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Mateusz Rodzynkiewicz – doktor nauk prawnych; radca prawny; w latach 2008–2011 był członkiem 
Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., pełnił także funkcję niezależnego członka  
rad nadzorczych spółek giełdowych oraz członka rady nadzorczej towarzystwa funduszy inwesty-
cyjnych. W latach 2011–2012 był członkiem zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa 
Cywilnego ds. reformy prawa spółek. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa spółek. Autor 
jest współzałożycielem funkcjonującej od połowy lat 90. XX w. kancelarii prawniczej „Oleś & Rodzynkie-
wicz”, specjalizującej się w obsłudze prawnej transakcji rynku kapitałowego oraz tworzeniu struktur 
gospodarczych, w tym międzynarodowych; w 2009 r. został wyróżniony w gronie wiodących pol-
skich prawników obsługujących transakcje rynku kapitałowego jako prawnik rekomendowany przez 
„Chambers Europe Guide – Europe’s Leading Lawyers for Business”.

Komentarz omawia przepisy Kodeksu spółek handlowych w szerokim kontekście innych ustaw mają-
cych znaczenie dla wykładni i stosowania prawa spółek handlowych, w tym m.in.: ustaw regulujących 
rynek kapitałowo-finansowy, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, ustawy o rachunkowości, 
a także ustaw podatkowych. 

W publikacji uwzględniono najnowsze zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o Krajowym 
Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, a także wprowadzone w związku z uchwaleniem 
ustawy – Prawo przedsiębiorców, dotyczące m.in. rejestrowania zmiany umowy spółki lub statutu spółki.

W opracowaniu położono nacisk na przedstawienie problemów interpretacyjnych i ich rozwiązań. 
Pogłębionej analizie poddano w szczególności te rozwiązania prawne i instytucje prawa spółek, które 
powodują najwięcej rozbieżności i trudności przy praktycznym stosowaniu przepisów Kodeksu. 
Komentarz ma charakter autorski i stanowi prezentację poglądów własnych autora z uwzględnieniem 
zarówno dorobku orzecznictwa i doktryny, jak i własnego wieloletniego doświadczenia zawodowego 
wynikającego z obsługi prawnej obrotu gospodarczego. 
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poz. 2276).
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USTAWA

z dnia 15 września 2000 r.

Kodeks spółek handlowych1

(tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 398, poz. 650)

 1 Niniejsza ustawa dokonuje w  zakresie swojej regulacji transpozycji następujących dyrektyw Wspólnot 
Europejskich:
1) pierwszej dyrektywy Rady 68/151/EWG z  9  marca 1968  r. w  sprawie koordynacji gwarancji, jakie są 

wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu 
uzyskania ich równoważności w całej Wspólnocie, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspól-
ników jak i osób trzecich (Dz.Urz. WE L 65 z 14.03.1968, str. 8, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 3, z późn. zm.);

2) drugiej dyrektywy Rady 77/91/EWG z  13  grudnia 1976  r. w  sprawie koordynacji gwarancji, jakie są 
wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu 
uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie 
tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału (Dz.Urz. WE L 26 z 31.01.1977, 
str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 8, z późn. zm.);

3) trzeciej dyrektywy Rady 78/855/EWG z  9  października 1978  r. wydanej na podstawie art.  54 ust.  3 
lit.  g  Traktatu, dotyczącej łączenia się spółek akcyjnych (Dz.Urz. WE L  295 z  20.10.1978, str. 36, 
z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 42, z późn. zm.);

4) szóstej dyrektywy Rady 82/891/EWG z 17 grudnia 1982 r. wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g Trak-
tatu dotyczącej podziału spółek akcyjnych (Dz.Urz. WE L  378 z  31.12.1982, str. 47, z  późn.  zm.; 
Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 50, z późn. zm.);

5) jedenastej dyrektywy Rady 89/666/EWG z 21 grudnia 1989 r. dotyczącej wymogów ujawniania infor-
macji odnośnie do oddziałów utworzonych w  Państwie Członkowskim przez niektóre rodzaje spółek 
podlegających prawu innego państwa (Dz.Urz. WE L 395 z 30.12.1989, str. 36, z późn. zm.; Dz.Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 100, z późn. zm.);

6) dwunastej dyrektywy Rady 89/667/EWG w sprawie prawa spółek z 21 grudnia 1989 r. dotyczącej jed-
noosobowych spółek z  ograniczoną odpowiedzialnością (Dz.Urz. WE L  395 z  30.12.1989, str. 40, 
z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 104, z późn. zm.);

7) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/17/WE z 19 marca 2001 r. w sprawie reorganizacji 
i likwidacji zakładów ubezpieczeń (Dz.Urz. WE L 110 z 20.04.2001, str. 28; Dz.Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 3);

8) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE z 4 kwietnia 2001 r. w sprawie reorganizacji 
i likwidacji instytucji kredytowych (Dz.Urz. WE L 125 z 05.05.2001, str. 15; Dz.Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 15).
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TYTUŁ I

Przepisy ogólne

DZIAŁ I

Przepisy wspólne

 Art. 1.  [Zakres regulacji, rodzaje spółek]

§ 1. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łącze-
nie, podział i przekształcanie spółek handlowych.
§ 2. Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandyto-
wa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka 
akcyjna.

 1. Kodeks spółek handlowych określany jest mianem prawa ustrojowego spółek handlo-
wych. Regulacje prawne zawarte w Kodeksie mają co do zasady charakter cywilnoprawny 
(z  wyjątkiem przepisów karnych zawartych w  tytule  V). Wyodrębnienie problematyki 
prawnej spółek handlowych w osobnej ustawie nie narusza zasady jedności prawa cywil-
nego, chociaż zasada ta skorygowana jest przez ograniczoną autonomię Kodeksu spółek 
handlowych w stosunku do Kodeksu cywilnego (zob. uwagi do  art. 2).

 2. Kodeks wprowadza zasadę numerus clausus odnośnie do typologii spółek handlo-
wych. Dozwolonymi prawnie spółkami handlowymi są wyłącznie typy spółek wymie-
nione w  art.  1 §  2. W  porównaniu do Kodeksu handlowego wprowadzono nowy typ 
spółki w  postaci spółki komandytowo-akcyjnej oraz wyodrębniono spółkę partnerską 
jako szczególną odmianę spółki osobowej, „dedykowaną” do wykonywania w jej ramach 
wolnego zawodu. Zasada numerus clausus spółek handlowych nie oznacza, że zakazana 
prawnie jest konstrukcja umowna znana pod nazwą spółki cichej. Dopuszczalność 
zawarcia umowy spółki cichej powinna być oceniana zgodnie z zasadą swobody umów 
(art. 3531 k.c.) – tak R. Potrzeszcz i T. Siemiątkowski (w: R. Potrzeszcz, T. Siemiątkowski, 



 Art. 1
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Komentarz, t.  1, s.  21). Poza regulacją Kodeksu spółek handlowych pozostaje ponadto 
skodyfikowana w Kodeksie cywilnym umowa spółki (spółka cywilna – art. 860–875 k.c.).

 3. Kodeks spółek handlowych nie stanowi wyczerpującej regulacji problematyki prawa 
spółek handlowych. Spośród najważniejszych, „okołokodeksowych” aktów normatyw-
nych należy wymienić takie ustawy jak:

1) do 30.04.2018 r. ustawa z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 2168 ze zm.; nie obowiązuje), zaś od 1.05.2018 r. ustawa z 6.03.2018 r. 
– Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646).

2) ustawa z  20.08.1997  r. o  Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z  2017  r. poz.  700 
ze zm.),

3) ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 2342 ze zm.),
4) ustawa z  29.07.2005  r. o  obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z  2017  r. 

poz. 1768 ze zm.),
5) ustawa z 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumen-

tów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 512).

Nadmienić trzeba, że nie jest prawidłowe utożsamianie „prawa spółek handlowych” 
z  „prawem handlowym”, gdyż to drugie pojęcie dotyczy szerszego zakresu normowa-
nia niż tylko zagadnienia spółek prawa handlowego. Ponadto należy pamiętać, że poza 
Kodeksem spółek handlowych znajdują się ustawowe uregulowania szczególne, doty-
czące takich podmiotów, jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych, towarzystwa funduszy emerytalnych, sportowe spółki akcyjne. W zakre-
sie związanym z procesem prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych 
(w tym przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę handlową) szczegółowe 
uregulowania zawarte były w  ustawie z  30.08.1996  r. o  komercjalizacji i  prywatyzacji 
(ostatni tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 747), która obecnie po zasadniczej nowelizacji 
funkcjonuje jako ustawa o  komercjalizacji i  niektórych uprawnieniach pracowników 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1055). Istotne znaczenie ustrojowe ma także ustawa z 16.12.2016 r. 
o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2259 ze zm.). W kontekście 
kształtowania na zasadach szczególnych tzw. ładu korporacyjnego w niektórych spółkach 
kapitałowych wskazać należy na przepisy ustawy z 18.03.2010 r. o szczególnych uprawnie-
niach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych 
spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach 
energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2012) a także 
na ustawę z 9.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektó-
rymi spółkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2190). W zakresie transgranicznych procesów kon-
solidacji spółek wspomnieć należy o ustawie z 25.04.2008 r. o uczestnictwie pracowników 
w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek (Dz.U. poz. 525). 
Zagadnienia związane m.in. z administracyjno-prawną kontrolą transakcji fuzji i przejęć 
spółek regulują przepisy ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
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(Dz.U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.). Odrębnie należy wspomnieć o istotnych dla prawa han-
dlowego ustawach regulujących sanację i restrukturyzację zadłużenia przedsiębiorstw, to 
jest o ustawie z 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344) oraz o usta-
wie z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.).

