
Dziennik Gazeta Prawna 23 marca 2010      nr 57 (2688)      www.gazetaprawna.plPrawoB12

Jakie są zasady odpowie-
dzialności za zobowiąza-
nia spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością 
w organizacji?
Z chwilą zawarcia umowy
spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością powstaje
spółka z o.o. w organizacji
(art. 161 par. 1 kodeksu 
spółek handlowych). Okres

pozostawania spółki w sta-
nie organizacji ma służyć
przede wszystkim przygoto-
waniu podstaw funkcjonal-
nych i ekonomicznych pod
działanie przyszłej spółki
z o.o. W tym okresie powi-
nien zostać dokonany wybór
organów spółki i zostać
zgromadzony kapitał prze-
widziany w umowie spółki.
Mimo przymiotu tymczaso-
wości spółka z o.o. w organi-
zacji, zgodnie z art. 11 par. 1
kodeksu spółek handlowych
(k.s.h.), może we własnym
imieniu nabywać prawa,
w tym własność nierucho-

mości i inne prawa rzeczowe,
zaciągać zobowiązania, po-
zywać i być pozywaną.
Artykuł 13 par. 1 k.s.h. w spo-
sób jednoznaczny określa,
że za zobowiązania spółki
kapitałowej (zatem także sp.
z o.o.) w organizacji odpo-
wiadają solidarnie spółka
i osoby, które działały w jej
imieniu. Należy mieć na uwa-
dze, że krąg osób, które mo-
gą działać w imieniu spółki
z o.o. w organizacji, jest okre-
ślony w art. 161 par. 2 k.s.h.,
zgodnie z którym spółka
z o.o. w organizacji jest re-
prezentowana przez zarząd

albo przez pełnomocnika po-
wołanego jednomyślną
uchwałą wspólników.
Za zobowiązania spółki
z o.o. w organizacji, w spo-
sób solidarny ze spółką
i osobami, które działały
w jej imieniu, odpowiedzial-
ność ponosi również wspól-
nik, z tym zastrzeżeniem, że
odpowiedzialność ta jest
ograniczona do wartości
niewniesionego wkładu na
pokrycie objętych udziałów.
Wniesienie pełnego wkładu
na udziały powoduje zatem
wygaśnięcie odpowiedzial-
ności wspólnika, natomiast

zwolnienie z odpowiedzial-
ności osób działających
w imieniu spółki z o.o. w or-
ganizacji następuje poprzez
zatwierdzenie ich czynności
przez zgromadzenie wspól-
ników.
Z chwilą wpisu do rejestru
spółka z o.o. w organizacji
staje się spółką z ograniczo-
ną odpowiedzialnością, tzn.
przyjmuje docelową formę
ustrojową spółki z o.o. Z tym
momentem uzyskuje też
osobowość prawną i staje
się podmiotem praw i obo-
wiązków spółki z o.o. w orga-
nizacji. Not. KT

Kto ponosi odpowiedzialność 
za zobowiązania spółki z o.o. 
w organizacji
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Z M I A N A P R A W A
Ministerstwo Sprawiedliwo-
ści chce wprowadzić do po-
stępowania cywilnego nie-
sprawdzoną w postępowaniu
gospodarczym prekluzję do-
wodową.Większość państw
Unii Europejskiej nie stosuje
takich ograniczeń.
Konstrukcja prekluzji dowo-
dowej zmusza strony postę-
powania do podania wszel-
kich twierdzeń i dowodów
już w pierwszym piśmie pro-
cesowym – w pozwie oraz
w odpowiedzi na pozew.
Wprowadzenie tego przepi-
su miałoby przyśpieszyć
i usprawnić polski proces.

Rozwiązania te nie są jednak
praktykowane w krajach
Unii Europejskiej.

Konstrukcja prekluzji nie ist-
nieje w prawie francuskim.
Sprawy gospodarcze rozpatry-
wane są w postępowaniu ogól-
nym. Ciężar dowodu spoczywa
na stronach postępowania
w pismach procesowych, do
których należy dołączyć wykaz
dowodów potwierdzających
roszczenia.

– Materiały dowodowe mo-
gą być składane sądowi do
momentu zamknięcia postę-
powania, z uwzględnieniem
zasady kontradyktoryjności –
twierdzi Noémie Boudoint,
prawnik w kancelarii Gide
Loyrette Nouel.

