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SPÓŁKA CYWILNA



SPÓŁKA CYWILNA
▪ nie jest spółką handlową – zobowiązanie (umowa) wspólników

▪ brak podmiotowości prawnej – nie jest przedsiębiorcą, nie ma firmy

▪ podmiotami praw i obowiązków są wspólnicy

▪ nie może udzielić prokury

▪ nie musi prowadzić przedsiębiorstwa

▪ nie podlega wpisowi do rejestru (tylko wzmianka przy wspólnikach)

▪ powstaje z chwilą zawarcia umowy

▪ zmiana umowy spółki wymaga zgodnych oświadczeń woli wszystkich

wspólników (trwałość składu osobowego)

▪ nie jest możliwe „wykluczenie wspólnika” przez pozostałych wspólników

▪ nie wymaga wniesienia wkładów

Art. 860. § 1. Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć

do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w

sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów

▪ wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub

innych praw albo na świadczeniu usług.



MAJĄTEK
▪ spółka nie dysponuje własnym majątkiem, majątek stanowi wspólność

łączną wspólników

▪ wniesienie wkładu do spółki oznacza powstanie majątku wspólnego

wskutek czego dochodzi do objęcia wkładu wspólnością łączną

▪ w miejsce dotychczasowego prawa w majątku wspólnika pojawia powstaje

udział we wspólności łącznej majątku spółki

▪ umowa spółki oprócz skutku obligacyjnego wywołuje skutek rzeczowy

▪ wniesienie wkładu do spółki wyraża się więc w tym, że wspólnik przestaje

być wyłącznie uprawnionym, lecz staje się współuprawnionym łącznie z

pozostałymi wspólnikami.

▪ „udziały wspólników” w majątku nie są określone ułamkowo, każdy ze

wspólników ma taki sam zakres uprawnień co do całości majątku, jak i do

poszczególnych jego składników

▪ wspólnik nie może rozporządzać swoim udziałem w majątku wspólnym

wspólników ani w poszczególnych jego składnikach (art. 863 § 1 k.c.)



▪ wierzyciel osobisty wspólnika nie może żądać zaspokojenia z udziału,

który przypadłby wspólnikowi w wyniku podziału majątku wspólnego ani z

udziału w poszczególnych składnikach tego majątku (art. 863 § 3 k.c.) –

warunkiem jest rozwiązanie spółki

▪ art. 778 kpc - do egzekucji ze wspólnego majątku wspólników spółki

prawa cywilnego konieczny jest tytuł egzekucyjny wydany przeciwko

wszystkim wspólnikom.

▪ zakaz rozporządzania udziałem w majątku wspólnym nie sprzeciwia się

prowadzeniu ze wspólnego majątku wspólników egzekucji przez

wierzyciela osobistego wszystkich wspólników co do egzekwowanej

wierzytelności



PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

▪ w czasie trwania spółki nie można żądać podziału majątku wspólnego (art.

863 § 2 k.c.)

▪ podział majątku wspólnego wymaga rozwiązania stosunku prawnego na

podstawie którego istnieje wspólność łączna tj. rozwiązania spółki

▪ zakaz podziału majątku wspólnego nie sprzeciwia się rozporządzeniu

wspólnym majątkiem wspólników przez przeniesienie wszystkich lub

niektórych składników majątkowych na rzecz majątków osobistych lub

innych majątków odrębnych poszczególnych wspólników, jeżeli następuje

ono w drodze czynności prawnej wszystkich wspólników.



Art. 875 § 1. Od chwili rozwiązania spółki stosuje się odpowiednio do

wspólnego majątku wspólników przepisy o współwłasności w częściach

ułamkowych z zachowaniem przepisów poniższych.

Art. 195-221 kc

Art. 198. Każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez

zgody pozostałych współwłaścicieli.

Art. 201. Do czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest

zgoda większości współwłaścicieli. W braku takiej zgody każdy ze

współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego do dokonania

czynności.

Art. 875 § 2-3 kc

Z majątku pozostałego po zapłaceniu długów spółki zwraca się wspólnikom

ich wkłady, stosując odpowiednio przepisy o zwrocie wkładów w razie

wystąpienia wspólnika ze spółki.

Pozostałą nadwyżkę wspólnego majątku dzieli się między wspólników w

takim stosunku, w jakim uczestniczyli w zyskach spółki.



SPÓŁKA CYWILNA

zmiany w składzie osobowym zawsze wymagają zmiany umowy spółki

WYJĄTEK

Art. 872. Można zastrzec, że spadkobiercy wspólnika wejdą do spółki na

jego miejsce. W wypadku takim powinni oni wskazać spółce jedną osobę,

która będzie wykonywała ich prawa. Dopóki to nie nastąpi, pozostali

wspólnicy mogą sami podejmować wszelkie czynności w zakresie

prowadzenia spraw spółki.

Wejście spadkobierców do spółki następuje na podstawie postanowień

umowy spółki, przewidującej taki skutek śmierci wspólnika, a nie w wyniku

dziedziczenia praw i obowiązków wynikających ze stosunku spółki

Spadkobiercy, którzy wstępują do spółki, są traktowani jako jeden wspólnik 

(„wspólnik zbiorowy")



ZBYCIE „UDZIAŁU”

▪ przepisy Kodeksu cywilnego nie przewidują możliwości zbycia przez

wspólnika swojego „udziału” nawet w przypadku wyrażenia przez

pozostałych wspólników zgody na taką czynność

▪ odmienne stanowisko przyjął SN w uchwale z 21.11.1995 r., III CZP

160/95, gdzie dopuścił możliwość sprzedaży udziałów spółki cywilnej za

zgodą wszystkich pozostałych wspólników.

▪ sprawa wzbudza kontrowersje ale dopuszcza się możliwość „zamiany

wspólnika” w drodze zmiany umowy spółki

▪ sposoby na zbycie „udziału” przez jednego ze wspólników

- przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną i zbycie ogółu praw i

obowiązków na rzecz nowego podmiotu

- przystąpienie nowego wspólnika a następnie wystąpienie

dotychczasowego ze spółki



ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA
- osobista – wspólnik odpowiada całym majątkiem osobistym

- solidarna - każdy ze wspólników odpowiada za całość długu razem z

pozostałymi wspólnikami

- nieograniczona - nie można w stosunkach zewnętrznych (wobec

wierzycieli) jej ograniczyć (możliwe są ograniczenia w stosunkach

wewnętrznych

- bezpośrednia (pierwszorzędna) – zaspokojenie wierzyciela może

nastąpić przez bezpośrednie skierowanie się do określonego składnika

majątku wspólnika wierzyciel nie musi w pierwszej kolejności egzekwować

zobowiązań z majątku wspólnego wspólników

Art. 778. Do egzekucji ze wspólnego majątku wspólników spółki prawa cywilnego konieczny jest tytuł 

egzekucyjny wydany przeciwko wszystkim wspólnikom.



PROWADZENIE SPRAW

to kierowanie działalnością spółki, poprzez podejmowanie
decyzji o charakterze gospodarczym, organizacyjnym,
personalnym czy finansowym

prowadzenie spraw oznacza dokonywanie czynności
składających się na jej działanie w stosunkach
wewnętrznych spółki, czyli między wspólnikami

czynności składające się na prowadzenie spraw mają w
większości charakter czynności faktycznych –
podejmowanie decyzji, uzgadnianie strategii itp.



PROWADZENIE SPRAW

sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki

sprawy, które przekraczają zakres zwykłych czynności spółki

PODEJMOWANIE DECYZJI PRZEZ WSPÓLNIKÓW

NASTĘPUJE W FORMIE UCHWAŁY



PROWADZENIE SPRAW

Art. 865 KC

§ 1. Każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw

spółki.

§ 2. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić

sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki.

Jeżeli jednak przed zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden z

pozostałych wspólników sprzeciwi się jej prowadzeniu, potrzebna jest

uchwała wspólników.

§ 3. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników wykonać

czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić spółkę na

niepowetowane straty.



REPREZENTACJA

czynności dokonywane w stosunkach zewnętrznych, wobec osób trzecich

SENSU STRICTO - składanie i przyjmowanie oświadczeń woli

SENSU LARGO - dokonywanie innych czynności z zakresu prawa

cywilnego, polegających na ujawnieniu stanowiska spółki (wspólników) na

zewnątrz - wobec osób trzecich, w szczególności oświadczeń wiedzy czy

zawiadomień

Art. 866. W braku odmiennej umowy lub uchwały wspólników każdy 

wspólnik jest umocowany do reprezentowania spółki w takich 

granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw.

wspólnik działa jako przedstawiciel ustawowy wszystkich wspólników



UDZIAŁ W ZYSKACH
Art. 867 § 1. Każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w

zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy w stratach, bez względu na

rodzaj i wartość wkładu. W umowie spółki można inaczej ustalić stosunek

udziału wspólników w zyskach i stratach. Można nawet zwolnić niektórych

wspólników od udziału w stratach. Natomiast nie można wyłączyć wspólnika

od udziału w zyskach.

§ 2. Ustalony w umowie stosunek udziału wspólnika w zyskach odnosi się w

razie wątpliwości także do udziału w stratach.

PODZIAŁ I WYPŁATA ZYSKU
Art. 868 § 1. Wspólnik może żądać podziału i wypłaty zysków dopiero po

rozwiązaniu spółki.

§ 2. Jednakże gdy spółka została zawarta na czas dłuższy, wspólnicy mogą

żądać podziału i wypłaty zysków z końcem każdego roku obrachunkowego.



ROZWIĄZANIE SPÓŁKI

Art. 874. § 1. Z ważnych powodów każdy wspólnik może żądać rozwiązania

spółki przez sąd.

§ 2. Spółka ulega rozwiązaniu z dniem ogłoszenia upadłości wspólnika.



WYPOWIEDZENIE PRZEZ WSPÓLNIKA

Art. 869 § 1. Jeżeli spółka została zawarta na czas nieoznaczony, każdy

wspólnik może z niej wystąpić wypowiadając swój udział na trzy miesiące

naprzód na koniec roku obrachunkowego.

§ 2. Z ważnych powodów wspólnik może wypowiedzieć swój udział bez

zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby spółka była zawarta na

czas oznaczony. Zastrzeżenie przeciwne jest nieważne.

WYPOWIEDZENIE PRZEZ WIERZYCIELA
Art. 870. Jeżeli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy została przeprowadzona

bezskuteczna egzekucja z ruchomości wspólnika, jego wierzyciel osobisty,

który uzyskał zajęcie praw przysługujących wspólnikowi na wypadek

wystąpienia ze spółki lub jej rozwiązania, może wypowiedzieć jego udział w

spółce na trzy miesiące naprzód, chociażby spółka była zawarta na czas

oznaczony. Jeżeli umowa spółki przewiduje krótszy termin wypowiedzenia,

wierzyciel może z tego terminu skorzystać.



ROZLICZENIE ZE WSPÓLNIKIEM

Art. 871. § 1. Wspólnikowi występującemu ze spółki zwraca się w naturze

rzeczy, które wniósł do spółki do używania, oraz wypłaca się w pieniądzu

wartość jego wkładu oznaczoną w umowie spółki, a w braku takiego

oznaczenia - wartość, którą wkład ten miał w chwili wniesienia. Nie ulega

zwrotowi wartość wkładu polegającego na świadczeniu usług albo na

używaniu przez spółkę rzeczy należących do wspólnika.

§ 2. Ponadto wypłaca się występującemu wspólnikowi w pieniądzu taką

część wartości wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości

wkładów wszystkich wspólników, jaka odpowiada stosunkowi, w którym

występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki.



SPÓŁKI OSOBOWE



SPÓŁKA OSOBOWA
▪ jest spółką handlową

▪ wymaga wniesienia wkładów

Art. 3. Przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze

zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez

wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi,

przez współdziałanie w inny określony sposób.

▪ prowadzi przedsiębiorstwo (znaczenie funkcjonalne)

Art. 22. § 1. Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi

przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.

▪ powstaje z chwilą wpisu do rejestru

Art. 251§ 1. Spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru.



▪ stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych (art. 331 § 1 k.c.)

▪ uzależnienie istnienia spółki od jej składu osobowego

▪ ograniczenie zmian w składzie osobowym od zgody wszystkich

wspólników

▪ możliwość żądania rozwiązania spółki przez każdego ze wspólników

▪ osobiste uczestnictwo wspólników

▪ jednomyślność, a nie większość głosów

▪ brak zależności między wysokością wkładu a zakresem praw i

obowiązków



SPÓŁKA OSOBOWA JAKO PODMIOT USTAWOWY

▪ podmiotem praw i obowiązków jest spółka

Art. 8 § 1. Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w

tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania,

pozywać i być pozywana.

▪ spółka jest przedsiębiorcą, ma własną firmę

Art. 8 § 2. Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą.

▪ majątek jest majątkiem spółki a nie wspólników (brak wspólności)

art. 28. Majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub

nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia



SPÓŁKA OSOBOWA JAKO PODMIOT USTAWOWY

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 maja 2008 r. V CSK 573/07

Spółka jawna, jako spółka osobowa, uzyskała podmiotowość prawną; może

nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana (art. 8 § 1

k.s.h).

W konsekwencji nastąpiło rozdzielenie majątku spółki i wspólnika oraz

odpowiedzialności spółki i wspólnika, istnieje jednak nadal silna więź

między spółką jawną a wspólnikiem, bardziej rygorystyczna niż przewidziana

w art. 299 k.s.h., wspólnik bowiem odpowiada za zobowiązania spółki jawnej

całym majątkiem bez żadnych ograniczeń, solidarnie z innymi wspólnikami i

samą spółką (art. 22 § 2 k.s.h.).



Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 2015 r. 

III CSK 229/14

Odpowiednie stosowanie art. 416 k.c. z mocy art. 331 § 1 k.c. oznacza, że

wina organu osoby prawnej (komplementariusza), a właściwie osób

fizycznych wchodzących w jego skład, przedkłada się na spółkę

komandytowo-akcyjną, co pozwala przypisać jej odpowiedzialność deliktową.



▪ wspólnik nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 § 1 k.c.

▪ wspólnik może zostać uznany za przedsiębiorcę w rozumieniu innych

ustaw, np. art. 4 pkt 1) lit c) u.o.k.i.k.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212), a

także:

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym

przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, jeżeli podejmuje dalsze działania

podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

https://sip.lex.pl/#/document/18701388?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18701388?cm=DOCUMENT


ZMIANY W SKŁADZIE OSOBOWYM

Art. 9. Zmiana postanowień umowy spółki wymaga zgody wszystkich

wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej.

zmiany w składzie osobowym nie wymagają zmiany umowy spółki – można

przenieść ogół praw i obowiązków (przeniesienie statusu wspólnika spółki)

Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 15 grudnia 2009 r., I SA/Rz 859/09

W braku regulacji zawartej w przepisie art. 10 każda zmiana podmiotowa

stosunku prawnego spółki osobowej wymagałaby uprzedniego

rozwiązania takiej spółki i utworzenia nowej w innym składzie osobowym,

co musiałoby łączyć się z koniecznością dokonania wielu działań

przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych (np. dotyczących

podziału majątku rozwiązywanej spółki) albo przepisami odrębnych ustaw.



