowania: postêpowaniu zgodnym
z regu³ami fachowej wiedzy oraz sumiennoœci274.

[Sprzecznoœæ interesów] Szczególnym przejawem profesjonalizmu
cz³onków organu jest obowi¹zek ich lojalnoœci wzglêdem spó³ki, którego
szczególnym rodzajem jest obowi¹zek powstrzymania siê od dzia³añ
sprzecznych z interesami spó³ki. W przypadku zatem sprzecznoœci intere-
sów spó³ki z interesami cz³onka organu, jego wspó³ma³¿onka, krewnych
i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powi¹zany
osobiœcie, cz³onek organu powinien ujawniæ sprzecznoœæ interesów i wstrzy-
maæ siê od udzia³u w rozstrzyganiu takich spraw; mo¿e te¿ ¿¹daæ zazna-
czenia tego faktu w protokole. Sytuacje takie mog¹ wyst¹piæ, gdy miêdzy
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273 Zob. wyrok S¹du Apelacyjnego w £odzi z 16 marca 2018 r., I ACa 967/17, publ. Portal
Orzeczeñ S¹dów Powszechnych, http://orzeczenia.ms.gov.pl.
274 Zob. wyrok S¹du Apelacyjnego w Bia³ymstoku z 14 lutego 2018 r., I AGa 30/18, publ.
Portal Orzeczeñ S¹dów Powszechnych, http://orzeczenia.ms.gov.pl.