W Anglii sprawy między
przedsiębiorcami rozpatrywa-

ne są w dwóch etapach. Po-
czątkowo strony przedstawia-
ją swoje stanowiska wsprawie,
które nie zostają poparte do-
wodami. Dopiero w drugim
stadium następuje ujawnienie
dowodów. 

– Co do zasady, zarówno po-
wód, jak i pozwany powinni za-
prezentować całość materiału
dowodowego na drugim etapie,
jednak nie ma jednoznacznej
reguły, która zabraniałaby
zgłaszania nowych dowodów
później – mówi Mikołaj Stroj-
nowski, prawnik kancelarii
DLA Piper.

Inaczej kwestia dopuszcza-
nia dowodów przedstawia się
w prawie niemieckim. Praw-
dopodobnie na tych rozwiąza-
niach wzoruje się Komisja Ko-
dyfikacyjna Prawa Cywilne-

go, która przygotowała zmia-
ny do polskiej procedury.
W Niemczech procedura cy-
wilna przewiduje instytucję
prekluzji dowodowej. Jej rolą
jest zapobieganie przewlekło-
ści postępowania. Obowiązu-
je we wszystkich sprawach
cywilnych. 

– Dowód powołany przez
którąś ze stron po wyznaczo-
nym terminie zostanie przez
sąd niemiecki dopuszczony je-
dynie wtedy, gdy w opinii sądu
nie spowoduje opóźnienia po-
stępowania lub też gdy strona
w opinii sądu w wystarczają-
cy sposób usprawiedliwi zwło-
kę w powołaniu środka dowo-
dowego – twierdzi Wojciech
Rocławski, adwokat z Kance-
larii RGW Rocławski Graczyk
i Wspólnicy.

P O S T Ę P O W A N I E  C Y W I L N E Obowiązki stron

W państwach Unii nie ma ograniczeń w zgłaszaniu dowodów

ADAM MAKOSZ

Czy osoby, które nie są
w stanie wskazać sprawcy
wykroczenia drogowego na 
nieczytelnym zdjęciu z foto-
radaru, mogą zostać ukara-
ne za odmowę podania 
personaliów kierowcy?
RAFAŁ PUCHALSKI

Właściciel pojazdu narusza
obowiązek wskazania osoby
użytkującej pojazd tylko wte-
dy, gdy celowo odmówi wska-
zania tej osoby albo nie udzieli
odpowiedzi na pytanie, zadane
mu ustnie lub na piśmie przez
policjanta. Do takiego wniosku
doszedł na przykład Sąd Okrę-
gowy w Tarnowie (sygn. akt II
Waz 191/2004).
Należy podkreślić, że podsta-
wową przesłanką odpowie-
dzialności jest umyślność
w działaniu kierowcy. Tym sa-
mym wskazanie osób lub ich
kręgu, które mogły popełnić
wykroczenie drogowe, zwalnia
moim zdaniem od odpowie-
dzialności zart. 65 par. 2 kodek-
su wykroczeń (umyślne wpro-
wadzenie wbłąd funkcjonariu-
sza). Podobnej ocenie sądu bę-
dzie podlegał brak wskazania,
dla przykładu, z uwagi na
upływ czasu. To policja lub
straż miejska, prowadząc po-
stępowanie wyjaśniające, musi
wykazać umyślność w działa-
niu sprawcy. Błędna jest kwa-
lifikacja takiego czynu z art. 97
kodeksu wykroczeń, gdyż
przepis ten nie dotyczy w ogó-
le bezpieczeństwa lub porząd-
ku ruchu na drogach publicz-
nych.

Co może zrobić osoba, którą
funkcjonariusze chcą ukarać
taką grzywną, a co ci, którzy
przyjęli taki mandat?
Przysługuje jej prawo do od-
mowy przyjęcia mandatu kar-

nego. Wówczas funkcjonariusz
kieruje sprawę do rozpoznania
przez sąd. Ukaranemu manda-
tem karnym służy prawo do
złożenia wniosku do sądu o je-
go uchylenie w trybie art. 101
kodeksu postępowania wspra-
wach o wykroczenia. Prawo-
mocny mandat karny podlega
uchyleniu, jeżeli grzywnę nało-
żono za czyn niebędący wykro-
czeniem.
Uchylenie następuje na wnio-
sek ukaranego złożony w zawi-
tym terminie siedmiu dni od
daty uprawomocnienia się
mandatu lub z urzędu. Wnio-
sek taki nie podlega opłacie. 
Uprawniony do uchylenia pra-
womocnego mandatu karnego
jest sąd właściwy do rozpozna-
nia sprawy, na którego obsza-
rze działania została nałożona
grzywna.