Art. 10. § 1. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być

przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi.

§ 2. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być

przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich

pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 15 grudnia 2009 r., I SA/Rz 859/09

Dopuszczalne jest jedynie przeniesienie na inną osobę ogółu (czyli

wszystkich) praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej. Nie jest

natomiast dopuszczalne przeniesienie tylko niektórych takich praw i

obowiązków (zakaz rozszczepiania praw i obowiązków wspólnika).

Przepisy Kodeksu spółek handlowych albo przepisy innych ustaw mogą

jednak w tym względzie stanowić inaczej (przykładowo dopuszczalne jest

przeniesienie na inną osobę niektórych roszczeń ściśle majątkowych

wspólnika wobec spółki, np. z tytułu wymagalnych odsetek od udziału

kapitałowego).



ZAKAZ ROZSZCZEPIANIA PRAW I OBOWIĄZKÓW WSPÓLNIKA

Art. 55. Jeżeli wspólnik zawrze inną umowę spółki lub przeniesie na osobę

trzecią niektóre prawa z tytułu uczestnictwa w spółce wówczas ani jego

wspólnik, ani następca prawny nie stają się wspólnikami spółki jawnej, a w

szczególności nie służy im uprawnienie do zasięgania informacji o stanie

majątku i interesów tej spółki.

socii mei socius non est socius meus

wspólnik mojego wspólnika nie jest moim wspólnikiem

nie jest dopuszczalne przeniesienie tylko niektórych praw (również

obowiązków), jak na przykład prawa do zysku, udziałów kapitałowych itp.

dopuszczalne jest zbycie ogółu praw i obowiązków (art. 10 k.s.h.)



Postanowienie SN z dnia 29 czerwca 2011 r., IV CSK 473/10, 

Przepis art. 10 k.s.h. nie określa formy, w jakiej ma nastąpić zbycie ogółu

praw i obowiązków w spółce osobowej.

W związku z tym przyjmuje się, że zbycie nie wymaga zachowania formy

aktu notarialnego także wówczas, gdy spółka jest właścicielem

nieruchomości.

Pogląd ten jest uzasadniony, skoro zbycie przenosi na nabywcę ogół praw i

obowiązków dotychczasowego wspólnika w postaci praw udziałowych

obejmujących między innymi prawo do reprezentacji i prowadzenia praw

spółki, a nie prawo własności określonych rzeczy lub praw.



ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA

PODMIOTÓW USTAWOWYCH

Art. 331 § 1. Do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym

ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach

prawnych.

§ 2. Jeżeli przepis odrębny nie stanowi inaczej, za zobowiązania jednostki, o której

mowa w § 1, odpowiedzialność subsydiarną ponoszą jej członkowie;

odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy jednostka organizacyjna stała się

niewypłacalna.

• odpowiedzialność powstaje dopiero z chwilą niewypłacalności (w spółkach

osobowych jest akcesoryjna)

• odpowiedzialność nie ma charakteru solidarnego



ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA

(SPÓŁKA JAWNA)

osobista – wspólnik odpowiada całym majątkiem osobistym

solidarna - każdy ze wspólników odpowiada za całość długu razem ze spółką i

pozostałymi wspólnikami

nieograniczona - nie można w stosunkach zewnętrznych (wobec wierzycieli) jej

ograniczyć (możliwe są ograniczenia w stosunkach wewnętrznych

subsydiarna

- wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku,

gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (subsydiarna

odpowiedzialność wspólnika).

- zależna od odpowiedzialności spółki, stanowi dodatkowe zabezpieczenie

zaspokojenia wierzyciela



ODPOWIEDZIALNOŚĆ SUBSYDIARNA

Art. 22. § 2. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia

całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką

Art. 31. § 1. Wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w

przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (subsydiarna

odpowiedzialność wspólnika).

Art. 7781. k.p.c. Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce osobowej

sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu

odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania

spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak również

wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna – w brzmieniu

do 4 stycznia 2019 r.





Wyrok SN z dnia 8 maja 2008 r. V CSK 573/07

Wierzyciel spółki jawnej ma obowiązek prowadzenia egzekucji w pierwszej

kolejności z majątku spółki i dopiero w razie jej bezskuteczności możliwa jest

egzekucja z majątku wspólnika (art. 31 § 1 k.s.h.). W tym wyraża się subsydiarność

(wtórność) odpowiedzialności wspólnika; występuje ona w fazie egzekucji.

Odpowiedzialność wspólnika jest odpowiedzialnością za cudzy dług (dług spółki),

a nie za własny dług. Jej przesłanką jest istnienie długu osoby trzeciej, za którą inna

osoba ponosi odpowiedzialność ex lege (na podstawie art. 22 § 2 k.s.h.)

▪ odpowiedzialność wspólnika jest akcesoryjna w stosunku do spółki – stanowi

dodatkowe zabezpieczenie wierzycieli spółki

▪ powstanie, zakres, treść odpowiedzialności wspólnika jest zależna od

odpowiedzialności spółki



Wyrok SN z dnia 16 czerwca 2010 r., I CSK 453/09

Współodpowiedzialność za długi spółki jawnej jest zarazem solidarna (art. 22 § 2

k.s.h.) i subsydiarna (art. 31 § 1 k.s.h.).

Subsydiarność wyznacza kolejność zaspokojenia roszczeń, natomiast

solidarność występuje wówczas, gdy nie ma różnej kolejności zaspokojenia.

Subsydiarność ma zatem pierwszeństwo przed solidarnością. Inaczej mówiąc,

zastosowanie zasady subsydiarności wyznacza chwilę, od której odpowiedzialność

jest solidarna. Oznacza to, że wierzyciel najpierw może dochodzić zaspokojenia

wyłącznie od spółki.



• odpowiedzialność subsydiarna obejmuje zobowiązania, które powstały w

czasie gdy dany podmiot był wspólnikiem

• kryterium decydującym jest powstanie zobowiązania, a nie termin jego

wymagalności



Art. 31. § 1. Wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w

przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (subsydiarna

odpowiedzialność wspólnika).

§ 2. Przepis § 1 nie stanowi przeszkody do wniesienia powództwa przeciwko

wspólnikowi, zanim egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.



• wierzyciel może wytoczyć powództwo przeciwko wspólnikowi niezależnie od

tego, czy pozywa również spółkę

• jeżeli wierzyciel pozwie wspólnika bez pozywania spółki to nie będzie mógł

przeprowadzić egzekucji z majątku spółki z uwagi na brak tytułu wykonawczego

• wytoczenie powództwa przeciwko wspólnikom spółki jawnej nie przerywa biegu

przedawnienia wobec spółki.

• pozwanie wspólnika powoduje, że wierzyciel może wnosić o zabezpieczenie

roszczenia na majątku wspólnika

• art. 43 § 1 k.p.c. jeżeli uzasadniona jest właściwość kilku sądów albo jeżeli

powództwo wytacza się przeciwko kilku osobom, dla których według przepisów o

właściwości ogólnej właściwe są różne sądy, wybór między tymi sądami należy

do powoda.

• w przypadku pozwania wspólnika może on podnosić przeciwko wierzycielowi

zarzuty osobiste jako dłużnik solidarny spółki



PODSTAWY ZARZUTÓW OSOBISTYCH

art. 375. § 1. Dłużnik solidarny może się bronić zarzutami, które przysługują mu

osobiście względem wierzyciela, jak również tymi, które ze względu na sposób

powstania lub treść zobowiązania są wspólne wszystkim dłużnikom.

§ 2. Wyrok zapadły na korzyść jednego z dłużników solidarnych zwalnia

współdłużników, jeżeli uwzględnia zarzuty, które są im wszystkim wspólne.



OBRONA WSPÓLNIKA

• obok zarzutów osobistych, na mocy przepisów k.s.h. przysługuje wspólnikowi

prawo podniesienia zarzutów przysługujących spółce

Art. 35. § 1. Wspólnik pozwany z tytułu odpowiedzialności za zobowiązania spółki

może przedstawić wierzycielowi zarzuty przysługujące spółce wobec wierzyciela

np. wygaśnięcie wskutek zapłaty, powstrzymanie się ze świadczeniem wzajemnym,

przedawnienie, potrącenie, zła wiara, nadużycie prawa podmiotowego, nieważności

czynności prawnej

• są to zarzuty przysługujące spółce, na które wspólnik może się powołać z mocy

art. 35 § 1 k.s.h. „przejęte” od spółki w ramach odpowiedzialności za cudzy dług



ZARZUTY SPÓŁKI

Jeżeli zarzut wymaga złożenia oświadczenia woli przez spółkę celem:

- uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli (np. błąd)

- potrącenia

- w innych podobnych przypadkach,

wspólnik może odmówić zaspokojenia wierzyciela, dopóki spółka nie złoży

takiego oświadczenia.

wierzyciel może wyznaczyć spółce dwutygodniowy termin do złożenia

oświadczenia woli, po którego bezskutecznym upływie wspólnik lub wierzyciel

może wykonać służące mu uprawnienie



POSTĘPOWANIE KLAUZULOWE

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2017 r.

VI ACa 583/16

Przesłanki pozwalając na skierowanie egzekucji do majątku wspólnika spółki jawnej,

określone w art. 31 k.s.h., nie mogą być badane w postępowaniu o pozbawienie

tytułu wykonawczego wykonalności.

Co do zasady, podstawą pozbawienia wykonalności sądowego tytułu

wykonawczego mogą być jedynie zdarzenia, jakie zaszły po powstaniu tytułu

egzekucyjnego.

Natomiast okoliczności, które umożliwiają skierowanie egzekucji do majątku

wspólnika spółki jawnej są badane przy nadawaniu klauzuli wykonalności tytułowi

egzekucyjnemu (art. 7781 k.p.c.).



WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 3 października 2017 r.

sygn. akt SK 31/15

(Dz. U. z dnia 10 października 2017 r.)

art. 7781 k.p.c. w zakresie, w jakim dopuszcza nadanie przez sąd tytułowi

egzekucyjnemu, wydanemu przeciwko spółce jawnej, klauzuli wykonalności

przeciwko byłemu wspólnikowi tej spółki, niebędącemu już wspólnikiem w chwili

wszczęcia postępowania w sprawie, w której wydany został tytuł egzekucyjny

przeciwko spółce jawnej, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji

Rzeczypospolitej Polskiej.



art. 7781 k.p.c. Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej,

spółce partnerskiej, spółce komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej sąd

nadaje klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu

odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania

spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak również

wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna. Nie dotyczy to

osoby, która w chwili wszczęcia postępowania w sprawie, w której został

wydany tytuł egzekucyjny przeciwko spółce, nie była już jej wspólnikiem.



WYODRĘBNIENIE MAJĄTKOWE

Art. 36. § 1. W czasie trwania spółki wspólnik nie może żądać od dłużnika zapłaty

przypadającego na niego udziału w wierzytelności spółki ani przedstawić do

potrącenia wierzytelności spółki swojemu wierzycielowi.

wierzytelności spółki i wspólników są niezależne od siebie

wspólnik nie ma żadnego „udziału” w wierzytelności spółki

wspólnik nie może żądać aby dłużnik spółki spełnił zobowiązanie spółki częściowo 

na rzecz wspólnika



WYODRĘBNIENIE MAJĄTKOWE

Art. 36. § 2. Dłużnik spółki nie może przedstawić spółce do potrącenia

wierzytelności, jaka mu służy wobec jednego ze wspólników.

PRZYKŁAD

dłużnik zalega spółce z zapłatą kwoty 10.000 zł

jednocześnie wspólnik z innej transakcji zalega dłużnikowi z zapłatą kwoty 1.000 zł

dłużnik nie może potracić należności, która przysługuje mu od wspólnika z 

należnością jaka przysługuje spółce przeciwko niemu



SZCZEGÓLNE ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

PRZEDSPÓŁKA

Art. 31 § 3. Subsydiarna odpowiedzialność wspólnika nie dotyczy zobowiązań

powstałych przed wpisem do rejestru.

Art. 251 § 2. Osoby, które działały w imieniu spółki po jej zawiązaniu, a przed jej

wpisaniem do rejestru, za zobowiązania wynikające z tego działania odpowiadają

solidarnie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WCZEŚNIEJSZE ZOBOWIĄZANIA

Art. 32. Osoba przystępująca do spółki odpowiada za zobowiązania spółki powstałe

przed dniem jej przystąpienia (zmiana umowy spółki)



WNIESIENIE PRZEDSIĘBIORSTWA

Art. 33. Kto zawiera umowę spółki jawnej z przedsiębiorcą jednoosobowym,

który wniósł do spółki przedsiębiorstwo, odpowiada także za zobowiązania

powstałe przy prowadzeniu tego przedsiębiorstwa przed dniem utworzenia spółki do

wartości wniesionego przedsiębiorstwa według stanu w chwili wniesienia, a według

cen w chwili zaspokojenia wierzyciela.

PRZENIESIENIE OGÓŁU PRAW I OBOWIĄZKÓW

Art. 10 § 3. W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na

inną osobę, za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem

w spółce osobowej i zobowiązania tej spółki osobowej odpowiadają solidarnie

występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki.



PRZEPISY PODATKOWE



▪ spółka osobowa nie ma podmiotowości prawnej w zakresie danin publicznych

oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ale:

Ustawa o VAT art. 15. 1. Podatnikami są osoby prawne, jednostki

organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne,

wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2,

bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 13. 1. Podatnikiem akcyzy jest osoba

fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości

prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub

wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w

tym podmiot:

Wyjątkiem jest spółka komandytowo-akcyjna – posiada podmiotowość 

podatkową jest podatnikiem CIT – od 1 stycznia 2014 r.



• w przypadku spółek osobowych opodatkowaniu podatkiem dochodowym

podlegają jedynie wspólnicy takich spółek. Sama spółka osobowa nie jest

podatnikiem podatku dochodowego ani od osób fizycznych, ani od osób

prawnych.

• w znaczeniu prawnym, to wspólnik spółki osobowej osiąga przychód, ponosi

koszty ale faktycznie, to spółka osiąga przychody i ponosi koszty w celu ich

uzyskania.

• dla prawidłowego ustalenia dochodu wspólników z udziału w spółce konieczne

jest uprzednie obliczenie dochodu podatkowego „samej spółki”, a następnie

dopiero "rozbicie" dochodu na wspólników.

• nie ma przeszkód, aby wspólnik wniósł wkład do spółki o wartości 99%

wszystkich wnoszonych wkładów i jednocześnie uczestniczył w zysku spółki na

poziomie 1%.



PIT

Art. 5b. 2. Jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną,

przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za

przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Art. 10. 1. Źródłami przychodów są:

3) pozarolnicza działalność gospodarcza;

Art. 8. 1. Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się

proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku oraz łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł,

z których dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej.

2. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do:

1) rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania

przychodów i strat;

2) ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną.

Art. 23. 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

10) wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia

działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną - także małżonków i małoletnich dzieci

wspólników tej spółki;



PRZYKŁAD

w spółce jawnej jest trzech wspólników, którzy uczestniczą w zyskach i stratach

spółki w następujących proporcjach:

wspólnik A 40 proc., wspólnik B 30 proc. i wspólnik C 30 proc.

Wspólnicy A i B opodatkowani są na zasadach ogólnych według skali podatkowej ze

stawkami 18 proc. i 32 proc. a wspólnik C podatnikiem liniowym 19%.

wspólnicy ustalają przychód i koszty uzyskania przychodu spółki tak, jakby to spółka

była podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (dochód)

tak uzyskany dochód lub stratę dzielą między siebie proporcjonalnie do ich udziału

w zysku spółki.

nie ma więc znaczenia czy wspólnik faktycznie otrzyma ze spółki wypłatę zysku

bowiem spółka nie jest podatnikiem



Zakładając, że dochód spółki za 2014 rok wyniesie 800 tys. zł, wspólnicy wykażą w

rocznych zeznaniach podatkowych odpowiednio dochody w wysokości: 320 tys. zł,

240 tys. zł i 240 tys. zł.

Dochód z udziału w spółce jawnej, będący dochodem z działalności gospodarczej

(od którego w trakcie roku potrącane były zaliczki na podatek) wspólnicy wykażą w

odrębnych PIT-36 (PIT-36L

Dochód ten doliczą do pozostałych dochodów opodatkowanych według skali

podatkowej, np. dochodów z pracy czy emerytury (PIT/B)

Wspólnicy A i B zachowają też prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub

jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Będą mogli również skorzystać z ulg

odliczanych od dochodu lub podatku



NEUTRALNE OPODATKOWANIE WKŁADÓW

Wyrok WSA w Warszawie z 27 lipca 2010 r., III SA/Wa 60/10

Pomimo, że spółka jawna zgodnie z art. 8 § 1 k.s.h., może nabywać prawa i

zaciągać zobowiązania we własnym imieniu, wniesienie do niej wkładu

niepieniężnego nie może być traktowane jako odpłatne zbycie praw majątkowych.

W wyniku wniesienia wkładu wspólnik nie otrzymuje żadnego ekwiwalentu,

czy to w postaci pieniędzy, czy też świadczeń w naturze, czy też w postaci udziałów

o określonej wartości nominalnej, jak ma to miejsce w przypadku wniesienia

wkładów rzeczowych do kapitału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 158

§ 1 k.s.h.).



UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

Status wspólników spółki osobowej jest zrównany ze statusem osób

prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą nie tylko na gruncie

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale również ustawy o systemie

ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych.

Rodzi to obowiązek płacenia przez wspólników składek ZUS na takich samych

zasadach jak osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, w tym

obowiązkowej składki ubezpieczenia zdrowotnego.



RACHUNKOWOŚĆ

▪ art. 24a ust. 1 u.p.d.o.f. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki

jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność

gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i

rozchodów, zwaną dalej "księgą„

▪ art. 24a ust. 4. u.p.d.o.f. obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy

osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób

fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14, za

poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość

kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości.



art. 2. 1. u.rach. przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się do mających siedzibę

lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) spółek handlowych oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także

innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku

Polskiego;

2) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób

fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody

netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok

obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro;



RACHUNKOWOŚĆ

▪ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie

prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.

728).

▪ art. 101 k.s.h. jeżeli spółka osobowa nie jest obowiązana do prowadzenia ksiąg

rachunkowych na podstawie ustawy o rachunkowości przepisy kodeksu, które

przewidują konieczność sporządzania sprawozdania finansowego, wykonuje się

w oparciu o podsumowanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i

rozchodów oraz innych ewidencji prowadzonych przez spółkę dla celów

podatkowych, spis z natury, a także inne dokumenty pozwalające na

sporządzanie tego sprawozdania.





SPÓŁKI HANDLOWE ZAREJESTROWANE W LUBLINIE
16.10.2017 (7.04.2014)

spółki jawne 863 (762)

spółki partnerskie 96 (89)

spółki komandytowe 313 (141)

spółki komandytowo-akcyjne 142
(125)

spółki z o.o. 6229 (3916)

spółki akcyjne 226 (190)



FORMA CZYNNOŚCI PRAWNYCH

Art. 23. Umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

Art. 92. Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem

nieważności.

Art. 106. Umowa spółki komandytowej powinna być zawarta w formie aktu

notarialnego.

Art. 131. Statut spółki komandytowo-akcyjnej powinien być sporządzony w formie

aktu notarialnego.

Art. 157. § 2. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być

zawarta w formie aktu notarialnego.

Art. 301. § 2. Statut spółki akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu

notarialnego.



SPÓŁKA JAWNA



OBLIGATORYJNE ELEMENTY UMOWY

Art. 25. Umowa spółki jawnej powinna zawierać:

1) firmę i siedzibę spółki;

2) określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość;

3) przedmiot działalności spółki;

4) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

SIEDZIBA SPÓŁKI art. 41 k.c. w zw. z art. 331 § 1 k.c.

Art. 41. Jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej, siedzibą osoby prawnej 

jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający.

WKŁADY DO SPÓŁKI

Art. 48. § 1. W razie wątpliwości uważa się, że wkłady wspólników są równe.

§ 2. Wkład wspólnika może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub

innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki.

§ 3. Prawa, które wspólnik zobowiązuje się wnieść do spółki, uważa się za przeniesione na

spółkę.

Art. 155 § 1. Umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub inna

umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej

przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony

inaczej postanowiły.

skutek rozporządzający następuje dopiero z chwilą wpisu do rejestru



PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI

Powadzenie spraw spółki związane jest z zarządzaniem oraz kierowaniem
i dotyczy wewnętrznych stosunków spółki.

Polega ono na wydawaniu decyzji oraz opinii, podejmowaniu uchwał,
organizowaniu działalności spółki w sposób zgodny z przedmiotem
działania, nakierowanym na zrealizowanie celów spółki.

Stanowi ono majątkowe uprawnienie organizacyjne wspólników związane
ze sferą wewnętrznego funkcjonowania spółki, a podejmowane przez nich
decyzje nie wywołują skutków w obrębie stosunków z osobami
trzecimi

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 5 września 2012 r.

IV CSK 137/12



PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 5 września 2012 r.

IV CSK 137/12

Pozostający poza procesem inny podmiot, również uprawniony do

reprezentowania powódki, nie może złożyć wywołującego oczekiwany

rezultat oświadczenia o cofnięciu pozwu i zrzeczeniu się roszczenia, jeśli

wolą tego, który wniósł pozew jest kontynuowanie postępowania i

zasądzenie dochodzonego roszczenia



Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

z dnia 10 grudnia 2013 r., I ACa 778/13

Zgoda wspólników spółki jawnej na dokonanie czynności
przekraczającej zwykły zakres czynności spółki dotyczy etapu
podejmowania decyzji w ramach stosunków wewnętrznych, a
nie dokonania samej czynności prawnej. Stanowi
wewnętrzny akt organizacyjny. Dokonanie czynności bez
zgody wspólników nie wpływa na jej ważność.



ROZDZIAŁ 3

STOSUNKI WEWNĘTRZNE SPÓŁKI

Art. 37. § 1. Przepisy niniejszego rozdziału mają zastosowanie, jeżeli umowa

spółki nie stanowi inaczej.

§ 2. Umowa spółki nie może ograniczyć lub wyłączyć przepisów art. 38.

A) POWIERZENIE PROWADZENIA SPRAW

Art. 38. § 1. Nie można powierzyć prowadzenia spraw spółki osobom trzecim

z wyłączeniem wspólników.

co najmniej jeden wspólnik musi brać udział w procesie podejmowania 

decyzji



ROZDZIAŁ 3

STOSUNKI WEWNĘTRZNE SPÓŁKI

B) ZAKAZ OGRANICZANIA PRAWA KONTROLI

Art. 38 § 2. Nieważne jest umowne ograniczenie prawa wspólnika do

osobistego zasięgania informacji o stanie majątku i interesów spółki oraz

umowne ograniczenie prawa do osobistego przeglądania ksiąg i

dokumentów spółki.

prawo nadzoru

obejmuje zasięganie informacji o działalności spółki oraz możliwość 

ingerencji w tę działalność np. przez wydawanie poleceń

prawo kontroli 

obejmuje zasięganie informacji o działalności spółki 

prawo do informacji

obejmuje wyłącznie udzielenie określonych informacji



Art. 65 § 5. Wspólnik występujący albo spadkobierca wspólnika uczestniczą

w zysku i stracie ze spraw jeszcze niezakończonych; nie mają oni jednak

wpływu na ich prowadzenie. Mogą jednak żądać wyjaśnień, rachunków

oraz podziału zysku i straty z końcem każdego roku obrotowego.

Art. 84. § 3. Księgi i dokumenty rozwiązanej spółki należy oddać na

przechowanie wspólnikowi lub osobie trzeciej na okres nie krótszy niż pięć

lat. W przypadku braku zgody wspólnika lub osoby trzeciej, przechowawcę

wyznacza sąd rejestrowy.

§ 4. Wspólnicy i osoby mające interes prawny mają prawo przeglądać

księgi i dokumenty.

w przypadku procedur połączenia, podziału oraz przekształcenia



PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI

sensu largo

wszystkie sprawy spółki, w tym „właścicielskie”

np. zmiana umowy, przekształcenie, rozwiązanie spółki

sensu stricto

bieżące zarządzanie spółką oraz czynności nagłe

np. nabycie nieruchomości



PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI

Art. 39. § 1. Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw

spółki.

Art. 40. § 1. Prowadzenie spraw spółki może być powierzone jednemu lub

kilku wspólnikom bądź na mocy umowy spółki, bądź na podstawie

późniejszej uchwały wspólników. Pozostali wspólnicy są wówczas wyłączeni

od prowadzenia spraw spółki.

ODEBRANIE PRAWA PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI

PIERWOTNE

- przy zawieraniu umowy spółki

WTÓRNE

- przez zmianę umowy spółki (uchwałę)

- prawomocnym orzeczeniem sądu z ważnych powodów



SPOSÓB PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI

JEŻELI UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY

Art. 39. § 1. Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw

spółki.

§ 2. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić

sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki.

§ 3. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w § 2, choćby

jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej przeprowadzeniu,

wymagana jest uprzednia uchwała wspólników.

Art. 44. Wspólnik mający prawo prowadzenia spraw spółki może bez

uchwały wspólników wykonać czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby

wyrządzić spółce poważną szkodę.



SPOSÓB PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI

JEŻELI UPRAWNIENI SĄ NIEKTÓRZY WSPÓLNICY

Art. 40. § 2. Jeżeli prowadzenie spraw spółki powierzono kilku wspólnikom,

do prowadzenia przez nich spraw spółki stosuje się przepisy ustawy

dotyczące prowadzenia spraw przez wszystkich wspólników

Uchwałę wszystkich wspólników zastępuje wówczas uchwała tych

wspólników, którym powierzono prowadzenie spraw spółki.

Art. 42. Jeżeli w sprawach nieprzekraczających zwykłych czynności spółki

wymagana jest uchwała wspólników, konieczna jest jednomyślność

wszystkich wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki.

UCHWAŁA JEST WYMAGANA GDY:

a) ustawa tak stanowi – np. w razie zgłoszenia sprzeciwu

b) umowa tak stanowi



SPOSÓB PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI

Art. 43. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki

wymagana jest zgoda wszystkich wspólników, w tym także wspólników

wyłączonych od prowadzenia spraw spółki.

• nie można pozbawić wspólnika prawa do prowadzenia spraw

przekraczających zakres zwykłych czynności spółki, nawet na mocy

wyroku sądu

• w prowadzeniu tych spraw nie mogą uczestniczyć osoby trzecie, którym

powierzono prawo prowadzenia spraw



SPOSÓB PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI

IV CSK 137/12

do czynności przekraczających zwykłe czynności zaliczane są wszystkie te

czynności, które według stosunku danej spółki jawnej oraz

powszechnego obrotu powinny uzyskać akceptację wszystkich

wspólników

ocena, czy dana czynność należy do kategorii zwykłych, czy też

przekraczających zwykły zakres powinna uwzględniać okoliczności

konkretnego przypadku, cel i łączący się z nim rodzaj działalności spółki,

przynależność czynności do tego rodzaju działalności oraz jej doniosłość z

punktu widzenia rozmiaru działalności.



PRZYKŁADY SPRAW

PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI

✓ zmiana profilu działalności gospodarczej

✓ decyzje inwestycyjne

✓ nabycie lub zbycie nieruchomości

✓ zatwierdzenie sprawozdania finansowego

✓ przyjęcie nowego wspólnika

✓ zwolnienie wspólnika od prowadzenia spraw spółki

✓ wystąpienie z powództwem o pozbawienie wspólnika prawa do

reprezentacji

✓ zgoda na zajmowanie się działalnością konkurencyjną

✓ czynności wiążące się ze szczególnym ryzykiem lub grożące kolizją

interesów prowadzącego sprawy spółki wspólnika i spółki lub wspólników

✓ zmiany umowy spółki

✓ zbycie zastawienie, oddanie w dzierżawę przedsiębiorstwa spółki

✓ sprawy dotyczące stosunków pomiędzy spółką a wspólnikiem.



PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI

Art. 46. Za prowadzenie spraw spółki wspólnik nie otrzymuje

wynagrodzenia

wspólnicy mogą – co jednak musi być wyraźnie zastrzeżone w umowie spółki

– ustalić odmienne zasady dopuszczające wynagrodzenie za prowadzenie

spraw

- wynagrodzenie miesięczne

- prowizyjne, polegające na udziale w zyskach

- zwrot poniesionych wydatków (hotelu, paliwa, itp.)



Art. 45. Prawa i obowiązki wspólnika prowadzącego sprawy spółki ocenia się w

stosunku między nim a spółką według przepisów o zleceniu, a w przypadku gdy

wspólnik działa w imieniu spółki bez umocowania albo gdy wspólnik uprawniony do

prowadzenia spraw przekracza swe uprawnienia - według przepisów o

prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia.

PRZYKŁAD

Art. 740. Przyjmujący zlecenie powinien udzielać dającemu zlecenie potrzebnych

wiadomości o przebiegu sprawy, a po wykonaniu zlecenia lub po wcześniejszym

rozwiązaniu umowy złożyć mu sprawozdanie. Powinien mu wydać wszystko, co

przy wykonaniu zlecenia dla niego uzyskał, chociażby w imieniu własnym.

Wyrok SN z dnia 11 stycznia 2006 r. III CK 328/05

Wychodząc ze wskazanych założeń stosując odpowiednio art. 740 k.c. w zw. z art.

