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 9. Co jest wymagane do zgłoszenia spółki komandytowej 
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komandytowej?   179
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 25. Na czym polega likwidacja spółki komandytowej?   181
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 1. Co to jest spółka komandytowo-akcyjna?   186
 2. Jakie są cechy charakterystyczne spółki 
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 3. Jak tworzy się fi rmę spółki komandytowo-akcyjnej?   187
 4. Jakie niezbędne elementy musi zawierać statut 
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 14. Czy jest możliwe przystąpienie nowych 
komplementariuszy do spółki komandytowo-akcyjnej?   192

 15. Kto odpowiada za zobowiązania spółki 
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 45. W jaki sposób można dokonać obniżenia kapitału 

zakładowego?   310
 46. Ilu członków może liczyć zarząd? Kto ich powołuje 
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 53. Kogo obowiązuje zakaz konkurencji w spółce akcyjnej 
i na czym on polega?   318

 54. Kto może być członkiem rady nadzorczej?   319
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 72. Kto i w jakim terminie może wytoczyć powództwo 

o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia?   344
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pr. up. – ustawa z dnia 28  lutego 2003  r. – Prawo upadłościowe (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.)

rozp. EZIG – rozporządzenie Rady (EWG) nr 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. 
w  sprawie europejskiego zgromadzenia interesów gospodar-
czych (EZIG) (Dz. Urz. WE L 199 z 31.07.1985, s. 1)

rozp. SCE – rozporządzenie Rady (WE) nr  1435/2003 z  dnia 22  lipca 
2003  r. w  sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE) 
(Dz. Urz. UE L 207 z 18.08.2003, s. 1)

rozp. SE – rozporządzenie Rady (WE) nr  2157/2001 z  dnia 8  paź-
dziernika 2001  r. w  sprawie statutu spółki europejskiej (SE) 
(Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, s. 1)

rozporządzenie – rozporządzenie Rady (WE) nr  1346/2000 z  dnia 29  maja 
nr 1346/2000   2000  r. w  sprawie postępowania upadłościowego (Dz.  Urz. 

WE L 160 z 30.06.2000, s. 1)
rozporządzenie – rozporządzenie Rady (WE) nr  1435/2003 z  dnia 22  lipca 
nr 1435/2003   2003  r. w  sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE) 

(Dz. Urz. UE L 207 z 18.08.2003, s. 1)
TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsoli-

dowana Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, s. 47)
u.o.i.f. – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami fi nan-

sowymi (tekst jedn.: Dz. U. 2014 r. poz. 94 z późn. zm.)
u.o.k.k. – ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i kon-

sumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.)
u.o.p. – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów fi nansowych do zorganizowa-
nego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.)

u.s.d.g. – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospo-
darczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.)

u.z.n.k. – ustawa z  dnia 16  kwietnia 1993  r. o  zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (tekst jedn.: Dz.  U. z  2003  r. Nr  153, poz.  1503 
z późn. zm.)

ustawa – ustawa z  dnia 4  marca 2005  r. o  europejskim zgrupowaniu 
o EZIG i SE   interesów gospodarczych i  spółce europejskiej (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2015 r. poz. 2142)
ustawa o KRS – ustawa z  dnia 20  sierpnia 1997  r. o  Krajowym Rejestrze Są-

dowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 687 z późn. zm.)
ustawa o SCE – ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 7)
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M. Pod. – Monitor Podatkowy
M. Praw. – Monitor Prawniczy
OSA – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
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Inne
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S.A. – spółka akcyjna
s.c. – spółka cywilna
S.K.A. – spółka komandytowo-akcyjna
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SE – spółka europejska
sp. j. – spółka jawna
sp. k. – spółka komandytowa
sp. p. – spółka partnerska
sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
UE – Unia Europejska





WPROWADZENIE

Podstawowym założeniem niniejszego opracowania jest przygoto-
wanie do egzaminu z problematyki prawnej spółek handlowych. Jest 
to – w naszym przekonaniu – cel ambitny, gdyż wiedza jurydyczna 
z tego obszaru prawa cywilnego jest niezbędna dla niemalże każdego 
studenta, aplikanta czy też absolwenta wydziału prawa, administracji 
i  ekonomii. Jest ona także przydatna osobom podejmującym i pro-
wadzącym działalność gospodarczą. Powinna służyć wszystkim, 
którzy z tym działem prawa mają na co dzień do czynienia poprzez 
kontakty zawodowe czy osobiste.

Prezentowana książka ma pomóc osobom, które ze względu na 
niezwykle dynamiczną problematykę muszą pogłębiać i uzupełniać 
swoją wiedzę oraz kwalifi kacje prawnicze. Dotyczy to w dużej mierze 
praktyków, aplikantów, studentów, kandydatów do rad nadzorczych, 
ludzi innych zawodów, dla których znajomość prawa handlowego 
jest nierozerwalnie związana z  charakterem pracy, świadczeniem 
usług czy wykonywaniem obowiązków publicznych.

Książka jest efektem pracy zespołu młodych ludzi – większość z nich 
już obroniła swoje doktoraty, lecz dobrze pamiętają wysiłek związa-
ny z  opanowywaniem rozległego materiału z  zakresu spółek prawa 
handlowego, a  także innych regulacji szczególnych. Wszyscy mają 
na swoim koncie publikacje naukowe i  fachowe. Dobrze więc znają 
technikę pracy uczącego się tego materiału. O nich też pamiętali Au-
torzy niniejszego opracowania, które, co oczywiste, nie jest całością 
programową przedmiotu, ale stanowi reprezentatywny fragment 
prawa gospodarczego i handlowego.
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Koncentrujemy się na wybranych rozwiązaniach jurydycznych z za-
kresu kodeksu cywilnego oraz innych ważnych aktów prawnych ta-
kich jak ustawa o swobodzie działalności gospodarczej czy też prawo 
upadłościowe. Głównie jednak pytania i odpowiedzi odnoszą się do 
materii kodeksu spółek handlowych.