Czy osoby, które nie odwoła-
ły się w siedmiodniowym
terminie, mają jakąkolwiek
szansę na zwrot uiszczonych
grzywien? 
Nie mają. Postępowanie man-
datowe nie podlega wznowie-
niu. Nie jest dopuszczalne
wznowienie postępowania
mandatowego ani postępo-
wania zakończonego wyda-
niem postanowienia o odmo-
wie uchylenia mandatu kar-
nego, ponieważ orzeczenie 
to nie kończy prawomocnie
postępowania sądowego.
Kwestie sporne w tym zakre-
sie rozstrzygnął już Sąd Naj-
wyższy.

T R Z Y  PYTA N IA  DO  

Rafała Puchalskiego, sędziego Sądu Rejonowego w Jarosławiu

Mandat z radaru można 
podważyć tylko w ciągu 7 dni
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Z M I A N A P R A W A
Projekt zmian w procedu-
rze karnej przewiduje przy-
wrócenie instytucji sędzie-
go śledczego. Będzie on
kontrolował działania poli-
cji i sądów. Nie będzie jed-
nak orzekał.
Prawnicy i posłowie chcą
przyspieszyć postępowanie
karne poprzez powołanie do
życia instytucji sędziego śled-
czego. Grupa posłów przed-
łożyła już do laski marszał-
kowskiej projekt zmian w ko-
deksie postępowania karne-
go, który przewiduje takie
rozwiązania. Wczoraj w Se-
nacie odbyła się specjalna
konferencja na ten temat.

Sędzia śledczy – według
projektu – będzie organem
powołanym do kontroli legal-
ności działania prokuratury
i policji w postępowaniu przy-
gotowawczym Będzie on też
utrwalał dowody dla sądu,
przez co nie trzeba ich będzie
powtarzać na etapie procesu
sądowego.

– Nie można dopuszczać
do tego, aby sędzia powoły-
wał w procesie kilkuset
świadków, tak jak to miało
miejsce w sprawie posłanki
Renaty Beger. Postępowanie
przygotowawcze trwa zbyt
długo, a procesy sądowe cią-
gną się latami – mówi współ-
autorka projektu dr Monika
Zdrojewska z Uniwersytetu
Łódzkiego. 

Sędzia śledczy miałby być
usytuowany w prokuraturze

okręgowej. Występowałby je-
dynie w najpoważniejszych
sprawach – śledztwach. Spra-
wy mniejszej wagi prowadzi-
łaby policja w formie docho-
dzeń, które byłyby maksy-
malnie uproszczone.

– Sędzią śledczym mógłby
być doświadczony prawnik
z co najmniej pięcioletnią
praktyką – uważa poseł Jerzy
Kozdroń, przewodniczący
sejmowej Komisji Kodyfika-
cyjnej.

Do zadań sędziego śledcze-
go należałoby rozpoznawanie
zażaleń na działania prokura-
tora i policji. Kontrolowałby
on także zastosowane środki
przymusu i utrwalał dla sądu
najważniejsze dowody. W od-
różnieniu od zwykłych sę-
dziów nie mógłby natomiast
wydawać wyroków.

– Przywrócenie instytucji
sędziego śledczego w Polsce
ma na celu wzmocnienie gwa-
rancji ochrony praw jednost-
ki oraz kontroli nad wiary-
godnością i utrwalaniem do-
wodów we wstępnym sta-
dium procesu karnego –
wyjaśnia współtwórca pro-
jektu prof. Piotr Kruszyński.

Instytucja sędziego śledcze-
go funkcjonuje w państwach
zachodnioeuropejskich.

– Tylko w Belgii i we Fran-
cji utrzymano klasyczną po-
stać tej instytucji. W Niem-
czech, Austrii i Włoszech zli-
kwidowano taki model –
przypomina prof. Stanisław
Waltoś z Uniwersytetu Ja-
giellońskiego.

Model ten funkcjonował
także w Polsce w dwudziesto-
leciu międzywojennym. 

S E N A T P O S T Ę P O W A N I E  K A R N E Śledztwa i dochodzenia 

Sędzia śledczy skontroluje prokuraturę

Ogłoszenia sądowe w Dzienniku Gazecie Prawnej
Zamów ogłoszenia sądowe w Dzienniku Gazecie Prawnej!

Wszystkie ogłoszenia sądowe zamieszczane są w żółtym grzbiecie we wtorki i czwartki!
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