45 k.s.h., uznać należy, że wspólnik był zobowiązany do składania sprawozdań

spółce z przebiegu prowadzonych spraw spółki i wydania wszystkiego co uzyska,

wykonując swe obowiązki. Inaczej mówiąc, obowiązkiem wspólnika jest

rozliczenie się z pieniędzy, które pobrał z kasy spółki na pokrycie kosztów

związanych z prowadzeniem spraw spółki



REPREZENTACJA

sensu largo – dokonywanie wszystkich czynności sądowych i

pozasądowych, zarówno o charakterze materialnoprawnym, jak i

procesowym, z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, pracy czy

podatkowego – ujawnianie woli spółki na zewnątrz

PODMIOT REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Art. 29. § 1. Każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 lutego 2013 r. IV CSK 332/12

Do wspólnika spółki jawnej reprezentującego spółkę i prowadzącego jej

sprawy należy stosować odpowiednio przepisy o osobach prawnych, a

nie o pełnomocnictwie.



POZBAWIENIE PRAWA REPREZENTACJI

Art. 30. § 1. Umowa spółki może przewidywać, że wspólnik jest pozbawiony

prawa reprezentowania spółki albo że jest uprawniony do jej

reprezentowania tylko łącznie z innym wspólnikiem lub prokurentem.

§ 2. Pozbawienie wspólnika prawa reprezentowania spółki może nastąpić

wyłącznie z ważnych powodów na mocy prawomocnego orzeczenia sądu.

PIERWOTNE

- przy zawieraniu umowy spółki

WTÓRNE

- przez zmianę umowy spółki

- prawomocnym orzeczeniem sądu z ważnych powodów

Legitymację czynną do wytoczenia powództwa o pozbawienie prawa 

reprezentacji ma każdy wspólnik, bez względu czy ma prawo 

reprezentacji



ZAKRES PRAWA REPREZENTACJI

Art. 29. § 2. Prawo wspólnika do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich

czynności sądowych i pozasądowych spółki.

Art. 29. § 3. Prawa reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze

skutkiem wobec osób trzecich.

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 5 września 2012 r.

(IV CSK 137/12)

Każda czynność podjęta w imieniu spółki wiążę spółkę bez względu na

naruszenie zasad prowadzenia spraw spółki.

Wszystkie wewnętrzne ograniczenia są dopuszczalne ale wywołują skutek

jedynie wewnątrz spółki, co nie wyklucza roszczeń pomiędzy wspólnikami



Wyrok SN z dnia 8 lutego 2013 r., IV CSK 332/12

Ustawodawca wyraźnie podkreślił, że prawo wspólnika do reprezentowania

spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych. Co więcej,

inaczej niż w przypadku spółki cywilnej, nie wiąże prawa do

reprezentowania spółki jawnej z zakresem uprawnienia do prowadzenia

spraw spółki oraz wyklucza możliwość ograniczenia prawa do

reprezentowania spółki jawnej w umowie lub uchwale wspólników (art. 29 §

3 k.s.h.).



TECHNIKA REPREZENTACJI
sposób (wykonywania prawa) reprezentacji 

Art. 30. § 1. Umowa spółki może przewidywać, że wspólnik jest pozbawiony

prawa reprezentowania spółki albo że jest uprawniony do jej

reprezentowania tylko łącznie z innym wspólnikiem lub prokurentem.

składnie oświadczeń woli przez:

- wszystkich albo kilku wspólników

- jednego albo kilku wspólników łącznie z prokurentem



TECHNIKA REPREZENTACJI
sposób (wykonywania prawa) reprezentacji 

Uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r.

III CZP 34/14

Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym

Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on

działać tylko łącznie z członkiem zarządu.

Art. 1094. § 1. Prokura może być udzielona kilku osobom łącznie (prokura

łączna) lub oddzielnie.

§ 11. Prokura może obejmować umocowanie także albo wyłącznie do

dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub

wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej.



PRZYKŁADY WPISÓW W KRS

SAMOISTNA

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY

CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA DZIAŁANIA

KAŻDEGO ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.

KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.

DO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO.

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST

SAMODZIELNIE KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW ORAZ PROKURENT.

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE NATOMIAST W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH

ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) -

DWAJ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE



PRZYKŁAD

Umowa spółki jawnej stanowi, że prawo wspólnika A do

reprezentowania spółki dotyczy wyłącznie czynności sądowych.

Wspólnik A zawarł z osobą trzecią w imieniu spółki umowę najmu

lokalu.

Czy umowa jest ważna?

Czy wspólnik A ponosi odpowiedzialność za takie działanie?



PRZYKŁAD

Umowa spółki jawnej stanowi, że prawo reprezentacji spółki mają

dwaj wspólnicy działający łącznie. Pod umową najmu podpisał się

tylko wspólnik A.

Czy umowa jest ważna?

Czy wspólnik A ponosi odpowiedzialność za takie działanie?



PRZYKŁAD

Umowa spółki jawnej stanowi, że prawo reprezentacji spółki mają

dwaj wspólnicy działający łącznie. Pod umową najmu podpisał się

tylko wspólnik A.

Czy umowa jest ważna?

Art. 331 § 1. Do jednostek organizacyjnych niebędących osobami

prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się

odpowiednio przepisy o osobach prawnych

Art. 39 § 1. Kto jako organ osoby prawnej zawarł umowę w jej

imieniu nie będąc jej organem albo przekraczając zakres

umocowania takiego organu, obowiązany jest do zwrotu tego, co

otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do

naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że

zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania.



ZMIANA PRZEPISU OD 1.03.2019 R.

Art. 39. § 1. Jeżeli zawierający umowę jako organ osoby prawnej nie

ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy

zależy od jej potwierdzenia przez osobę prawną, w której imieniu

umowa została zawarta.

§ 2. Druga strona może wyznaczyć osobie prawnej, w której imieniu

umowa została zawarta, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy;

staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

§ 3. W braku potwierdzenia ten, kto zawarł umowę jako organ osoby

prawnej, obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej

strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga

strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku

umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu.



§ 4. Jednostronna czynność prawna dokonana przez działającego

jako organ osoby prawnej bez umocowania albo z

przekroczeniem jego zakresu jest nieważna. Jednakże gdy ten,

komu zostało złożone oświadczenie woli w imieniu osoby

prawnej, zgodził się na działanie bez umocowania, stosuje się

odpowiednio przepisy o zawarciu umowy bez umocowania.

§ 5. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy

czynność prawna została dokonana w imieniu osoby prawnej,

która nie istnieje.



PRZYKŁAD

Umowa spółki jawnej stanowi, że zawarcie umowy najmu lokalu

wymaga powzięcia uchwały przez wszystkich wspólników. Mimo,

że uchwała nie została podjęta z uwagi na to, że jeden ze

wspólników głosował przeciwko uchwale, wspólnicy mający prawo

reprezentacji spółki zawarli umowę najmu.

Czy umowa jest ważna?

Czy wspólnicy zawierający umowę ponoszą odpowiedzialność za

takie działanie?



USTANOWIENIE I UDZIELENIE PROKURY

Art. 41. § 1. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich wspólników

mających prawo prowadzenia spraw spółki.

Prokury udziela spółka zgodnie z zasadami reprezentacji.

Ustanowienie prokury jest czynnością o charakterze wewnętrznym, a

udzielenie prokury zewnętrznym - jest czynnością prawną.

§ 2. Odwołać prokurę może każdy wspólnik mający prawo prowadzenia

spraw spółki (bez względu na to czy ma prawo reprezentacji).

Wspólnik pozbawiony prawa do reprezentacji, a mający prawo prowadzenia

spraw, ma ustawowe umocowanie do odwołania prokury

Odwołanie prokury jest również czynnością prawną



USTANOWIENIE I UDZIELENIE PROKURY

Wspólnikami spółki jawnej X posiadającej miesięczny obrót w

wysokości 150000 zł jest 3 wspólników A, B i C. Prawo

reprezentacji spółki posiadają wspólnicy A i B natomiast prawo

prowadzenia spraw wszyscy wspólnicy. Wspólnik A udzielił

prokury bez zgody pozostałych wspólników. Prokurent nie został

wpisany do rejestru przedsiębiorców. Prokurent zawarł ze spółką

Y umowę sprzedaży maszyny o wartości 300000 zł chociaż na 2

dni przed transakcją otrzymał od wspólnika C podpisane przez

niego oświadczenie o odwołaniu prokury.

Jakie są skutki zawartej umowy?



SKUTKI PRZEKROCZENIA ZAKRESU PROWADZONYCH SPRAW

❑ odpowiedzialność kontraktowa wspólnika na podstawie art. 471 k.c. i

nast.; nie można wykluczyć zastrzeżenia kary umownej na wypadek

naruszenia ograniczenia;

❑ pozbawienie wspólnika prawa do reprezentacji, jeżeli umowa przewiduje,

że dla jej zmiany w tym zakresie nie jest potrzebna zgoda wszystkich

wspólników (art. 9 k.s.h.);

❑ pozbawienie wspólnika prawa reprezentacji wyrokiem sądowym;

❑ wykluczenie wspólnika ze spółki, a nawet rozwiązanie spółki przez sąd,

jeżeli naruszenie ograniczenia stanowi ważny powód w rozumieniu art. 63

§ 1 i 2 k.s.h.



SZCZEGÓLNE ZASADY REPREZENTACJI

Art. 26 § 3. Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek zgłoszenia spółki jawnej

do rejestru.

Łączenie się z udziałem spółek osobowych

Art. 523. § 1. Zarząd łączącej się spółki kapitałowej i wspólnicy prowadzący

sprawy łączącej się spółki osobowej zgłoszą do sądu rejestrowego

połączenie spółek w celu wpisania do rejestru.

Przekształcenia spółek

Art. 569. Wniosek o wpis przekształcenia do rejestru wnoszą wszyscy

członkowie zarządu albo wspólnicy mający prawo reprezentacji spółki

przekształconej.



STOSUNKI MAJĄTKOWE



UDZIAŁ KAPITAŁOWY

Art. 50 § 1. Udział kapitałowy wspólnika odpowiada wartości rzeczywiście

wniesionego wkładu.

UDZIAŁ KAPITAŁOWY to miernik, na podstawie którego określa się zakres

uprawnień ściśle majątkowych przysługujących konkretnemu wspólnikowi

wobec spółki - nie jest związany z udziałem w zyskach i stratach

Art. 51. § 1. Każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i

uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i

wartość wkładu.

UDZIAŁ KAPITAŁOWY nie jest zbywalny, nie podlega egzekucji, nie

inkorporuje w sobie prawa do części majątku spółki.

stosunki majątkowe – udział kapitałowy

stosunki uczestnictwa – ogół praw i obowiązków 



ZMIANA WYSOKOŚCI UDZIAŁU KAPITAŁOWEGO

Wspólnik nie jest uprawniony ani zobowiązany do podwyższenia

umówionego wkładu.

a) zwiększenie udziału kapitałowego następuje przez wniesienie

dodatkowego wkładu - wymaga zmiany umowy spółki

b) zmniejszenie udziału kapitałowego następuje przez częściowy zwrot

wkładu - wymaga zmiany umowy spółki

Art. 54. § 1. Zmniejszenie udziału kapitałowego wymaga zgody 

pozostałych wspólników.

zmiana wysokości udziału kapitałowego wymaga zmiany umowy spółki



UDZIAŁ KAPITAŁOWY A MAJĄTEK SPÓŁKI

(NADWYŻKA)

należne wspólnikowi, a niepodjęte przez niego kwoty:

- należnego zysku (art. 52)

- odsetek od udziału (art. 53)

nie powiększają udziału kapitałowego tego wspólnika.

udział kapitałowy nie zwiększa się

kwoty te stanowią dług spółki wobec wspólnika - wspólnik może 

pozwać spółkę o zapłatę tych kwot



UDZIAŁ KAPITAŁOWY A MAJĄTEK SPÓŁKI

(NIEDOBÓR)

Art. 52. § 2. Jeżeli wskutek poniesionej przez spółkę straty udział

kapitałowy wspólnika został uszczuplony, zysk przeznacza się w pierwszej

kolejności na uzupełnienie udziału wspólnika.

wskutek poniesienia straty udział kapitałowy nie zmniejsza się

jego kwota jest stała – odpowiada wysokości rzeczywiście wniesionego 

wkładu

jeżeli spółka poniosła stratę wskutek której majątek spółki jest niższy niż 

wysokość udziału kapitałowego wspólnika to wspólnik nie może otrzymać 

od spółki żadnej wypłaty – np. zysku



ODSETKI OD UDZIAŁU

są wyjątkiem od zasady zakazu uszczuplania majątku poniżej 

udziału kapitałowego

Art. 53. Wspólnik ma prawo żądać corocznie wypłacenia odsetek w

wysokości 5% od swojego udziału kapitałowego, nawet gdy spółka

poniosła stratę.

przepis dyspozytywny



ZNACZENIE UDZIAŁU KAPITAŁOWEGO

wypłata zysku (art. 52 § 2 KSH) – spółka nie można wypłacić zysku

odsetki (art. 53 KSH) – ma wpływ na wysokość odsetek

wystąpienie wspólnika ze spółki – udział rozliczeniowy

rozwiązanie spółki (art. 82 § 2, art. 83 KSH) – udział likwidacyjny



ZYSK

Art. 51. § 1. Każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i

uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i

wartość wkładu.

Określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie

wątpliwości, także do jego udziału w stratach.

ZWOLNIENIE OD UDZIAŁU W STRATACH

umowa spółki może zwolnić wspólnika od udziału w stratach.

zwolnienie od udziału w stratach to nie zwolnienie ze zobowiązań



Art. 52. § 1. Wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku

z końcem każdego roku obrotowego.

PODZIAŁ ZYSKU

z końcem każdego roku obrotowego wspólnicy powinni podjąć

decyzję co do podziału zysku

podział zysku polega na podjęciu decyzji co do tego czy zysk: 

- zatrzymać w spółce na cele inwestycyjne

- przeznaczyć na pokrycie straty z poprzedniego okresu

- rozdzielić między wspólników spółki



PODZIAŁ ZYSKU

w przeciwieństwie do spółek kapitałowych wspólnik może żądać w

każdym przypadku (nawet wbrew woli większości wspólników) aby

spółka podzieliła zysk w ten sposób, że część zysku przypadająca na

tego wspólnika została mu wypłacona - jest to indywidualne

uprawnienie wspólnika

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 lipca 2008 r.

IV CSK 101/08

aby przeznaczyć zysk przypadający zgodnie z umową na wspólnika w

całości lub w części na inne cele (na przykład utworzenie dodatkowych

funduszy), konieczna jest zgoda wspólnika, któremu przysługuje

prawo do zysku



WYPŁATA ZYSKU

wypłata zysku możliwa jest dopiero z końcem roku obrotowego

ZALICZKI NA POCZET ZYSKU

w trakcie roku obrotowego przepisy k.s.h. nie przewidują możliwości 

wypłaty zaliczek na poczet zysku

skoro pobieranie zaliczek na poczet zysku nie podlega żadnym 

rygorom ustawowym to pobieranie takich zaliczek jest dopuszczalne. 

podstawą prawną do wypłaty zaliczek jest:

- postanowienie umowy spółki

- zgoda wszystkich pozostałych wspólników jako czynność 

przekraczająca zakres zwykłych czynności spółki

kwestia zaliczek w spółkach kapitałowych jest uregulowana

(art. 195 k.s.h. i 349 k.s.h.)



