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Dywidenda jest to zysk przeznaczony do 
podziału pomiędzy udziałowców lub ak-
cjonariuszy w spółce z ograniczoną odpo-
wiedzialnością, spółce akcyjnej, lub spółce 
komandytowo-akcyjnej. Zgodnie z art. 347 
§ 1 ustawy Kodeks spółek handlowych 
(KSH) akcjonariusze mają prawo do udzia-
łu w zysku wykazanym w sprawozdaniu fi-
nansowym, zbadanym przez biegłego re-
widenta, który został przeznaczony przez 
walne zgromadzenie do wypłaty akcjona-
riuszom. Przepis ten wprost mówi o „wy-
płacaniu” dywidendy. Dywidenda określa-
na jest też w powyższych przepisach jako 
określona „kwota”. Wynika z tego, że zasa-
dą jest wypłacanie udziałowcom lub ak-
cjonariuszom dywidendy w formie pie-
niężnej. Przepisy KSH nie przewidują 
wprost możliwości wypłaty dywidendy 
w formie innej niż pieniężna, jednak 
w praktyce stosowane jest również roz-
wiązanie polegające na wypłacie dywi-
dendy w formie przeniesienia na akcjo-
nariuszy lub udziałowców składników ma-
jątkowych innych niż pieniądze. Jest to 
tzw. dywidenda niepieniężna lub dywi-
denda rzeczowa. Dodatkowo należy 

wskazać, że dopuszczalność wypłaty dy-
widendy w takiej formie powinna być 
z góry przewidziana w statucie lub umo-
wie spółki (akcie założycielskim). W przy-
padku, gdy w danej spółce nie ma bezpo-
średnio możliwości podjęcia uchwały 
o wypłacie dywidendy niepieniężnej, wal-
ne zgromadzenie akcjonariuszy lub zgro-
madzenie wspólników może podjąć uch-
wałę o wypłacie dywidendy w formie pie-
niężnej, a świadczenie niepieniężne może 
zostać spełnione przez spółkę za zgodą 
akcjonariusza lub udziałowca. Takie roz-
wiązanie wynika z art. 453 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. W ta-
kim przypadku – po spełnieniu świadcze-
nia - zobowiązanie spółki do wypłaty dy-
widendy w pieniądzu wygasa. 

Należy podkreślić, iż faktyczna wartość 
świadczenia niepieniężnego powinna od-
powiadać kwocie zysku przeznaczonego 
do podziału. Zawyżenie wyceny przed-
miotu dywidendy rzeczowej może stano-
wić podstawę roszczeń akcjonariuszy lub 
udziałowców wobec spółki. W przypadku 
zaniżonej wyceny przedmiotu dywidendy 

akcjonariusz lub udziałowiec może być on 
zobowiązany do zwrotu nienależnej nad-
wyżki spółce (art. 198 i art. 350 KSH). Za ta-
ką nienależną wypłatę mogą odpowiadać 
także członkowie zarządu spółki.
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