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Prokura łączna mieszana  
w zakładzie ubezpieczeń

W orzeczeniu z dnia 30 stycznia 2015 roku1 Sąd Najwyższy stwierdził, że niedopuszczalne jest udzielenie pro-
kury z zastrzeżeniem, iż prokurent może działać tylko łącznie z członkiem zarządu. Jednocześnie odmówiono 
możliwości wpisania prokury łącznej mieszanej do rejestru przedsiębiorców. Celem niniejszego opracowania 
jest zbadanie, czy prokura łączna mieszana może być wykorzystywana przez zakład ubezpieczeń działający 
w formie spółki akcyjnej oraz jakie konsekwencje w tym zakresie rodzi uchwała III CZP 34/14. 

Słowa kluczowe: zakład ubezpieczeń, prokura, prokura łączna mieszana, reprezentacja łączna mie-
szana, spółka akcyjna.

Wprowadzenie

Zgodnie z przepisami prawa polskiego zakład ubezpieczeń może wykonywać działalność wy-
łącznie w formie spółki akcyjnej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych bądź spółki europejskiej 
(societas europea)2. Ostatnia z wymienionych form prawnych jak dotychczas nie zyskała dużej 
popularności wśród polskich przedsiębiorców. Szczegółowa analiza problematyki dotyczącej pro-
kury łącznej mieszanej odnosić się będzie do zakładu ubezpieczeń działającego w formie spółki 
akcyjnej. Uprzednio konieczne jest jednak poczynienie kilku uwag ogólnych dotyczących instytucji 
prokury, regulowanej obecnie przez przepisy Kodeksu cywilnego3, które znajdują zastosowanie 
do spółek akcyjnych na podstawie art. 2 Kodeksu spółek handlowych4.

1. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r., III CZP 34/14, OSNC 2015/7–8, poz. 80, dalej jako: 
uchwała III CZP 34/14.

2. Zob. art. 6 ustawy z dnia 10 listopada 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2015, 
poz. 1844 z późn. zm.), dalej jako „ustawa o działalności ubezpieczeniowej”.

3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.), dalej jako: k.c.
4. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.), 

dalej jako: k.s.h.
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A joint mixed proxy in the insurance company 

This article is focused on the joint mixed proxy in the insurance company which acts as a joint stock 
company. The author explains what the joint mixed proxy is in Polish law and presents relations be-
tween the joint mixed representation and the joint mixed proxy. Moreover, a subject of analysis is the 
resolution of the Supreme Court of 30 January 2015, file No. III CZP 34/14, and the consequences of 
this resolution. The Supreme Court decided that the joint mixed proxy is inadmissible and, as a con-
sequence, registration of this type of proxy in the National Court Registers is not allowed. The above-
mentioned problem is considered from the perspective of the insurance company. 

Keywords: insurance company, proxy, joint mixed proxy, joint mixed representation, joint stock company.
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