OBOWIĄZEK LOJALNOŚCI

ZAKAZ DZIAŁALNOŚCI

KONKURENCYJNEJ



DZIAŁALNOŚĆ SPRZECZNA Z INTERESAMI SPÓŁKI

(OBOWIĄZEK LOJALNOŚCI)

Art. 56. § 1. Wspólnik obowiązany jest powstrzymać się od wszelkiej działalności

sprzecznej z interesami spółki.

DZIAŁALNOŚĆ KONKURENCYJNA

§ 2. Wspólnik nie może, bez wyraźnej lub domniemanej zgody pozostałych

wspólników, zajmować się interesami konkurencyjnymi, w szczególności

uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki

jawnej, partner, komplementariusz lub członek organu spółki.



INTERES KONKURENCYJNY

to podejmowanie przez wspólnika czynności będących w konkurencyjnej relacji z

działalnością prowadzoną przez spółkę

np. spółka prowadzi działalność handlową i wspólnik  prowadzi działalność 

gospodarczą jako osoba fizyczna w tym samym zakresie

Wyrok SN z dnia 20 sierpnia 2015 r.

II CSK 505/14

Rozpoczęcie przez wspólnika istniejącej spółki jawnej samodzielnej działalności

gospodarczej, której przedmiot pokrywa się z przedmiotem działalności spółki,

stanowi naruszenie zakazu konkurencji, o którym mowa w art. 56 k.s.h.

• analogicznie uregulowano zakaz w spółce z o.o. i S.A. przy czym dodatkowo
zakazane jest posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo
prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.



Dotyczy to w szczególności uczestnictwa w innym podmiocie jako:

• wspólnik spółki cywilnej

• wspólnik spółki jawnej

• partner

• komplementariusz

• członek organu spółki

nie wymaga żadnej aktywności ze strony wspólnika - zakazane jest już bierne 

uczestnictwo



SKUTKI NARUSZENIA ZAKAZU

Art. 57. § 1. Każdy wspólnik ma prawo żądać wydania spółce korzyści, jakie

osiągnął wspólnik naruszający zakaz konkurencji, lub naprawienia wyrządzonej

jej szkody.

Roszczenia przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, gdy wszyscy pozostali

wspólnicy dowiedzieli się o naruszeniu zakazu, nie później jednak niż z upływem 3

lat.

Przepisy powyższe nie ograniczają uprawnień do wystąpienia z pozwem o 

rozwiązanie spółki



ROZWIĄZANIE SPÓŁKI



ROZWIĄZANIE SPÓŁKI

Art. 58. Rozwiązanie spółki powodują:

1) przyczyny przewidziane w umowie spółki

2) jednomyślna uchwała wszystkich wspólników;

3) ogłoszenie upadłości spółki;

4) śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości;

5) wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika;

6) prawomocne orzeczenie sądu.

Są to przyczyny powodujące wszczęcie postępowania likwidacyjnego, a nie

wykreślenie z rejestru

Art. 84. § 2. Rozwiązanie spółki następuje z chwilą wykreślenia jej z rejestru.



WZGLĘDNE PRZYCZYNY ROZWIĄZANIA SPÓŁKI

1) przewidziane w umowie spółki;

Art. 59. Spółkę uważa się za przedłużoną na czas nieoznaczony w przypadku, gdy

pomimo istnienia przyczyn rozwiązania, przewidzianych w umowie, prowadzi ona

swoją działalność za zgodą wszystkich wspólników.

2) jednomyślna uchwała wszystkich wspólników o rozwiązaniu

- podjęcie jednomyślnej uchwały o kontynuowaniu spółki

3) ogłoszenie upadłości spółki;

- np. zawarcie układu z wierzycielami, umorzenie postępowania upadłościowego



3) śmierć wspólnika

4) ogłoszenie upadłości wspólnika

5) wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela

Art. 64. § 1. Pomimo śmierci lub ogłoszenia upadłości wspólnika oraz pomimo

wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub jego wierzyciela, spółka trwa

nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami, jeżeli umowa spółki tak stanowi lub

pozostali wspólnicy tak postanowią.

§ 2. Uzgodnienie takie powinno w przypadku śmierci lub ogłoszenia upadłości

nastąpić niezwłocznie, a w przypadku wypowiedzenia - przed upływem terminu

wypowiedzenia.



ŚMIERĆ WSPÓLNIKA

śmierć wspólnika stanowi przyczynę rozwiązania spółki. 

a) wspólnicy mogą uzgodnić dalsze prowadzenie spółki między sobą

b) umowa spółki może stanowić, że w miejsce zmarłego wspólnika wchodzą

jego spadkobiercy

Umowa spółki może określać m.in.

- który ze spadkobierców wchodzi na miejsce zmarłego wspólnika

- zasady wykonywania praw przez spadkobierców, jeżeli jest ich kilku



ŚMIERĆ WSPÓLNIKA

Art. 60. § 1. Jeżeli umowa spółki stanowi, że prawa, jakie miał zmarły wspólnik,

służą wszystkim spadkobiercom wspólnie, a nie zawiera w tym względzie

szczególnych postanowień, wówczas do wykonywania tych praw spadkobiercy

powinni wskazać spółce jedną osobę.

§ 2. Przeciwne postanowienia umowy są nieważne.

SPADKOBIERCY SĄ WSPÓLNIKIEM „ŁĄCZNYM”, „ZBIOROWYM” 

Wyrok WSA w Poznaniu z 26.10.2007 r. (I SA/PO 593/07)

jeżeli w umowie spółki została zamieszczona regulacja o dalszym istnieniu spółki ze

spadkobiercami zmarłego wspólnika to liczba wspólników nie ulega zmianie,

gdyż w miejsce zmarłego wchodzą jego spadkobiercy.



ŚMIERĆ WSPÓLNIKA

(żądanie przekształcenia spółki)

Art. 583. § 1. W przypadku śmierci wspólnika spółki jawnej jego spadkobierca

może żądać przekształcenia tej spółki w spółkę komandytową i przyznania

statusu komandytariusza.

Spółka powinna uwzględnić żądanie spadkobiercy zmarłego wspólnika, chyba że

pozostali wspólnicy podejmą uchwałę o rozwiązaniu spółki.

§ 2. Żądanie spadkobiercy zmarłego wspólnika uważa się również za uwzględnione,

gdy pozostali wspólnicy powzięli uchwałę o przekształceniu spółki jawnej w spółkę

komandytowo-akcyjną, przyznając temu spadkobiercy status akcjonariusza tej

spółki.

§ 4. Spadkobierca może zgłosić żądanie w terminie 6 miesięcy, licząc od dnia

stwierdzenia nabycia spadku.



WYPOWIEDZENIE UMOWY SPÓŁKI

PRZEZ WSPÓLNIKA

Art. 61. § 1. Jeżeli spółkę zawarto na czas nieoznaczony, wspólnik może

wypowiedzieć umowę spółki na 6 miesięcy przed końcem roku obrotowego.

§ 3. Wypowiedzenia dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, które należy

złożyć:

- pozostałym wspólnikom albo

- wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania spółki.



Gdynia, 11 lipca 2019 r.

Pan

Jacek Wierzbicki

Al. Piłsudskiego 325/74H

81-521 Gdynia

Oświadczam, że wypowiadam umowę spółki "Zakłady

Przetwórstwa Owoców Morza J. Wierzbicki Spółka jawna" z siedzibą w

Gdyni przy ul. Polskiej 7.

Henryk Sobczak



WYPOWIEDZENIE UMOWY SPÓŁKI

PRZEZ WIERZYCIELA WSPÓLNIKA

dotyczy zobowiązań wspólnika a nie spółki

Art. 62. § 1. W czasie trwania spółki wierzyciel wspólnika może uzyskać zajęcie

tylko tych praw służących wspólnikowi z tytułu udziału w spółce, którymi wspólnikowi

wolno rozporządzać

• zajęcie praw służących wspólnikowi, np. zysk, odsetki od udziału kapitałowego

§ 2. Jeżeli w ciągu ostatnich 6 miesięcy przeprowadzono bezskutecznie egzekucję

z ruchomości wspólnika, wówczas jego wierzyciel, który na podstawie tytułu

egzekucyjnego uzyskał zajęcie roszczeń służących wspólnikowi w przypadku jego

wystąpienia lub rozwiązania spółki, może wypowiedzieć umowę spółki na 6

miesięcy przed końcem roku obrotowego, nawet gdy umowa spółki była zawarta na

czas oznaczony. Jeżeli umowa spółki przewiduje krótszy termin wypowiedzenia,

wierzyciel może skorzystać z terminu umownego.

§ 3. Przeciwne postanowienia umowy są nieważne.



ROZWIĄZANIE PRZEZ SĄD

bezwzględna przyczyna rozwiązania spółki

Żądanie rozwiązania spółki

Art. 63. § 1. Każdy wspólnik może z ważnych powodów żądać rozwiązania spółki

przez sąd.

Żądanie wyłączenia wspólnika

§ 2. Jeżeli jednak ważny powód zachodzi po stronie jednego ze wspólników, sąd

może na wniosek pozostałych wspólników orzec o wyłączeniu tego wspólnika ze

spółki.



ROZWIĄZANIE PRZEZ SĄD

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 23 stycznia 2013 r.

I ACa 1300/12

PRZYKŁADOWE WAŻNE POWODY

• naruszenie obowiązku lojalności wobec spółki

• uczestnictwo w działaniach i podmiotach konkurencyjnych

• nieuczciwe postępowanie wspólnika

• nierzetelne wykonywanie obowiązków przez wspólnika



ROZLICZENIA ZE WSPÓLNIKIEM

§ 1. W przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego

wspólnika albo jego spadkobiercy oznacza się na podstawie osobnego bilansu,

uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki.

§ 2. Jako dzień bilansowy przyjąć należy:

1) w przypadku wypowiedzenia - ostatni dzień roku obrotowego, w którym upłynął

termin wypowiedzenia;

2) w przypadku śmierci wspólnika lub ogłoszenia upadłości - dzień śmierci albo

dzień ogłoszenia upadłości;

3) w przypadku wyłączenia wspólnika na mocy prawomocnego orzeczenia sądu -

dzień wniesienia pozwu.



obliczony udział kapitałowy powinien być wypłacony w pieniądzu

rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze.

USZCZUPLONY UDZIAŁ KAPITAŁOWY

jeżeli udział kapitałowy wspólnika występującego albo spadkobiercy wspólnika przy 

rozliczeniu wykazuje wartość ujemną, jest on obowiązany wyrównać spółce 

przypadającą na niego brakującą wartość.

UDZIAŁ W ZYSKU

wspólnik występujący albo spadkobierca wspólnika uczestniczą w zysku i stracie 

ze spraw jeszcze niezakończonych; nie mają oni jednak wpływu na ich 

prowadzenie.

mogą jednak żądać wyjaśnień, rachunków oraz podziału zysku i straty z końcem 

każdego roku obrotowego.



LIKWIDACJA SPÓŁKI



LIKWIDACJA SPÓŁKI

Art. 67. § 1. W przypadkach określonych w art. 58 należy przeprowadzić

likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia

działalności spółki.

POROZUMIENIE CO DO SPOSOBU LIKWIDACJI

ustaleń co do innego sposobu zakończenia bytu spółki dokonują wspólnicy

w przypadku rozwiązania spółki bez przeprowadzenia likwidacji, obowiązek złożenia 

wniosku o wykreślenie z rejestru ciąży na wspólnikach.

§ 2. W przypadku wypowiedzenia umowy spółki przez wierzyciela wspólnika lub

ogłoszenia upadłości wspólnika porozumienie w sprawie zakończenia działalności

spółki po zaistnieniu powodu rozwiązania spółki wymaga zgody odpowiednio

wierzyciela lub syndyka.



LIKWIDATORZY

Art. 70. § 1. Likwidatorami są wszyscy wspólnicy.

Wspólnicy mogą powołać na likwidatorów:

• tylko niektórych spośród siebie

• jak również osoby spoza swego grona

uchwała wymaga jednomyślności, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.



LIKWIDATORZY „PRZYMUSOWI”

SYNDYK

Art. 70. § 2. Na miejsce wspólnika upadłego wchodzi syndyk.

USTANOWIENIE LIKWIDATORA PRZEZ SĄD

Art. 71. § 1. Sąd rejestrowy może, z ważnych powodów, na wniosek wspólnika lub 

innej osoby mającej interes prawny, ustanowić likwidatorami:

- tylko niektórych spośród wspólników

- jak również inne osoby.



ODWOŁANIE LIKWIDATORÓW

Art. 73. § 1. Z ważnych powodów sąd rejestrowy może

na wniosek wspólnika lub osoby mającej interes prawny

odwołać likwidatora.

§ 2. Likwidatora ustanowionego przez sąd tylko sąd może odwołać.



REPREZENTACJA SPÓŁKI

Art. 75. W przypadku gdy jest kilku likwidatorów, są oni upoważnieni do

reprezentowania spółki łącznie, chyba że wspólnicy lub sąd powołujący

likwidatorów postanowili inaczej.

PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI

Art. 76. W sprawach, w których wymagana jest uchwała likwidatorów, rozstrzyga

większość głosów, chyba że wspólnicy lub sąd powołujący likwidatorów

postanowili inaczej.



CZYNNOŚCI LIKWIDACYJNE

Art. 74. § 1. Do sądu rejestrowego należy zgłosić:

- otwarcie likwidacji

- nazwiska i imiona likwidatorów oraz ich adresy

- sposób reprezentowania spółki przez likwidatorów i wszelkie w tym zakresie

zmiany, nawet gdyby nie nastąpiła żadna zmiana w dotychczasowej reprezentacji

spółki

Każdy likwidator ma prawo i obowiązek dokonania zgłoszenia.



CZYNNOŚCI LIKWIDACYJNE

Art. 77. § 1. Likwidatorzy powinni

- zakończyć bieżące interesy spółki

- ściągnąć wierzytelności

- wypełnić zobowiązania

- upłynnić majątek spółki

Nowe interesy mogą być podejmowane tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne do 

ukończenia spraw w toku.



PODZIAŁ MAJĄTKU

Art. 82. § 1. Z majątku spółki spłaca się przede wszystkim zobowiązania spółki

oraz pozostawia się odpowiednie kwoty na pokrycie zobowiązań niewymagalnych

lub spornych.

§ 2. Pozostały majątek dzieli się między wspólników stosownie do postanowień

umowy spółki.



WYKREŚLENIE SPÓŁKI Z REJESTRU

Rozwiązanie spółki następuje z chwilą wykreślenia jej z rejestru.