 Art. 2.  [Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego]

W sprawach określonych w art. 1 § 1 nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy 
Kodeksu cywilnego. Jeżeli wymaga tego właściwość (natura) stosunku prawnego spół-
ki handlowej, przepisy Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.

 1.  Art. 2 realizuje tzw. zasadę jedności prawa cywilnego, jednakże sformułowanie zawarte 
w  zdaniu pierwszym tego przepisu podkreśla, że Kodeks spółek handlowych stanowi 
ustawę szczególną w stosunku do Kodeksu cywilnego, a więc jedynie w sprawach obję-
tych zakresem normowania Kodeksu spółek handlowych (określonych w  art. 1 § 1), a nie-
uregulowanych w  tym kodeksie, stosuje się wprost przepisy Kodeksu cywilnego. Jeżeli 
w danej kwestii Kodeks spółek handlowych zawiera własną, odmienną od Kodeksu cywil-
nego regulację, pierwszeństwo mają jego przepisy.

 2. Odmienne od regulacji Kodeksu cywilnego rozwiązania normatywne Kodeksu spółek 
handlowych wynikają przede wszystkim z postulatu bezpieczeństwa obrotu, co prowadzi 
niekiedy np. do odmiennego ujęcia w Kodeksie spółek handlowych kwestii nieważności 
czynności prawnej. Przykładowo,  art. 510 § 2 stanowi, że wykreślenie z rejestru wpisów 
dokonanych w związku z połączeniem spółek (w przypadku uchylenia albo stwierdze-
nia nieważności uchwały łączeniowej) nie ma wpływu na ważność czynności prawnych 
spółki przejmującej albo nowo zawiązanej, dokonanych w okresie między dniem połą-
czenia a dniem ogłoszenia o wykreśleniu. A więc w szczególności ważne pozostają nawet 
czynności prawne dokonane przez prawnie nieistniejący już podmiot, tj. przez spółkę 
zawiązaną per unionem po dacie jej wykreślenia z rejestru, ale przed datą ogłoszenia o tym 
wykreśleniu. Art. 510 § 2 k.s.h. stanowi zatem lex specialis w stosunku do art. 39 § 2 k.c. 
dotyczącego skutków zawarcia umowy w imieniu osoby prawnej, która nie istnieje (bliżej 
na ten temat zob. M. Rodzynkiewicz, Łączenie, s. 229–230). Innym przykładem odmien-
nej regulacji Kodeksu spółek handlowych, wykluczającej stosowanie przepisów Kodeksu 
cywilnego, jest  art. 21 § 6,  z mocy którego orzeczenie o rozwiązaniu wadliwie założonej 
spółki handlowej nie wpływa na ważność czynności prawnych dokonanych przez spółkę.

 3. Kodeks spółek handlowych uregulował jedynie szczątkowo problematykę dotyczącą 
firmy spółek handlowych. Z mocy  art. 2 zd. 1 zatem w zakresie dotyczącym firmy, nie-
uregulowanym w Kodeksie spółek handlowych, znajdują zastosowanie wprost przepisy 
art. 432, 433 oraz art. 435–4310 k.c. Nie dotyczy to natomiast art. 431 k.c., który zawiera 
definicję przedsiębiorcy, oraz art. 434 k.c., odnoszącego się do firmy osoby fizycznej (a nie 
spółki). Należy zauważyć, że Kodeks cywilny nie reguluje kwestii brzmienia (treści) firmy 
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ustawy – Prawo przedsiębiorców, dotyczące m.in. rejestrowania zmiany umowy spółki lub statutu spółki.
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Pogłębionej analizie poddano w szczególności te rozwiązania prawne i instytucje prawa spółek, które 
powodują najwięcej rozbieżności i trudności przy praktycznym stosowaniu przepisów Kodeksu. 
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