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SŁOWO WSTĘPNE

Książka Spółka cywilna w obrocie gospodarczym adresowana jest zarówno do osób, które
mają do czynienia w praktyce ze spółkami cywilnymi, jak i do teoretyków prawa. Może
być ona pomocna także dla wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu
spółki cywilnej, w tym również dla studentów. Opracowanie to jest pomyślane jako
kompleksowe przedstawienie spółki cywilnej w obszarze działalności gospodarczej, od
strony licznych problemów praktycznych, związanych z funkcjonowaniem tej spółki.
Stanowi ono uzupełnienie monografii Charakter prawny spółki cywilnej na tle prawa polskiego
i niemieckiego, Warszawa 2008, autorstwa Marcina Podlesia.

Książka, oprócz zwięzłego omówienia materii ogólnej, związanej z miejscem spółki
cywilnej w systemie prawa, prezentuje przede wszystkim zagadnienia szczegółowe; opi-
suje powstanie spółki, jej majątek, prowadzenie spraw i reprezentację spółki, odpowie-
dzialność wspólników, stosunki między wspólnikami a spółką, zmiany w składzie oso-
bowym spółki oraz jej rozwiązanie i likwidację. Zaprezentowane zostały także problemy
występowania spółki cywilnej w stosunkach pracowniczych, w obrocie wekslowym, jak
również w postępowaniach sądowych przed sądami cywilnymi. Całość opracowania
wzbogacono przykładami, które mają służyć lepszej ilustracji opisywanych zagadnień,
a zakończono zbiorem przykładowych dokumentów, związanych ze spółką cywilną,
między innymi obszerną umową spółki.

Celem autorów było zebranie i usystematyzowanie w jednym miejscu problematyki
spółki cywilnej występującej w obrocie gospodarczym, przede wszystkim w świetle utr-
walonych poglądów doktryny oraz orzecznictwa, aby oddać jej najbardziej ugruntowa-
ny, a zarazem aktualny obraz. Spółka cywilna nie da się już bowiem scharakteryzować
wyłącznie na podstawie przepisów kodeksu cywilnego o spółce, ponieważ potrzeby
obrotu gospodarczego oraz regulacja publicznoprawna zmieniły jej pierwotny, histo-
ryczny kształt. Część twierdzeń zawartych w książce stanowi jednak wyłącznie wyraz
poglądów autorów, opartych na wcześniejszych badaniach tej spółki, obserwacjach prak-
tyki obrotu oraz konsultacjach z osobami z kręgu nauki, środowiska radców prawnych,
adwokatów, sędziów, księgowych i korpusu urzędniczego. Pierwsze wydanie książki
Spółka cywilna w obrocie gospodarczym zostało życzliwie przyjęte przez czytelników. W ak-
tualnym, drugim wydaniu autorzy zdecydowali się na poszerzenie opisywanej materii
o zagadnienia związane z przekształceniem spółki cywilnej. Materia ta znalazła swoje
miejsce w odrębnym rozdziale, a przykładowe dokumenty dotyczące spółki cywilnej
zostały poszerzone o materiały dotyczące przekształceń.
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Autorzy pragną wyrazić swoją wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do po-
wstania tej książki.

 
Wrocław, 10 listopada 2014 r.

dr Marcin Podleś
dr Lidia Siwik
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Rozdział 1

WPROWADZENIE

1.1. Znaczenie i zastosowanie spółki cywilnej w obrocie
gospodarczym

Spółka cywilna w obrocie gospodarczym w Polsce odgrywa istotną rolę.
Przede wszystkim stanowi ona rozpowszechnioną formę wspólnego prowa-
dzenia działalności gospodarczej (przedsiębiorstwa). Według danych statys-
tycznych na dzień 30 czerwca 2013 r. w Polsce istniało aż 280 845 spółek cy-
wilnych wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej1. Tra-
dycyjnym przeznaczeniem spółki cywilnej w obrocie gospodarczym było
jednak realizowanie jednej transakcji, projektu lub inwestycji, bądź działal-
ności gospodarczej w niewielkim rozmiarze. Spółka cywilna pełniła rolę swo-
istej fazy przejściowej do form prawnych przewidzianych typowo dla pro-
wadzenia działalności gospodarczej, w szczególności do handlowych spółek
osobowych (spółki jawnej oraz komandytowej)2. Założenie takie znajduje
swoje odzwierciedlenie w odformalizowanej strukturze spółki cywilnej i łat-
wości jej zakładania. Jednakże wraz z historycznym rozwojem spółki cywilnej
w okresie powojennym sukcesywnie zajmowała ona miejsce uprzednio za-
rezerwowane dla spółki jawnej oraz spółki komandytowej, a stan ten utrzy-
muje się do dziś.