Likwidatorzy powinni zgłosić zakończenie likwidacji i złożyć wniosek o wykreślenie

spółki z rejestru.

W przypadku rozwiązania spółki bez przeprowadzenia likwidacji, obowiązek

złożenia wniosku ciąży na wspólnikach.

W przypadku ogłoszenia upadłości spółki jej rozwiązanie następuje po ukończeniu

postępowania upadłościowego; wniosek o wykreślenie spółki z rejestru składa

syndyk.



SPÓŁKA PARTNERSKA



SPÓŁKA PARTNERSKA

Art. 86. § 1. Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników

(partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej

przedsiębiorstwo pod własną firmą.

wykonywanie wolnego zawodu w spółce jest „wkładem obligatoryjnym”

§ 2. Spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego

zawodu, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej.

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1243303:part=a86§2:nr=1&full=1


Art. 4a. 1. Adwokat wykonuje zawód w kancelarii adwokackiej, w zespole

adwokackim oraz w spółce:

1) cywilnej lub jawnej, w której wspólnikami są adwokaci, radcowie prawni,

rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący

stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o

świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 134);

2) partnerskiej, w której partnerami są adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy

patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą

praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu

przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, w której komplementariuszami są

adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub

prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy

z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy

prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wyłącznym przedmiotem działalności spółek, o których mowa w ust. 1, jest

świadczenie pomocy prawnej.



Art. 8. 1. Radca prawny wykonuje zawód w ramach stosunku pracy, na podstawie

umowy cywilnoprawnej, w kancelarii radcy prawnego oraz w spółce:

1) cywilnej lub jawnej, w której wspólnikami są radcowie prawni, adwokaci,

rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący

stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o

świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 134);

2) partnerskiej, w której partnerami są radcowie prawni, adwokaci, rzecznicy

patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą

praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu

przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, w której komplementariuszami są

radcowie prawni, adwokaci, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub

prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy

z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy

prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wyłącznym przedmiotem działalności spółek, o których mowa w ust. 1, jest

świadczenie pomocy prawnej.



SPÓŁKA PARTNERSKA

Art. 4. § 1. Notariusz może prowadzić tylko jedną kancelarię.

§ 2. Notariusz zatrudnia pracowników kancelarii oraz zapewnia warunki lokalowe i

wyposażenie kancelarii, stosowne dla notariatu.

§ 3. Kilku notariuszy może prowadzić jedną kancelarię na zasadach spółki cywilnej

lub partnerskiej. W takim jednak wypadku każdy z notariuszy dokonuje czynności

notarialnych we własnym imieniu i ponosi odpowiedzialność za czynności przez

siebie dokonane.



KATALOG ZAWODÓW
Art. 88. Partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania

następujących zawodów:

1) adwokat - ustawa z 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze

2) aptekarz – farmaceuta - ustawa z 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich

3) architekt - ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych

architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

4) inżynier budownictwa - ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

5) biegły rewident - ustawie z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich

samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

oraz o nadzorze publicznym

6) broker ubezpieczeniowy - ustawy z 22 maja 2003 r. o pośrednictwie

ubezpieczeniowym

7) doradca podatkowy - ustawa z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym

8) makler papierów wartościowych - ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie

instrumentami finansowymi

9) doradca inwestycyjny - ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami

finansowymi

10) księgowy - ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości



11) lekarz - ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

12) lekarz dentysta - ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza

dentysty

13) lekarz weterynarii - ustawy z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza

weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

14) notariusz - ustawie z 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie

15) pielęgniarka - ustawami z 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

16) położna - ustawami z 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

17) fizjoterapeuta – ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

18) radca prawny - ustawie z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych

19) rzecznik patentowy - ustawie z 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych

20) rzeczoznawca majątkowy - ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami

21) tłumacz przysięgły - ustawie z 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza

przysięgłego



OBLIGATORYJNE ELEMENTY UMOWY

Art. 91. Umowa spółki partnerskiej powinna zawierać:

1) określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki;

2) przedmiot działalności spółki;

3) nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność

za zobowiązania spółki, w przypadku przewidzianym w art. 95 § 2;

4) w przypadku gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i

imiona tych partnerów;

5) firmę i siedzibę spółki;

6) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;

7) określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość.

Art. 93 § 2. Do zgłoszenia spółki partnerskiej do sądu rejestrowego należy dołączyć

dokumenty potwierdzające uprawnienia każdego partnera do wykonywania

wolnego zawodu.



SPÓŁKA PARTNERSKA - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Art. 95. § 1. Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe

w związku z:

- wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce

- za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób

zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku

prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu

usług związanych z przedmiotem działalności spółki.

Partner ponosi odpowiedzialność za zobowiązania powstałe w związku ze 

„zwykłym" funkcjonowaniem spółki (remont lokalu, zakup mebli)



SPÓŁKA PARTNERSKA – MODYFIKACJA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Umowa spółki może przewidywać, że jeden albo większa liczba partnerów godzą

się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej.

Art. 22 § 2. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia

całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, z

uwzględnieniem art. 31.

Dopuszczalne jest przyjęcie jednego z dwóch wariantów - nieważne będzie

postanowienie, które inaczej reguluje odpowiedzialność partnera, aniżeli przewiduje

to art. 95 § 1 albo art. 22 § 2.



REPREZENTACJA - ZASADY OGÓLNE

Art. 96. § 1. Każdy partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie, chyba

że umowa spółki stanowi inaczej.

SZCZEGÓLNY TRYB POZBAWIENIA PRAWA REPREZENTACJI

§ 2. Pozbawienie partnera prawa reprezentowania spółki może nastąpić tylko z

ważnych powodów uchwałą powziętą większością ¾ głosów w obecności co

najmniej 2/3 ogólnej liczby partnerów. Umowa spółki może przewidywać surowsze

wymogi powzięcia uchwały.

§ 3. Pozbawienie partnera prawa reprezentowania spółki na podstawie § 2 staje się

skuteczne z chwilą wpisu do rejestru

WPIS KONSTYTUTYWNY



REPREZENTACJA – ZARZĄD

Art. 97. § 1. Umowa spółki partnerskiej może przewidywać, że prowadzenie

spraw i reprezentowanie spółki powierza się zarządowi. Przepisów art. 96 nie

stosuje się.

partnerzy nie mają wówczas prawa prowadzenia spraw i reprezentacji spółki,

nie można więc ich tego prawa pozbawić uchwałą jak stanowi art. 96 k.s.h.

Nie jest dopuszczalny model mieszany (prowadzenie spraw tak jak w spółce

jawnej, reprezentacja przez zarząd tak jak w spółce z o.o.)

Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI GC 355/13

powołanie zarządu w spółce partnerskiej nie wyłącza stosowania art. 43

k.s.h. Umowa spółki może wyliczać lub dookreślać sprawy w których

konieczne jest uzyskanie zgody wszystkich partnerów (art. 97 k.s.h.)



ODPOWIEDNIE STOSOWANIE PRZEPISÓW

§ 2. Do zarządu powołanego zgodnie z § 1 stosuje się odpowiednio przepisy art.

201-211 i art. 293-300.

201 – zasady funkcjonowania zarządu

202 – mandat i kadencja

203 – odwołanie członka zarządu

2031 – wynagrodzenie

204 – zakres reprezentacji

205 – sposób reprezentacji

206 – oznaczanie pismo handlowych

207 – wewnętrzne ograniczenia zarządu

208 – sposób prowadzenia spraw przez zarząd

209 – obowiązek wstrzymania się od głosu

210 – umowa między spółką a członkiem zarządu

211 – działalność konkurencyjna



REPREZENTACJA – ZARZĄD

§ 2. Do zarządu powołanego zgodnie z § 1 stosuje się odpowiednio przepisy art.

201-211 i art. 293-300.

293 - odpowiedzialność członków organów za wyrządzoną szkodę

294 – solidarna odpowiedzialność za szkodę

295 - pozew wspólnika o naprawienie szkody

296 – brak wpływu udzielenia absolutorium na odpowiedzialność

297 – przedawnienie roszczenia

298 – właściwość sądu

299 – osobista odpowiedzialność za zobowiązania

2991 – wyłączenie odpowiedzialności likwidatorów sądowych

300 – możliwość naprawienia szkody na zasadach ogólnych

§ 3. Członkiem zarządu jest co najmniej jeden partner. Członkiem zarządu może

być także osoba trzecia.



ROZWIĄZANIE SPÓŁKI

Art. 98. § 1. Rozwiązanie spółki powodują:

1) przyczyny przewidziane w umowie spółki;

2) jednomyślna uchwała wszystkich partnerów;

3) ogłoszenie upadłości spółki;

4) utrata przez wszystkich partnerów prawa do wykonywania wolnego 

zawodu;

5) prawomocne orzeczenie sądu.



JEDNOOSOBOWA SPÓŁKA PARTNERSKA

W przypadku gdy w spółce:

- pozostaje jeden partner lub

- gdy tylko jeden partner posiada uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu

związanego z przedmiotem działalności spółki

spółka ulega rozwiązaniu najpóźniej z upływem roku od dnia zaistnienia

któregokolwiek z tych zdarzeń.

efektem istnienia jednoosobowej spółki partnerskiej jest nieograniczona

odpowiedzialność pozostałego w spółce partnera - partner ponosi

odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania, które powstają od momentu, gdy sam

pozostał w spółce



UTRATA PRAWA DO WYKONYWANIA ZAWODU

Art. 100. § 1. W przypadku utraty przez partnera uprawnień do wykonywania

wolnego zawodu, powinien on wystąpić ze spółki najpóźniej z końcem roku

obrotowego, w którym utracił prawo wykonywania wolnego zawodu.

§ 2. Wystąpienie następuje przez pisemne oświadczenie skierowane do zarządu

albo do partnera uprawnionego do reprezentowania spółki.

§ 3. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w § 1 uważa się, że partner

wystąpił ze spółki w ostatnim dniu tego terminu.

zasada ta nie znajduje zastosowania w przypadku zawieszenia prawa wykonywania

wolnego zawodu



SPADKOBIERCY

SPÓŁKA JAWNA

Art. 64. § 1. Pomimo śmierci lub ogłoszenia upadłości wspólnika oraz pomimo

wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub jego wierzyciela, spółka trwa

nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami, jeżeli umowa spółki tak stanowi lub

pozostali wspólnicy tak postanowią.

SPÓŁKA PARTNERSKA

Art. 101. Spadkobierca partnera nie wstępuje do spółki w miejsce zmarłego

partnera, chyba że umowa spółki stanowi inaczej, z uwzględnieniem art. 87.



SPÓŁKA KOMANDYTOWA

(art. 102 – 124 KSH)



Art. 102. Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania

spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz),

a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest

ograniczona.



Art. 103 § 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki

komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa

stanowi inaczej.

KOMPLEMENTARIUSZ

- jak wspólnik spółki jawnej

KOMANDYTARIUSZ

- w ustawowej wersji komandytariusz spełnia pasywną rolę, przy dużej

aktywności komplementariuszy

- do komandytariusza stosuje się w szerszym zakresie przepisy o spółce jawnej

jeżeli np. powierzono mu prowadzenie spraw spółki

- do komandytariusza nieposiadającego prawa do prowadzenia spraw spółki lub

jej reprezentowania nie stosuje się zakazu konkurencji, chyba że umowa

spółki stanowi inaczej (art. 121 § 3 k.s.h.)



OBLIGATORYJNE ELEMENTY UMOWY

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Art. 105. Umowa spółki komandytowej powinna zawierać:

1) firmę i siedzibę spółki;

2) przedmiot działalności spółki;

3) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;

4) oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość;

5) oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza

wobec wierzycieli (sumę komandytową).

§ 1. Komandytariuszami Spółki są:

1. AA, który odpowiada za zobowiązania Spółki do wysokości sumy komandytowej

w kwocie 5.000 zł;

2. BB, który odpowiada za zobowiązania Spółki do wysokości sumy komandytowej

w kwocie 15.000 zł.



WKŁADY

KOMPLEMENTARIUSZE

brak ograniczeń co do wnoszenia wkładów przez komplementariuszy

KOMANDYTARIUSZE

WKŁADY  DOPUSZCZALNE (PEŁNE)

WKŁADY WARUNKOWE

WKŁADY NIEDOPUSZCZALNE



WKŁADY  DOPUSZCZALNE (PEŁNE)

Art. 107. § 1. Jeżeli wkładem komandytariusza do spółki jest w całości lub w części

świadczenie niepieniężne, umowa spółki określa przedmiot tego świadczenia

(aport), jego wartość, jak również osobę wspólnika wnoszącego takie świadczenie

niepieniężne.



WKŁADY WARUNKOWE

Art. 107. § 2. Zobowiązanie do wykonania pracy lub świadczenia usług na rzecz

spółki oraz wynagrodzenie za usługi świadczone przy powstaniu spółki nie mogą

stanowić wkładu komandytariusza do spółki, chyba że wartość innych jego

wkładów do spółki nie jest niższa od wysokości sumy komandytowej.

wniesienie wkładów warunkowych nie będzie miało wpływu na 

odpowiedzialność komandytariusza wobec osób trzecich.

przez wniesienie wkładów warunkowych można uzyskać większy udział w 

zyskach spółki.



WKŁADY NIEDOPUSZCZALNE

Art. 107. § 3. Jeżeli komplementariuszem jest spółka z o.o., PSA lub S.A., zaś

komandytariuszem jest wspólnik tej spółki, wkładu komandytariusza nie mogą

stanowić jego udziały w tej spółce z o.o. lub akcje tej prostej spółki akcyjnej lub tej

spółki akcyjnej.

wnoszenie takich wkładów powodowałoby, że przedmiotem dochodzenia przez

wierzycieli byłyby te same elementy majątku spółki z o.o., prostej spółki akcyjnej lub

akcyjnej; zamiast dwóch mas majątkowych w rzeczywistości byłyby to te same

prawa.

GmbH & Co. KG
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WKŁADY

Art. 108. § 2. Postanowienie wspólników zwalniające komandytariusza z

obowiązku wniesienia wkładu jest nieważne.

wynika to wprost z art. 3 k.s.h.

Art. 3. Przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się

dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli

umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony

sposób.



ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA

Art. 111. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli

tylko do wysokości sumy komandytowej.

odpowiedzialność do wysokości sumy komandytowej dotyczy tylko zobowiązań, a 

nie odpowiedzialności odszkodowawczej.

Art. 112. § 1. Komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności w granicach

wartości wkładu wniesionego do spółki.

Art. 108. § 1. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wkład komandytariusza może być

wniesiony w wartości niższej niż suma komandytowa.



