
Wybór rady nadzorczej spółki akcyjnej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

[Stan prawny]
Na mocy art. 385 § 3 k.s.h. wybór rady nadzorczej w spółce akcyjnej może zostać dokonany 
w  drodze  głosowania  oddzielnymi  grupami.  Do  przeprowadzenia  wyboru  we  wskazany 
sposób  niezbędny  jest  wniosek  akcjonariuszy,  reprezentujących  co  najmniej  jedną  piątą 
kapitału  zakładowego.  W  przypadku  złożenia  takiego  wniosku  wybór  rady  nadzorczej 
powinien  być  dokonany  przez  najbliższe  walne  zgromadzenie  w  drodze  głosowania 
oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej. 
Rada nadzorcza jest organem obligatoryjnym w spółce akcyjnej (art. 381 k.s.h.).

Głosowanie grupami polega na tym,  iż  akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu 
dzieli  się  na  tyle  grup  ilu  członków  rady  podlega  wyborowi.  Aby  ustalić  liczbę  osób 
potrzebnych  do  utworzenia  grupy,  należy  podzielić  liczbę  reprezentowanych  akcji  przez 
liczbę  stanowisk w radzie,  które będą obsadzone (zob.  art.  385 k.s.h.).  Przykładowo,  gdy 
wybieranych  jest  5  członków  rady  nadzorczej,  utworzone  mogą  zostać  cztery  grupy 
składające  się  z  akcjonariuszy  posiadających  łącznie  20%  kapitału  zakładowego 
reprezentowanego na zgromadzeniu. 

Na marginesie należy dodać, iż rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach 
publicznych  co najmniej  z  pięciu członków, powoływanych  i  odwoływanych przez walne 
zgromadzenie (art. 385 § 1 k.s.h.). Górną liczbę członków rady nadzorczej określa natomiast 
statut spółki. 

Natomiast zgodnie z art. 408 § 1 k.s.h. jeżeli przepisy kodeksu lub statutu spółki nie stanowią 
inaczej,  walne zgromadzenie jest  ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim 
akcji. Oznacza to, iż co do zasady w spółce akcyjnej nie obowiązuje wymóg quorum, chyba 
że ustawa lub statut stanowią inaczej.

[Stan faktyczny]
W  związku  ze  wskazanym  sposobem  wyboru  rady  nadzorczej,  powstał  problem,  czy 
głosowanie  grupami  uchyla  wymogi  przesądzające  o  ważności  walnego  zgromadzenia 
akcjonariuszy,  w  szczególności  zaś  wymóg  quorum.  To  znaczy,  czy  na  zgromadzeniu 
zwołanym w celu wyboru rady nadzorczej wystarczająca jest obecność akcjonariuszy, którzy 
mogą łącznie utworzyć przynajmniej jedną grupę, aby dokonać wyboru jednego członka rady 
nadzorczej.  Czy też  spełniony musi  zostać  wymóg quorum,  który zastrzeżono  w umowie 
spółki.

[Orzeczenie sądu]
Wybór rady nadzorczej spółki akcyjnej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 
3 k.s.h.) wymaga uchwały walnego zgromadzenia podjętej z zachowaniem przewidzianego 
statutem quorum.

[Praktyczne znaczenie orzeczenia]
Do wyboru członków rady nadzorczej w spółce akcyjnej dokonywanego w drodze głosowania 
oddzielnymi grupami, niezbędne jest aby zwołane w tym celu walne zgromadzenie spełniało 
wymóg quorum, nawet jeśli na zgromadzeniu tym obecni są akcjonariusze, którzy zdolni są 
do utworzenia grupy celem wyboru członka rady nadzorczej. 



Uchwała  podjęta  bez  zachowania  wymogu  quorum,  nawet  jeśli  podjęto  ją  w  drodze 
głosowania grupami, stanowić będzie tzw. uchwałę nieistniejącą, która nie wywołuje żadnych 
skutków prawnych (art. 58 § 1 k.c.).
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