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Wstęp

Zarząd jest jednym z najważniejszych organów w spół-
ce z ograniczoną odpowiedzialnością. Prawidłowe wy-
konywanie obowiązków przez członków zarządu ma 
kluczowe znaczenie dla funkcjonowania firmy. Nie-
trudno popełnić błąd, który może okazać się kosztow-
ny i narazić ją na ogromne straty finansowe. Właściwe 
prowadzenie spraw spółki wymaga znajomości nie tyl-
ko przepisów prawa, ale i praktyki. Dlatego też przy-
gotowaliśmy dla Państwa książkę „Zarząd w spółce 
z o.o.”. Jest to pierwsza publikacja z serii„Biblioteczka 
spółki z o.o.”.

Książka daje szczegółowe wskazówki, w jaki sposób po-
wołać oraz odwołać zarząd w spółce. Nasi eksperci, po-
siadający wieloletnie doświadczenie w udzielaniu porad 
spółkom z o.o., przedstawią najważniejsze i najbardziej 
problematyczne zagadnienia związane z prawami i obo-
wiązkami członków zarządów.

„Zarząd w spółce z o.o.” to kompendium wiedzy za-
równo dla członków zarządów, jak i udziałowców spół-
ki oraz członków rad nadzorczych. Omawiamy w nim 
bowiem nie tylko relacje członków zarządu ze spółką, 
ale także zasady reprezentacji w sytuacji, gdy członek 
zarządu popadnie w konflikt z firmą. Przedstawiamy 
również sposób funkcjonowania zarządu w oparciu o re-
gulamin oraz podpowiadamy jakie zapisy – korzystne 
zarówno dla spółki, jak i zarządu – powinny się w nim 
znaleźć. Ponadto czytelnicy znajdą w publikacji prak-
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tyczne porady dotyczące podejmowania uchwał przez 
zarząd, a także wskazówki, jak uniknąć błędów przy ich 
podejmowaniu.

Wyjaśniamy także, kiedy zarząd dokonuje czynności 
zwykłego zarządu, a kiedy czynności przekraczające 
jego zakres. Podpowiadamy, o czym należy pamiętać 
gdy określona czynność przekracza zakres zwykłego za-
rządu i w jaki sposób powinien postąpić zarząd, by nie 
narazić się na odpowiedzialność.

Z poważaniem
Joanna Banasiak-Lach

redaktor prowadzący
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Rozdział I
Powoływanie i odwoływanie 
członków zarządu

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest po-
woływany w umowie spółki. Zarząd spółki może być także 
powołany po podpisaniu umowy. Wówczas jest powoły-
wany uchwałą wspólników, chyba że umowa stanowi ina-
czej. Na przykład z umowy spółki może wynikać, że prawo 
powołania zarządu przysługuje radzie nadzorczej lub 
konkretnemu wspólnikowi. Z reguły przy podejmowa-
niu uchwały w sprawie powołania zarządu wymagana jest 
bezwzględna większość głosów.

 PRZYKŁAD 
Treść uchwały wspólników o powołaniu zarządu może 
być następująca:
Pkt 1. Na stanowisko członka zarządu powołuje się 
pana Jana Kowalskiego zam. w Warszawie, ul. Dobra 
3/8 m. 354.

Powołanie zarządu musi zostać odpowiednio udoku-
mentowane, a dowód jego ustanowienia (odpowiedni 
dokument, np. uchwała rady nadzorczej) wraz z wy-
szczególnieniem składu osobowego zarządu należy zło-
żyć wraz ze zgłoszeniem spółki do sądu rejestrowego 
(art. 167 § 1 pkt 3 ustawy z 15 września 2000 r. – Ko-
deks spółek handlowych; Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 
ze zm.; dalej: ksh). 
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Członek zarządu może rozpocząć pełnienie swoich obo-
wiązków od momentu powołania, chyba że z aktu powo-
łania będzie wynikać co innego. Wpis nowego członka 
zarządu do KRS ma więc charakter wyłącznie deklarato-
ryjny. Powołanie danej osoby do zarządu wystarcza, aby 
mogła ona wykonywać wszelkie czynności, do których 
uprawniony jest zarząd. Tak więc nie są już potrzebne 
żadne dodatkowe dyspozycje ani upoważnienia.

W zarządzie może zasiadać jedna osoba lub kilka osób 
(zarząd wieloosobowy). W skład zarządu mogą wcho-
dzić zarówno wspólnicy, jak i osoby spoza ich grona – tak 
pracownicy, jak osoby, które nie współpracowały dotych-
czas ze spółką.

Najczęściej do zarządu powołuje się wspólników, jednak 
coraz częściej funkcję tę powierza się osobom profesjonal-
nie zajmującym się prowadzeniem spraw spółek – mene-
dżerom, którzy posiadają doświadczenie i odpowiednie 
wykształcenie z dziedziny zarządzania, prawa, ekonomii. 
Wspólnicy natomiast starają się, aby zasiąść w radzie nad-
zorczej, gdyż dzięki temu otrzymują nie tylko dywidendy, 
ale także wynagrodzenia za odbyte posiedzenia.

Prawo wyboru członków zarządu przysługuje wspólnikom. 
Mają oni swobodę w decydowaniu o tym, jakie osoby po-
wołają. Mogą także przekazać to prawo np. radzie nadzor-
czej lub jednej osobie ze swego grona, ale tylko wówczas, 
gdy taką możliwość przewiduje umowa spółki. Jeśli zgro-
madzenie wspólników przekaże uprawnienie do powoła-
nia członków zarządu innemu organowi, nie oznacza to, 
że zrzeka się ono możliwości odwołania osób z zarządu.

Zgromadzenie wspólników zawsze będzie mogło de-
cydować o odwołaniu każdego członka zarządu (chyba 
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