RELACJE MIĘDZY WKŁADEM WNIESIONYM

A SUMĄ KOMANDYTOWĄ

Jeżeli wkład wniesiony przez komandytariusza jest większy lub równy sumie

komandytowej to nie ponosi on odpowiedzialności za zobowiązania spółki

Jeżeli wkład komandytariusza jest wnoszony w wysokości niższej komandytariusz

ponosi odpowiedzialność osobistą w wartości różnicy między sumą komandytową a

wniesionym do spółki wkładem.



PODWYŻSZENIE SUMY KOMANDYTOWEJ

wpis deklaratoryjny.

OBNIŻENIE SUMY KOMANDYTOWEJ

Art. 113. Obniżenie sumy komandytowej nie ma skutku prawnego wobec

wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do

rejestru.

wpis konstytutywny



ZWROT WKŁADU

Art. 112. § 2. W przypadku zwrotu wkładu w całości albo w części

odpowiedzialność zostaje przywrócona w wysokości równej wartości dokonanego

zwrotu.

odpowiedzialność komandytariusza zostaje przywrócona do wysokości kwoty,

która nie znajduje się w spółce z powodu zwrotu wkładu w całości lub w części,

tylko wtedy, gdy zwrot nastąpił bez zmiany umowy spółki, bo wówczas w spółce

brak jest majątku, który ma służyć na pokrycie zobowiązań. Odpowiedzialność

komandytariusza nie istnieje zaś, jeżeli zwrot wkładu nastąpił na skutek obniżenia

go umową dodatkową i po zarejestrowaniu tej okoliczności (M. Allerhand)

zwrot wkładu - każda pochodzącą z majątku spółki wypłata lub świadczenie na

rzecz komandytariusza, które nastąpiły bez gospodarczej przyczyny, a w

szczególności na skutek braku wzajemnego świadczenia ze strony

komandytariusza - np. komandytariusz wnosi wkład a następnie spółka udziela

nieoprocentowanej pożyczki w wysokości wkładu (J. Szwaja)



Zwrot wkładu w całości lub w części wymaga ujawnienia w KRS

Art. 38. W dziale 1 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:

6) w przypadku spółki komandytowej:

d) wysokość sumy komandytowej,

e) przedmiot wkładu każdego komandytariusza, z zaznaczeniem, w jakiej

części został wniesiony, oraz zwroty wkładów choćby częściowe;



ZWROT WKŁADU

§ 3. W przypadku uszczuplenia majątku spółki przez stratę, uważa się za zwrot

wkładu w stosunku do wierzycieli każdą wypłatę dokonaną przez spółkę na rzecz

komandytariusza przed uzupełnieniem wkładu do pierwotnej wartości określonej w

umowie spółki. Dokonanie takich wypłat nie wymaga wpisu do rejestru.

WYJĄTEK

§ 4. Komandytariusz nie jest obowiązany do zwrotu tego, co pobrał tytułem zysku

na podstawie sprawozdania finansowego, chyba że działał w złej wierze.



ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Art. 114. Kto przystępuje do spółki w charakterze komandytariusza, odpowiada

także za zobowiązania spółki istniejące w chwili wpisania go do rejestru.

Art. 32. Osoba przystępująca do spółki odpowiada za zobowiązania spółki powstałe

przed dniem jej przystąpienia.



PRZYSTAPIENIE NOWEGO KOMPLEMENTARIUSZA

Art. 115. Jeżeli umowa spółki dopuszcza przyjęcie do spółki nowego

komplementariusza, dotychczasowy komandytariusz może uzyskać status

komplementariusza, lub osoba trzecia może przystąpić do spółki w charakterze

komplementariusza, za zgodą wszystkich dotychczasowych wspólników

przystąpienie do spółki w charakterze komplementariusza należy rozumieć inaczej

niż "przystąpienie", o którym mowa w art. 10 k.s.h.

brak tego przepisu w przepisach o spółce jawnej



ZBYCIE OGÓŁU PRAW I OBOWIĄZKÓW

Art. 122. W przypadku zbycia ogółu praw i obowiązków komandytariusza na

nabywcę nie przechodzi prawo do prowadzenia spraw spółki.

WYJĄTEK OD ZASADY Z ART. 10 KSH

- prawo prowadzenia spraw spółki nie przechodzi na nabywcę nawet w przypadku

postanowienia, że wszyscy komandytariusze prowadzą sprawy spółki

- nie przeszkadza to jednak przyznaniu tego prawa komandytariuszowi przez

wspólników

- przepis nie odnosi się do innego potencjalnego prawa komandytariusza, tj.

prawa do reprezentacji.



REPREZENTACJA

KOMPLEMENTARIUSZ

Art. 117. Spółkę reprezentują komplementariusze, których z mocy umowy spółki

albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania

spółki.

KOMANDYTARIUSZ

Art. 118. § 1. Komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako

pełnomocnik.

§ 2. Jeżeli komandytariusz dokona w imieniu spółki czynności prawnej, nie

ujawniając swojego pełnomocnictwa, odpowiada za skutki tej czynności wobec osób

trzecich bez ograniczenia; dotyczy to także reprezentowania spółki przez

komandytariusza, który nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres



PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI

Art. 121. § 1. Komandytariusz nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia spraw

spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

§ 2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana

jest zgoda komandytariusza, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

PRZYKŁAD

§7. Prawo i obowiązek prowadzenia spraw przysługuje komplementariuszowi i

komandytariuszom.



PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI

Art. 121 § 3. Ograniczeń, o których mowa w art. 56 i art. 57, nie stosuje się do

komandytariusza nieposiadającego prawa do prowadzenia spraw spółki lub jej

reprezentowania, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Art. 56 § 1 – obowiązek lojalności

Art. 56 § 2 – zakaz działalności konkurencyjnej

Art. 57 - zasady odpowiedzialności odszkodowawczej



USTAWOWE PRAWO KONTROLI

KOMPLEMENTARIUSZ

Art. 38 § 2. Nieważne jest umowne ograniczenie prawa wspólnika do osobistego

zasięgania informacji o stanie majątku i interesów spółki oraz umowne ograniczenie

prawa do osobistego przeglądania ksiąg i dokumentów spółki.

KOMANDYTARIUSZ

Art. 120 § 1. Komandytariusz ma prawo żądać:

- odpisu sprawozdania finansowego za rok obrotowy oraz

- przeglądać księgi i dokumenty celem sprawdzenia jego rzetelności.



SĄDOWA REALIZACJA PRAWA KONTROLI

§ 2. Na wniosek komandytariusza sąd rejestrowy może, z ważnych powodów,

zarządzić w każdym czasie udostępnienie mu sprawozdania finansowego lub

złożenie innych wyjaśnień, jak również dopuścić komandytariusza do przejrzenia

ksiąg i dokumentów.

§ 3. Umowa spółki nie może wyłączyć ani ograniczyć uprawnień komandytariusza, o

których mowa w § 1 i § 2.

przepis semiimperatywny

można rozszerzyć prawo komandytariusza do informacji



UDZIAŁ W ZYSKACH

KOMPLEMENTARIUSZ

(art. 51 § 1 w zw. z art. 103 k.s.h.)

ma prawo do równego udziału w zyskach i stratach

bez względu na rodzaj i wartość wkładu wniesionego do spółki

KOMANDYTARIUSZ

(art. 123 k.s.h.)

• Komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego wkładu

rzeczywiście wniesionego do spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

• Zysk przypadający komandytariuszowi za dany rok obrotowy jest przeznaczany

w pierwszej kolejności na uzupełnienie jego wkładu rzeczywiście wniesionego do

wartości umówionego wkładu.

• W razie wątpliwości komandytariusz uczestniczy w stracie jedynie do wartości

umówionego wkładu.



ŚMIERĆ KOMPLEMENTARIUSZA

stanowi przyczynę rozwiązania spółki

ŚMIERĆ KOMANDYTARIUSZA

Art. 124. § 1. Śmierć komandytariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania spółki.

można jednak przewidzieć, że śmierć komandytariusza stanowi przyczynę

rozwiązania spółki.

WSPÓLNIK ŁĄCZNY

Spadkobiercy komandytariusza powinni wskazać spółce jedną osobę do

wykonywania ich praw. Czynności dokonane przez pozostałych wspólników przed

takim wskazaniem wiążą spadkobierców komandytariusza.

PODZIAŁ UDZIAŁU W MAJĄTKU

§ 2. Podział udziału komandytariusza w majątku spółki między spadkobierców jest

skuteczny wobec spółki jedynie za zgodą pozostałych wspólników.



SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

(art. 125 k.s.h. – 150 k.s.h.)



Art. 125. Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu

prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za

zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia

(komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

KOMPLEMENTARIUSZ I AKCJONARIUSZ

• komplementariusze reprezentują z reguły przedsiębiorstwa rodzinne, a

akcjonariusze są osobami, które chcą dokapitalizować spółkę, licząc na zyski w

oparciu o renomę osiągniętą już przez przedsiębiorcę.

• komplementariusze mają zarówno uprawnienia menedżerskie, jak i właścicielskie

• Komplementariusze stanowią „zarząd” spółki

• model polski jest bardziej komandytowy niż akcyjny



Art. 126. § 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki

komandytowo-akcyjnej stosuje się:

1) w zakresie stosunku prawnego komplementariuszy, zarówno między sobą,

wobec wszystkich akcjonariuszy, jak i wobec osób trzecich, a także do wkładów

tychże wspólników do spółki, z wyłączeniem wkładów na kapitał zakładowy -

odpowiednio przepisy dotyczące spółki jawnej;

2) w pozostałych sprawach - odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej, a w

szczególności przepisy dotyczące kapitału zakładowego, wkładów

akcjonariuszy, akcji, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia.



SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Art. 129. Osoby podpisujące statut są założycielami spółki. Statut powinni

podpisać co najmniej wszyscy komplementariusze.

komplementariusze podpisują statut i czekają na obejmowanie akcji przez 

akcjonariuszy („zbierają kapitał”)

założycielami spółki komandytowo-akcyjnej mogą być też inne osoby, które na 

przykład za wynagrodzeniem doprowadzą do utworzenia spółki, ale nie będą w niej 

wspólnikami.



SKA umożliwia zebranie kapitału w drodze:

1) złożenia oferty przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata;

przyjęcie oferty następuje na piśmie pod rygorem nieważności (subskrypcja

prywatna);

2) zaoferowania akcji wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru

(subskrypcja zamknięta);

3) zaoferowania akcji w drodze ogłoszenia skierowanego do osób, którym nie

służy prawo poboru (subskrypcja otwarta).

4) oferty publicznej

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych



NA UMOWĘ ZAŁOŻYCIELSKĄ SPÓŁKI SKŁADA SIĘ:

• zawiązanie spółki, w tym podpisanie statutu (przynamniej przez

komplementariuszy) i objęcie wszystkich akcji przez akcjonariuszy, z

uwzględnieniem „widełek” (art. 310 § 2 k.s.h.)

• wniesienie przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie całego kapitału

zakładowego, z uwzględnieniem art. 309 k.s.h.

• złożenie przez akcjonariuszy oświadczeń o zgodzie na zawiązanie spółki i

brzmienie statutu

• ustanowienie rady nadzorczej, jeżeli ustawa lub statut ją przewiduje

Art. 134. § 1. Spółka komandytowo-akcyjna powstaje z chwilą wpisu do rejestru.



TERMIN NA ZGŁOSZENIE DO REJESTRU

Art. 325. § 1. Jeżeli w terminie sześciu miesięcy od daty sporządzenia statutu

spółka nie została zgłoszona do zarejestrowania lub jeżeli postanowienie sądu

odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne, zarząd powinien niezwłocznie

zawiadomić o tym przez ogłoszenie osoby mające interes prawny oraz zarządzić

zwrot wpłaconych sum i wkładów niepieniężnych.



OBLIGATORYJNE ELEMENTY STATUTU

Art. 130. Statut spółki komandytowo-akcyjnej powinien zawierać:

1) firmę i siedzibę spółki;

2) przedmiot działalności spółki;

3) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;

4) oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza oraz ich

wartość;

5) wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania, wartość

nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na

okaziciela;

6) liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli

mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów;

7) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz ich siedziby,

adresy albo adresy do doręczeń;

8) organizację walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, jeżeli ustawa lub

statut przewiduje ustanowienie rady nadzorczej.



PRZYKŁADOWE FAKULTATYWNE ELEMENTY STATUTU

✓ określenie komplementariuszy prowadzących sprawy spółki

✓ określenie sposobu reprezentacji

✓ określenie funduszy spółki



WKŁADY - KOMPLEMENTARIUSZ

na majątek SKA składają się dwa fundusze obowiązkowe

1) fundusz z wkładów wnoszonych przez komplementariuszy (jak w sp.j.)

komplementariusz musi wnieść co najmniej wkład tak jak wspólnik spółki 

jawnej (czyli na fundusz komplementariuszy)

2) kapitał zakładowy z wkładów wnoszonych przez akcjonariuszy (jak w S.A.)

art. 126 § 2. Kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej powinien wynosić co 

najmniej 50.000 złotych.

mogą istnieć również inne fundusze - np. kapitał zapasowy, rezerwowy



WKŁADY – KOMPLEMENTARIUSZ-AKCJONARIUSZ

Art. 132 § 1. Komplementariusz może wnieść wkład do spółki komandytowo-

akcyjnej na kapitał zakładowy lub na inne fundusze.

• komplementariusz może wnieść również wkłady na pokrycie kapitału

zakładowego – wówczas staje się też akcjonariuszem ale wkład musi spełniać

kryteria zdolności aportowej

Art. 132 § 2. Wniesienie przez komplementariusza wkładu na kapitał zakładowy

nie wyłącza jego nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

• wniesienie przez komplementariusza wkładu na kapitał zakładowy nie wyłącza

jego nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki ale umożliwia mu

uzyskanie dodatkowych praw (np. udział w zysku)



wniesienie przez komplementariusza wkładu na kapitał zakładowy skutkuje

ograniczeniami uprawnień z akcji (142 § 4 k.s.h.):

- pozbawienie prawa głosu w przypadku wyborów do rady nadzorczej

- pozbawienie możliwości występowania jako pełnomocnik innych

akcjonariuszy w takim głosowaniu



ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA

Art. 135. Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki.

WYJĄTKI

art. 134 § 2. Osoby, które działały w imieniu spółki po jej zawiązaniu, a przed jej

wpisem do rejestru, odpowiadają solidarnie.

art. 127 § 4. W przypadku zamieszczenia nazwiska albo firmy (nazwy)

akcjonariusza w firmie spółki akcjonariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak

jak komplementariusz.

Art. 138. § 2. Jeżeli akcjonariusz dokona czynności prawnej w imieniu spółki nie

ujawniając swojego pełnomocnictwa, odpowiada za skutki tej czynności wobec osób

trzecich bez ograniczenia; dotyczy to także reprezentowania spółki przez

akcjonariusza, który nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres.

Art. 136 § 3. Nowy komplementariusz odpowiada także za zobowiązania spółki

istniejące w chwili wpisania go do rejestru.