Przedmiot działalności spółek cywilnych jest bardzo zróżnicowany i obej-
muje większość branż polskiej gospodarki. Ten rodzaj spółki jest wykorzys-
tywany zarówno do prowadzenia działalności produkcyjnej, jak i usługowej,
w tym przez adwokatów, radców prawnych i notariuszy3. Spółka cywilna

znaczenie spółki
cywilnej

przedmiot
działalności

1 Główny Urząd Statystyczny, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze
REGON, I półrocze 2013, Warszawa 2013, s. 31.

2 Zob. szerzej M. Podleś, Charakter prawny spółki cywilnej na tle prawa polskiego i niemieckiego, Warszawa
2008, s. 112 i n.

3 Spółka  cywilna  bywa  w  ustawach  szczególnych,  adresowanych  do  określonych  grup
zawodowych, wymieniana jako jedna z kilku dopuszczalnych form wykonywania działalności – tak
przykładowo art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r.
poz. 637 z późn. zm.), art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn.:
Dz. U. z 2014 r. poz. 635 z późn. zm.), art. 50a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.). Wynika to z tradycyjnie (historycznie)
ujmowanego  modelu  wolnego  zawodu,  opartego  na  osobistym  wykonywaniu  działalności,
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może bowiem służyć do prowadzenia każdego rodzaju działalności, z wyjąt-
kiem przypadków, w których ustawa wymaga wyraźnie formy szczególnej4.
Spółka cywilna stanowi szeroką formułę dla wspólnego realizowania przez
kilka osób określonego przez nie celu poprzez oznaczone działania – zapla-
nowane i skoordynowane. Dodatkowo, z dniem 8 stycznia 2009 r. usunięto
wyrażoną w art. 26 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek hand-
lowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) granicę dla pro-
wadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, opartą na kry-
terium wysokości przychodów osiąganych w ramach tej spółki5. Usunięcie
obowiązku przekształcenia stanowi rezygnację z realizowanego w ostatnich
latach pożądanego działania w kierunku wyznaczania spółce cywilnej miejsca
na tle innych form prowadzenia działalności gospodarczej i zapobiegania
swoistemu nadużywaniu tej formy prawnej6. W ramach spółki cywilnej może
być prowadzona także działalność niemająca charakteru działalności gospo-
darczej7. Warto wskazać, że nie skutkuje nieważnością dokonanie przez
wspólników spółki cywilnej czynności cywilnoprawnej, niewchodzącej w za-
kres przedmiotu działalności spółki, ponieważ ustalenie tego przedmiotu,
determinujące przy tym cel spółki, wywołuje wyłącznie skutek o charakterze
wewnętrznym (między wspólnikami)8.

Spółka cywilna, nawet jeśli służy do prowadzenia działalności gospodar-
czej, nie jest uznawana za przedsiębiorcę w świetle przepisów ustawy o swo-
bodzie działalności gospodarczej. To wspólników takiej spółki uznaje się for-
malnie za przedsiębiorców9. W praktyce są to przede wszystkim przedsię-
biorcy jednoosobowi – osoby fizyczne, podlegające wpisowi do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Spółka nie jest
też przedsiębiorcą na gruncie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), zgodnie
z art. 431 k.c. Nie jest ona bowiem ani osobą fizyczną, ani osobą prawną, ani

spółka cywilna
a pojęcie

przedsiębiorcy

współgrającego z konstrukcją spółki cywilnej jako stosunku obligacyjnego wspólników, opartego na
zasadach samoorganizacji.

4 Wyjątków takich nie jest zaś wiele, gdyż z gwarantowanej Konstytucją swobody działalności
gospodarczej (art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78,
poz. 483 z późn. zm.) wynika także swoboda w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności
gospodarczej, a jej ograniczenia dopuszczalne są tylko ze względu na ważny interes publiczny.

5 Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz. U.
Nr 217, poz. 1381).

6 W uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy nowelizującej kodeks spółek handlowych (druk
sejmowy VI kadencji nr 524) lakonicznie wskazano, że „obowiązek przekształcenia formy prawnej
powoduje  dla  przedsiębiorców  liczne  komplikacje  i  dodatkowe  koszty”,  a  także  skrytykowano
obowiązujące przesłanki obligatoryjnego przekształcenia.

7 Tak również J. Gudowski (w:) G. Bieniek, H. Ciepła, S. Dmowski, J. Gudowski, K. Kołakowski,
M. Sychowicz, T. Wiśniewski, C. Żuławska, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania,
t. 2, Warszawa 2007, s. 679. Samo założenie spółki cywilnej nie oznacza jeszcze automatycznie, że jej
wspólnicy prowadzą działalność gospodarczą – czynności podejmowane w ramach spółki podlegają
ocenie w świetle art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.:
Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.).

