
rozumiewania siê na odleg³oœæ. W tym przypadku jednak¿e nie przepro-
wadza siê ca³ego posiedzenia zarz¹du, a jedynie g³osuje siê nad treœci¹
konkretnej uchwa³y. Warto zaznaczyæ, ¿e uchwa³a zostanie powziêta, gdy
wypowie siê za ni¹ bezwzglêdna wiêkszoœæ cz³onków zarz¹du.

[Uchwa³y obiegowe] Na koniec warto dodaæ, ¿e istnieje jeszcze trzecia
mo¿liwoœæ zdalnego g³osowania nad uchwa³ami. Jest ni¹ g³osowanie pi-
semne (obiegowe). Polega ono na tym, ¿e ka¿dy z cz³onków zarz¹du wysy³a
swój g³os prezesowi zarz¹du albo innej, wskazanej przez niego, osobie.
Obowi¹zuj¹ tu te same zasady g³osowania, co opisane powy¿ej.

[Protoko³owanie uchwa³ zarz¹du] Do 13 paŸdziernika 2022 r. Kodeks
spó³ek handlowych nie zawiera³ przepisu, który regulowa³by wprost zasady
protoko³owania uchwa³ zarz¹du. Zmieni³o siê to wraz z dodaniem art. 2081

k.s.h. Przepis ten okreœla minimaln¹ treœæ protoko³u oraz zasady jego pod-
pisywania. Kodeks daje przy tym pierwszeñstwo postanowieniom umowy
spó³ki i regulaminu zarz¹du. Dopiero je¿eli nie normuj¹ one przedmioto-
wych kwestii, stosuje siê zasady przewidziane w ww. przepisie.

Art. 209. [Sprzecznoœæ interesów]

W przypadku sprzecznoœci interesów spó³ki z interesami
cz³onka zarz¹du, jego wspó³ma³¿onka, krewnych i powi-
nowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest
powi¹zany osobiœcie, cz³onek zarz¹du powinien ujawniæ
sprzecznoœæ interesów i wstrzymaæ siê od udzia³u w roz-
strzyganiu takich spraw oraz mo¿e ¿¹daæ zaznaczenia tego
w protokole.

Art. 2091. [Obowi¹zek lojalnoœci cz³onka zarz¹du wobec spó³ki]

§ 1. Cz³onek zarz¹du powinien przy wykonywaniu swoich
obowi¹zków do³o¿yæ starannoœci wynikaj¹cej z zawodowego
charakteru swojej dzia³alnoœci oraz dochowaæ lojalnoœci wo-
bec spó³ki.

§ 2. Cz³onek zarz¹du nie mo¿e ujawniaæ tajemnic spó³ki
tak¿e po wygaœniêciu mandatu.

Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Art. 2091
.
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[Definicja] Za sprzecznoœæ interesów cz³onka zarz¹du i spó³ki nale¿y
uznaæ ka¿d¹ sytuacjê, w której interes spó³ki pozostaje w konflikcie z inte-
resem cz³onka jej zarz¹du, a tak¿e jego wspó³ma³¿onka, krewnych i po-
winowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powi¹zany
osobiœcie.

[Obowi¹zek cz³onka zarz¹du] W takich wypadkach norma wynikaj¹ca
z przepisu art. 209 k.s.h. nakazuje, aby cz³onek zarz¹du ujawni³ sprzecznoœæ
interesów pozosta³ym cz³onkom tego organu, a tak¿e wstrzyma³ siê od
udzia³u w rozstrzyganiu takich spraw. Mo¿e on tak¿e ¿¹daæ zaznaczenia tych
faktów w protokole zebrania zarz¹du. Sytuacje takie mog¹ wyst¹piæ, gdy
miêdzy cz³onkiem zarz¹du i spó³k¹ zosta³a albo ma zostaæ zawarta dodat-
kowa umowa czy te¿ podmioty te pozostaj¹ ze sob¹ w sporze b¹dŸ zarz¹d ma
zdecydowaæ o podjêciu kroków prawnych przeciwko takiej osobie (np.
o wyst¹pieniu z powództwem o zap³atê, z³o¿eniu zawiadomienia o mo¿li-
woœci pope³nienia przestêpstwa itp.).

[Obowi¹zek lojalnoœci] Kolejnym obowi¹zkiem cz³onka zarz¹du
wzglêdem spó³ki jest powinnoœæ jego lojalnoœci, a tak¿e zachowanie wy¿-
szej starannoœci w dzia³aniu. Tak zwany profesjonalny miernik starannoœci
cz³onka zarz¹du ma równie¿ zasadnicze znaczenie w kwestii oceny pra-
wid³owoœci postêpowania cz³onka zarz¹du oraz jego odpowiedzialnoœci za
w³asne zachowania. Wiêcej na ten temat w komentarzu do art. 293 i nast.
k.s.h.

[Ochrona tajemnic spó³ki] Z obowi¹zkiem lojalnoœci wi¹¿e siê koniecz-
noœæ zachowania w tajemnicy informacji wa¿nych dla spó³ki. Ich ujawnienie
mog³oby bowiem naraziæ spó³kê na szkodê. Warto zwróciæ uwagê, ¿e prze-
pis nie ogranicza tej powinnoœci jedynie do tajemnicy przedsiêbiorstwa
spó³ki, ma zatem szersze znaczenie ani¿eli art. 11 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Nadto, wobec braku wskazania okresu obowi¹zy-
wania przedmiotowej powinnoœci cz³onka zarz¹du, przyj¹æ nale¿y, ¿e obo-
wi¹zek zachowania tajemnic spó³ki jest bezterminowy. Wygaœnie zatem
dopiero w przypadku zwolenienia z niego przez spó³kê b¹dŸ utraty przez
dan¹ informacjê statusu tajemnicy. Cz³onek zarz¹du zobligowany bêdzie do
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