PRZYJĘCIE DO SPÓŁKI NOWEGO KOMPLEMENTARIUSZA

Art. 136. § 1. Jeżeli statut dopuszcza przyjęcie do spółki nowego

komplementariusza, dotychczasowy akcjonariusz może uzyskać status

komplementariusza, albo osoba trzecia może przystąpić do spółki w charakterze

komplementariusza, za zgodą wszystkich dotychczasowych komplementariuszy.

Art. 430 § 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 KSH - zmiana statutu wymaga wpisu do

rejestru (wpis konstytutywny). Do czasu wpisu statut zachowuje dotychczasowe

brzmienie, a więc nie dopuszcza przyjęcia do spółki nowego komplementariusza.

§ 2. Oświadczenie nowego komplementariusza, a także oznaczenie wartości jego

wkładów oraz zgoda na brzmienie statutu wymaga formy aktu notarialnego.

§ 3. Nowy komplementariusz odpowiada także za zobowiązania spółki istniejące w

chwili wpisania go do rejestru.



REPREZENTACJA

KOMPLEMENTARIUSZ

Art. 137. § 1. Spółkę reprezentują komplementariusze, których z mocy statutu lub

prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki.

AKCJONARIUSZ

Art. 138. § 1. Akcjonariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik.

§ 2. Jeżeli akcjonariusz dokona czynności prawnej w imieniu spółki nie ujawniając

swojego pełnomocnictwa, odpowiada za skutki tej czynności wobec osób trzecich

bez ograniczenia; dotyczy to także reprezentowania spółki przez akcjonariusza,

który nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres.



POZBAWIENIE KOMPLEMENTARIUSZA PRAWA REPREZENTACJI

§ 2. Późniejsze pozbawienie komplementariusza prawa reprezentowania spółki

stanowi zmianę statutu spółki i wymaga zgody wszystkich pozostałych

komplementariuszy.

zmiana statutu = uchwała walnego zgromadzenia + zgoda pozostałych

(nie wszystkich komplementariuszy)

§ 3. Pozbawienie komplementariusza prawa reprezentowania spółki wbrew jego

sprzeciwowi może nastąpić jedynie z ważnych powodów na mocy prawomocnego

orzeczenia sądu.

Wniesienie powództwa o pozbawienie prawa reprezentacji może nastąpić 

tylko po wykorzystaniu procedury wskazanej w art. 137 k.s.h.



ZGŁOSZENIE SPRZECIWU KOMPLEMENTARIUSZA

§ 4. Sprzeciw, o którym mowa w § 3, należy zgłosić do protokołu walnego

zgromadzenia lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym nie

później niż w ciągu miesiąca od dnia powzięcia uchwały przez walne

zgromadzenie.

§ 5. Pozbawienie komplementariusza prawa reprezentowania spółki wbrew

sprzeciwowi, o którym mowa w § 3 i § 4, zwalnia tego wspólnika od

odpowiedzialności osobistej za zobowiązania spółki powstałe od chwili dokonania

odpowiedniego wpisu w rejestrze.



PROWADZENIE SPRAW

Art. 140. § 1. Każdy komplementariusz ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw

spółki.

§ 2. Statut spółki może przewidywać, że prowadzenie spraw spółki powierza się

jednemu albo kilku komplementariuszom.

§ 3. Zmiana statutu, pozbawiająca prawa prowadzenia spraw spółki lub przyznająca

takie prawo komplementariuszowi dotychczas go pozbawionemu, wymaga zgody

wszystkich pozostałych komplementariuszy.

zmiana statutu = uchwała walnego zgromadzenia + zgoda pozostałych 

komplementariuszy (a nie wszystkich)



PROWADZENIE SPRAW

Art. 141. Komplementariuszowi nie przysługuje prawo do prowadzenia spraw

spółki, przekazanych do kompetencji walnego zgromadzenia albo rady

nadzorczej przez przepisy niniejszego działu lub statut spółki.

domniemanie kompetencji komplementariuszy

art. 143 § 3. Rada nadzorcza może wytoczyć, w imieniu spółki, powództwo o

odszkodowanie przeciwko komplementariuszom niepozbawionym prawa do

prowadzenia spraw spółki lub jej reprezentowania.

art. 379 § 1. W umowie między spółką a członkiem zarządu, jak również w

sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza albo pełnomocnik powołany

uchwałą walnego zgromadzenia.



PRAWO KONTROLI

KOMPLEMENTARIUSZ

Art. 38. § 2. Nieważne jest umowne ograniczenie prawa wspólnika do osobistego

zasięgania informacji o stanie majątku i interesów spółki oraz umowne ograniczenie

prawa do osobistego przeglądania ksiąg i dokumentów spółki.

AKCJONARIUSZ

Art. 428. § 1. Podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do

udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest

to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.



RADA NADZORCZA

Art. 142. § 1. W spółce komandytowo-akcyjnej można ustanowić radę nadzorczą.

Jeżeli liczba akcjonariuszy przekracza 25 osób, ustanowienie rady nadzorczej

jest obowiązkowe.

§ 2. Członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje walne zgromadzenie.

wyłączna kompetencja walnego zgromadzenia

przepis wyłącza stosowanie art. 385 § 2 k.s.h.

art. 385 § 2

Statut może przewidywać inny sposób powoływania lub odwoływania członków rady 

nadzorczej



OGRANICZENIE BIERNEGO PRAWA WYBORU DO RN

§ 3. Komplementariusz albo jego pracownik nie może być członkiem rady

nadzorczej – zakaz sprawowania nadzoru przez osobę nadzorowaną

OGRANICZENIE CZYNNEGO PRAWA WYBORU DO RN

§ 4. Jeżeli komplementariusz objął lub nabył akcje spółki komandytowo-akcyjnej,

nie wykonuje on prawa głosu z tych akcji przy podejmowaniu uchwał, o których

mowa w § 2 (tj. powołanie i odwołanie członków rady nadzorczej)

Nie może on również być pełnomocnikiem pozostałych akcjonariuszy na walnym

zgromadzeniu przy podejmowaniu takich uchwał.

ZNIESIENIE OGRANICZEŃ

§ 5. Przepisy § 3 i § 4 nie dotyczą komplementariusza pozbawionego prawa

prowadzenia spraw spółki lub jej reprezentowania.



KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

Art. 143 § 1. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we

wszystkich dziedzinach jej działalności.

W celu wykonania swoich obowiązków rada nadzorcza może badać wszystkie 

dokumenty spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień 

oraz dokonywać rewizji stanu majątku spółki

(art. 382 § 4 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.)

do rady nadzorczej S.K.A. mają zastosowanie przepisy dotyczące:

✓ kompetencji rady (art. 382, 384)

✓ składu rady (art. 385)

✓ kadencji, powoływania i odwoływania członków rady (art. 386)

✓ zakazu łączenia funkcji (art. 387)

✓ sposobu obradowania (art. 388-391)

✓ wynagradzania członków rady (art. 392)



DELEGOWANIE CZŁONKÓW

§ 2. Do rady nadzorczej spółki komandytowo-akcyjnej nie stosuje się przepisów

art. 383. Rada nadzorcza może jednak delegować swoich członków do

czasowego wykonywania czynności komplementariuszy w przypadku, gdy żaden z

komplementariuszy uprawnionych do prowadzenia spraw spółki i do jej

reprezentowania nie może sprawować swoich czynności.

Art. 383. § 1. Do kompetencji rady nadzorczej należy również zawieszanie, z 

ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich 

członków zarządu oraz delegowanie członków rady nadzorczej, na okres nie 

dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków 

zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą 

sprawować swoich czynności.



SZCZEGÓLNE KOMPETENCJE RADY

ACTIO PRO SOCIO

Art. 483. § 1. Członek zarządu, rady nadzorczej oraz likwidator odpowiada wobec

spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem

lub postanowieniami statutu spółki, chyba że nie ponosi winy.

Art. 486. § 1. Jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej

szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy

akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub podziale

majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce.

Art. 143. § 3. Rada nadzorcza może wytoczyć, w imieniu spółki, powództwo o

odszkodowanie przeciwko komplementariuszom niepozbawionym prawa do

prowadzenia spraw spółki lub jej reprezentowania. Przepisy art. 483-490 stosuje się

odpowiednio.



REPREZENTACJA W BRAKU RADY NADZORCZEJ

Art. 144. W spółce komandytowo-akcyjnej, w której nie ustanowiono rady

nadzorczej, przy podejmowaniu czynności wymienionych w art. 143 § 3 i art. 378

spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia.

art. 143 § 3 – actio pro socio

Art. 378. § 1. Rada nadzorcza ustala wynagrodzenie członków zarządu

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy, chyba że statut

stanowi inaczej.



WALNE ZGROMADZENIE

Art. 145. § 1. Walne zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne

UCZESTNICTWO

Art. 4066. Członkowie zarządu i rady nadzorczej mają prawo uczestniczenia w

walnym zgromadzeniu.

art. 145 § 2. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu ma akcjonariusz oraz

komplementariusz także w przypadku, gdy nie jest akcjonariuszem spółki

komandytowo-akcyjnej.



GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU

AKCJONARIUSZ

§ 3. Każda akcja objęta lub nabyta przez osobę, która nie jest komplementariuszem,

daje prawo do jednego głosu, chyba że statut stanowi inaczej. Nie można

całkowicie pozbawić akcjonariusza prawa głosu.

można przyznać większą liczbę głosów

Art. 352. Jednej akcji nie można przyznać więcej niż dwa głosy. W przypadku

zamiany takiej akcji na akcję na okaziciela lub w razie jej zbycia wbrew

zastrzeżonym warunkom uprzywilejowanie to wygasa.

AKCJONARIUSZ - KOMPLEMENTARIUSZ

§ 4. Każda akcja objęta lub nabyta przez komplementariusza daje prawo do

jednego głosu.

nie można przyznać większej liczby głosów



SYSTEM PODEJMOWANIA DECYZJI

PROWADZENIE SPRAW

czynności z zakresu zwykłych spraw – komplementariusze mający prawo 

prowadzenia spraw

czynności przekraczające zakres zwykłych spraw - wszyscy komplementariusze

PODEJMOWANIE UCHWAŁ

1) uchwała walnego zgromadzenia

2) uchwała walnego zgromadzenia + zgoda wszystkich komplementariuszy

3) uchwała walnego zgromadzenia + zgoda większości komplementariuszy

4) uchwała zgromadzenia + zgoda „pozostałych” komplementariuszy



UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA 

Uchwały walnego zgromadzenia oprócz innych spraw, wymienionych w dziale 

niniejszym lub w statucie, wymaga:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania komplementariuszy z działalności

spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy

2) udzielenie komplementariuszom prowadzącym sprawy spółki absolutorium z

wykonania przez nich obowiązków

3) udzielenie członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich

obowiązków

4) wybór biegłego rewidenta, chyba że statut przewiduje w tej sprawie kompetencję

rady nadzorczej

5) rozwiązanie spółki (wymagana zgoda wszystkich komplementariuszy)

.



UCHWAŁA + ZGODA WSZYSTKICH KOMPLEMENTARIUSZY

Zgody wszystkich komplementariuszy wymagają, pod rygorem nieważności, 

uchwały walnego zgromadzenia w sprawach:

1) powierzenia prowadzenia spraw oraz reprezentowania spółki jednemu albo kilku

komplementariuszom (pozbawienie dobrowolne)

2) podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej akcjonariuszom;

3) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części

oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania;

4) zbycia nieruchomości spółki;

5) podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego;

6) emisji obligacji;

7) połączenia i przekształcenia spółki;

8) zmiany statutu;

9) rozwiązania spółki;

10) innych czynności przewidzianych w dziale niniejszym lub w statucie.

decyzja o podziale zysku dla akcjonariuszy zależy od woli

komplementariuszy – ryzyko dla akcjonariuszy

.



UCHWAŁA + ZGODA WIĘKSZOŚCI

Zgody większości komplementariuszy wymagają, pod rygorem nieważności, 

uchwały walnego zgromadzenia w sprawach:

1) podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej komplementariuszom;

2) sposobu pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy;

3) innych czynności przewidzianych w statucie.

WIĘKSZOŚĆ BEZWZGLĘDNA JEST LICZONA OD ILOŚCI 

KOMPLEMENTARIUSZY A NIE ILOŚCI GŁOSÓW CZY OBECNYCH



UCHWAŁA + ZGODA POZOSTAŁYCH

przymusowe pozbawienie 

PRAWA REPREZENTACJI

Art. 137 § 2. Późniejsze pozbawienie komplementariusza prawa reprezentowania

spółki stanowi zmianę statutu spółki i wymaga zgody wszystkich pozostałych

komplementariuszy

PRAWA PROWADZENIA SPRAW

Art. 140 § 3. Zmiana statutu, pozbawiająca prawa prowadzenia spraw spółki lub

przyznająca takie prawo komplementariuszowi dotychczas go pozbawionemu,

wymaga zgody wszystkich pozostałych komplementariuszy.



UDZIAŁ W ZYSKU

Art. 147. § 1. Komplementariusz oraz akcjonariusz uczestniczą w zysku spółki

proporcjonalnie do ich wkładów wniesionych do spółki, chyba że statut stanowi

inaczej.

§ 2. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, komplementariuszowi niepozbawionemu

prawa prowadzenia spraw spółki, który pobiera wynagrodzenie z tytułu

podejmowania czynności wymienionych w art. 137 § 1 (reprezentacja) i art. 141

(prowadzenie spraw), nie przysługuje udział w zysku spółki w części

odpowiadającej wkładowi jego pracy do spółki.

akcjonariusze będą w większym stopniu uczestniczyć w zyskach gdyż 

inwestują w spółkę większe pieniądze obejmując akcje



ROZWIĄZANIE SPÓŁKI

Art. 148. § 1. Rozwiązanie spółki powodują:

1) przyczyny przewidziane w statucie;

2) uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki;

3) ogłoszenie upadłości spółki;

4) śmierć, ogłoszenie upadłości lub wystąpienie jedynego komplementariusza,

chyba że statut stanowi inaczej;

5) inne przyczyny przewidziane prawem.

§ 2. Ogłoszenie upadłości akcjonariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania spółki.

Art. 149. § 1. Wypowiedzenie umowy spółki przez komplementariusza i jego

wystąpienie ze spółki jest dopuszczalne, jeżeli statut tak stanowi (zmiana od

marca 2019 r.). Przepisy dotyczące spółki jawnej stosuje się odpowiednio.

§ 2. Akcjonariuszowi nie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy spółki.

akcjonariusz może zbyć swoje akcje albo spółka może je umorzyć



LIKWIDACJA SPÓŁKI

Art. 150. § 1. Jeżeli przepisy niniejszego działu nie stanowią inaczej, do

rozwiązania i likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się odpowiednio

przepisy dotyczące likwidacji spółki akcyjnej.

§ 2. Likwidatorami są komplementariusze mający prawo prowadzenia spraw spółki,

chyba że statut lub uchwała walnego zgromadzenia, powzięta za zgodą wszystkich

komplementariuszy, stanowi inaczej.


