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uchwałę walnego zgromadzenia spółdzielni. Podobnie jest wtedy, gdy sąd, w ra-
zie podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały odmawiającej podziału spół-
dzielni na żądanie mniejszości albo uchwały o podziale naruszającej istotne inte-
resy członków występujących z żądaniem podziału, albo w razie nierozpatrzenia 
przez walne zgromadzenie zgłoszonego przez członków żądania w terminie 
trzech miesięcy od dnia jego doręczenia, wydaje orzeczenie zastępujące uchwałę 
o podziale (art. 108a § 4 i 5 pr. spółdz.).

Poza zakresem rozważań w niniejszym opracowaniu pozostawiam problem, 
czy i ewentualnie w jakim zakresie do uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych 
i spółdzielni stosuje się przepisy art. 58 k.c., mimo szczególnych regulacji za-
mieszczonych w art. 249 i nast. k.s.h, art. 422 i nast. k.s.h oraz art. 42 pr. spółdz. 
Nie omawiam też zagadnienia wpływu wad oświadczenia woli osób uczestniczą-
cych w głosowaniu na ważność uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych i spół-
dzielni53. Są to złożone kwestie wymagające odrębnego przedstawienia.

9. W konkluzji niniejszych rozważań dochodzę do następujących wniosków. 
Po pierwsze, uchwały zgromadzeń spółek kapitałowych i spółdzielni, jeżeli zmie-
rzają do wywołania skutków cywilnoprawnych, są oświadczeniami woli osób 
prawnych (art. 38 k.c.). Po drugie, swoistość wspomnianych uchwał przejawia 
się w szczególnym sposobie składania oświadczenia woli, mianowicie podjęcia 
aktu woli i wyrażenia go na zewnątrz zgodnie z określonymi w ustawie i statucie 
(umowie) regułami zwoływania posiedzeń, obradowania na zgromadzeniu i gło-
sowania uwzględniającego zasadę majoryzacji. Po trzecie, oświadczenie woli, 
złożone w ten sposób przez spółkę kapitałową i spółdzielnię, jest albo jej czyn-
nością prawną jednostronną, albo składnikiem czynności prawnej dwustronnej 
(umowy).
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LegaL Nature of a resoLutioN adoPted at the MeetiNg 
of a CaPitaL CoMPaNy or a CooPerative

The legal nature of resolutions adopted at the meetings of capital companies and co-
operatives is one of the basic theoretical issues of company law and cooperative law. The 
Author comes to the following conclusions of his considerations. Firstly, the resolutions 
adopted at meetings of capital companies or cooperatives, if they intend to have effects on 
civil law, are the statements of legal persons’ will (art. 38 of the Civil Code). Secondly, the 
specificity of these resolutions is manifested in a particular way of making a declaration 
of will, namely, by taking the act of will and expressing it out in accordance with rules of 
convening meetings that are specified by law and agreements, debating at meetings and 

53 Zob. np. K. Pietrzykowski, Bezwzględnie nieważne…, s. 217–219.
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voting with the majority rule. Thirdly, a statement of will made that way by a capital com-
pany or a cooperative is its legal unilateral action or a component of a bilateral legal action 
(agreement).