Pomocą też służą załączone tabele, porównania i wykresy – wszyst-
ko po to, by w sposób jak najbardziej skuteczny pomóc w poznaniu 
tej problematyki.

Liczymy na to, że publikacja Spółki handlowe w pytaniach i odpowie-
dziach sprawdzi się w  praktyce i  dydaktyce nauczania, a  w  efekcie 
przyczyni się do zdania egzaminu z  tego zakresu. Niemniej jednak 
głównym naszym marzeniem jest to, by wiedza z  tego przedmiotu 
była użyteczna w studiowaniu i pracy zawodowej. Jest to już czwarte 
wydanie tego opracowania, co oznacza, że zostało ono przyjęte do-
brze przez osoby, które były zainteresowane problematyką spółek 
handlowych.

Prof. dr hab. Jerzy Jacyszyn



Część pierwsza
SPÓŁKI HANDLOWE





Rozdział I

ZAGADNIENIA OGÓLNE

1
D Co to jest prawo handlowe?

Prawo handlowe to gałąź prawa normująca profesjonalny obrót go-
spodarczy. Prawo handlowe określa, kim są uczestnicy obrotu gos-
podarczego: przedsiębiorcy i konsumenci, reguluje kwestie związane 
z uzyskiwaniem i utratą statusu przedsiębiorcy oraz ich funkcjono-
waniem w o brocie.

Prawo handlowe zajmuje się także stosunkami prawnymi realizo-
wanymi z  udziałem przedsiębiorców, w  szczególności umowami 
handlowymi, czyli umowami, w których co najmniej jedną ze stron 
umowy jest przedsiębiorca.

Prawem handlowym jest zatem zespół norm, które regulują status 
i  organizację przedsiębiorców oraz dokonywanie pomiędzy nimi 
czynności handlowych.

2
D Co to jest prawo gospodarcze?

Prawo gospodarcze to pojęcie szersze niż określenie „prawo han-
dlowe”. Prawo gospodarcze zawiera w sobie prawo handlowe (jako 
część prywatnoprawną) oraz publiczne prawo gospodarcze.
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3
D Co to jest prawo spółek handlowych?

Prawo spółek handlowych to dyscyplina węższa aniżeli prawo han-
dlowe i  zawierająca się w  wyżej opisanych pojęciach. Reguluje ono 
wyłącznie kwestie związane z powstaniem, funkcjonowaniem i roz-
wiązaniem spółek handlowych.

4
D Jakie są podstawowe źródła prawa handlowego?

Prawo handlowe jest normowane przez wiele ustaw. Do najważniej-
szych należą:

• ustawa z dnia 15 września 2000  r. – Kodeks spółek handlo-
wych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.),

• ustawa z  dnia 23  kwietnia 1964  r. –  Kodeks cywilny (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380),

• ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospo-
darczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.),

• ustawa z  dnia 27  lipca 2002  r. o  szczególnych warunkach 
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego 
(Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) – obowiązuje wyłącz-
nie w stosunku do umów sprzedaży zawartych przed dniem 
25 grudnia 2014 r.,

• ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.),

• ustawa z  dnia 28  kwietnia 1936  r. –  Prawo wekslowe (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 160),

• ustawa z  dnia 28  kwietnia 1936  r. –  Prawo czekowe (Dz.  U. 
Nr 37, poz. 283 z późn. zm.),

• ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądo-
wym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 687 z późn. zm.),

• ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i kon-
sumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.),

• ustawa z  dnia 16  kwietnia 1993  r. o  zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (tekst jedn.: Dz.  U. z  2003  r. Nr  153, poz.  1503 
z późn. zm.),
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• ustawa z  dnia 29  lipca 2005  r. o  ofercie publicznej i  warun-
kach wprowadzania instrumentów fi nansowych do zorgani-
zowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.),

• ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami fi nan-
sowymi (tekst jedn.: Dz. U. 2014 r. poz. 94 z późn. zm.),

• ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapi-
tałowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1537 z późn. zm.),

• ustawa z  dnia 17  listopada 1964  r. –  Kodeks postępowania 
cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.).

5
D Kim jest przedsiębiorca?

Przedsiębiorcą jest ten, kto we własnym imieniu wykonuje dzia-
łalność gospodarczą lub zawodową (art.  431  k.c. i  art.  4  u.s.d.g.). 
Przedsiębiorcą może być zarówno osoba fi zyczna, osoba prawna, 
jak i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odręb-
na ustawa przyznaje zdolność prawną (tzw. osoba ustawowa).

Za przedsiębiorców uznaje się wspólników spółki cywilnej w zakre-
sie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Przedsię-
biorcą nie jest natomiast spółka cywilna, która w  obecnym stanie 
prawnym nie jest odrębnym podmiotem prawa w  obrocie prywat-
nym, z kolei posiada szczątkową podmiotowość podatkową, jest bo-
wiem podatnikiem VAT.

Pojęcie przedsiębiorcy jest defi niowane także przez inne ustawy, 
na użytek regulacji zawartych w  tych ustawach (zob. m.in. ustawa 
o ochronie konkurencji i konsumentów czy ustawa o zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji).

6
D Kim jest mikroprzedsiębiorca?

Mikroprzedsiębiorca to pojęcie normatywne, którego defi nicja znaj-
duje się w art. 104 u.s.d.g. Zgodnie z tą ustawą mikroprzedsiębiorcą 
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