8 Por. wyrok SA w Poznaniu z dnia 22 sierpnia 2012 r., I ACa 602/12, LEX nr 1217739.
9 Zgodnie z art. 4 ust. 2 u.s.d.g. „za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej

w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej”.
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jednostką organizacyjną wyposażoną w zdolność prawną. Natomiast przy-
miot przedsiębiorców może przypadać wspólnikom.

Przepisy kodeksu cywilnego o spółce mają w przeważającej mierze cha-
rakter dyspozytywny, co oznacza, że strony takiej umowy (wspólnicy) mogą
modyfikować model przyjęty przez ustawodawcę. Granicą takich modyfikacji
są jednak bezwzględnie obowiązujące przepisy, wyznaczające ramy dla swo-
body umów (art. 3531 k.c.), w tym uznawane za bezwzględnie obowiązujące
same przepisy o spółce: art. 860 § 2, art. 863, 864, 867 § 1 zdanie czwarte, art. 869
§ 2, art. 870 i 874 k.c.10

W obecnym stanie prawnym pewne wątpliwości budzi określenie zakresu
spółki cywilnej – udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie stosunki prawne
spółka ta obejmuje. Zgodnie z poglądem wyrażonym w orzecznictwie Sądu
Najwyższego właściwość (natura) spółki cywilnej jest tak ukształtowana, że
nie dopuszcza prowadzenia w spółce wyodrębnionych rodzajów działalności
na rachunek i odpowiedzialności każdego ze wspólników z osobna11. Tego
rodzaju stosunek prawny nie byłby więc traktowany jako spółka.

Jedynie pomocniczo po konstrukcję spółki próbuje się sięgać w sporach
pomiędzy małżonkami, z których jeden prowadził działalność gospodarczą
na bazie swojego majątku odrębnego, a korzystał z pomocy drugiego, lub
w sytuacjach gdy małżonkowie lub konkubenci czynili wspólnie nakłady na
rzecz (w szczególności nieruchomość) należącą wyłącznie do jednego z nich.
Do prób tych należy jednak podchodzić z rezerwą i oceniać pod kątem wy-
stępowania cech spółki cywilnej. Nie jest bowiem konieczne kreowanie nie-
jako na siłę stosunku spółki w sytuacji, gdy dla odpowiedniego zastosowania
określonego przepisu o spółce wystarcza ukazanie podobieństwa w danym
zakresie między powstałym stosunkiem prawnym a stosunkiem spółki cy-
wilnej12. Dla ilustracji warto przywołać tutaj orzeczenie, w którym Sąd Naj-
wyższy uznał, że prowadzenie przez konkubentów faktycznie wspólnie dzia-
łalności gospodarczej zarejestrowanej na jedno z nich, uzasadnia zastosowa-
nie przy ustalaniu udziału każdego z nich w wypracowanym dochodzie ana-
logii do podziału zysków w spółce cywilnej13.

Wątpliwości wywołuje również kwalifikacja umów zawieranych pomię-
dzy kilkoma osobami wyłącznie w celu zaoszczędzenia wydatków – jak
w przypadku wspólnego wzięcia przez dwóch jednoosobowych przedsię-
biorców w leasing samochodu osobowego. Należy konsekwentnie uznać, że
kwalifikacja tego rodzaju umowy, regulującej relacje między korzystającymi

charakter
przepisów o spółce
cywilnej

zakres spółki
cywilnej

10 W literaturze występują pewne rozbieżności przy wyliczaniu bezwzględnie obowiązujących
przepisów. Zob. przykładowo: J.  Gudowski (w:) G. Bieniek,  H. Ciepła,  S.  Dmowski,  J.  Gudowski,
K. Kołakowski, M. Sychowicz, T. Wiśniewski, C. Żuławska, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia.
Zobowiązania,  t.  2,  Warszawa 2006,  s.  681  oraz  A.  Herbet  (w:)  A.  Szajkowski  (red.),  System prawa
prywatnego, t. 16, Prawo spółek osobowych, Warszawa 2008, s. 477. Z kolei SN w wyroku z dnia 5 listopada
1998 r., I CKN 879/97, LEX nr 277833 za bezwzględnie obowiązujące uznał jedynie art. 863, 864, 874 oraz
„w znacznej części” art. 869 k.c.

11 Tak postanowienie SN z dnia 9 listopada 2006 r., IV CSK 216/06, LEX nr 465947.
12 Na temat prawnej kwalifikacji umów nienazwanych i możliwości stosowania do nich przepisów

dotyczących umów prawnie stypizowanych – zob. S. Włodyka, Prawo umów, Warszawa 2001, s. 35 i n.
13 Tak wyrok SN z dnia 22 czerwca 2007 r., V CSK 114/07, LEX nr 442549.
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