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Rozdział I

SPÓŁKI OSOBOWE W PRAWIE POLSKIM
1. Rodzaje spółek osobowych
Spółka osobowa jako forma prowadzenia działalności gospodarczej oparta jest na
więzi zachodzącej pomiędzy wspólnikami oraz na osobistym zaangażowaniu wspólników w działalność spółki. Przejawem więzi pomiędzy wspólnikami jest wola zawarcia umowy spółki oraz niezmienny skład osobowy wspólników, a także sam charakter
statusu wspólnika oraz prawa i obowiązki z niego wynikające. Spółki osobowe można
podzielić na dwie kategorie – handlowe spółki osobowe oraz cywilne spółki osobowe.
Pierwsza kategoria, tj. handlowe spółki osobowe, regulowana jest przez Kodeks spółek handlowych. Pojęcie handlowej spółki osobowej definiowane jest przez art. 4 § 1
pkt 1 k.s.h., zgodnie z którym za spółkę osobową na gruncie Kodeksu spółek handlowych uważa się spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową oraz spółkę
komandytowo-akcyjną. Katalog tych podmiotów stanowi katalog zamknięty. Cechą
charakterystyczną handlowych spółek osobowych, która w istotny sposób odróżnia
je od spółek kapitałowych, jest brak osobowości prawnej. Konsekwencją braku osobowości prawnej jest odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, przy czym odpowiedzialność ta jest zróżnicowana w odniesieniu do
każdej ze spółek oraz ma charakter subsydiarny (drugorzędny), o czym szerzej w dalszych rozdziałach. Pomimo że handlowe spółki osobowe pozbawione są osobowości
prawnej, przysługuje im zdolność prawna, o czym stanowi art. 8 § 1 k.s.h., zgodnie
z którym spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność
nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Przesądza to o charakterze spółki osobowej, która w świetle regulacji Kodeksu
spółek handlowych stanowi ułomną osobę prawną, która we własnym imieniu występuje w obrocie gospodarczym i to ona jest podmiotem nabytych praw i zaciągniętych zobowiązań, nie zaś jej wspólnicy. Oznacza to, że pomimo braku podmiotowości
prawnej wyraźnie zarysowana jest pomiędzy handlową spółką osobową a jej wspólnikami odrębność organizacyjna i majątkowa, która występuje także w przypadku
podmiotów posiadających osobowość prawną. Majątek spółki osobowej, zarówno
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wniesiony tytułem wkładu, jak i ten nabyty w toku działalności gospodarczej, jest
majątkiem spółki odrębnym od majątku osobistego wspólników. Odrębność organizacyjna przejawia się występowaniem spółki w obrocie jako podmiotu działającego
pod własną firmą, z wykorzystaniem własnego zespołu elementów przeznaczonych do
prowadzenia działalności gospodarczej, który to zespół elementów stanowi przedsiębiorstwo spółki osobowej. O organizacyjnym wyodrębnieniu przesądza także fakt, że
w świetle art. 4 ust. 1 u.p.p. handlowe spółki osobowe są przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy, nie zaś ich wspólnicy, co ma z kolei miejsce w przypadku spółek cywilnych (art. 4 ust. 2 u.p.p.).
W odniesieniu do handlowych spółek osobowych, z uwagi na brak osobowości
prawnej, ustawa co do zasady nie przewiduje występowania organów spółki, które
charakterystyczne są w przypadku spółek kapitałowych1. Oznacza to, że wspólnicy posiadają większą elastyczność w kierowaniu działalnością spółki, która nie jest
ograniczona przez sformalizowany sposób działania organów. Dodatkowo elastyczność ta przejawia się w możliwości bardzo szerokiej modyfikacji postanowień ustaw
w ramach umowy spółki, co może pozwolić na osiągnięcie zakładanego przez wspólników zakresu wzajemnych praw i obowiązków. Wynika to z dyspozytywnego charakteru większości przepisów ustawy oraz m.in. braku występowania w odniesieniu
do spółek osobowych odpowiedników przepisów, takich jak np. art. 174 § 3 i 4 lub
art. 246 § 3 k.s.h. Handlowe spółki osobowe podlegają obowiązkowemu wpisowi do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego stosownie do art. 36 pkt 2, 3,
4, 5 u.k.r.s.
Do katalogu spółek osobowych zaliczana jest także spółka cywilna2. Można ją zakwalifikować do kategorii cywilnych spółek osobowych. Przy czym należy podkreślić, że nie stanowi ona spółki osobowej w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych
z uwagi na katalog zamknięty tych podmiotów, wyrażony w art. 4 § 1 pkt 1 k.s.h.
Stosownie do art. 860 § 1 k.c. przez umowę spółki cywilnej wspólnicy zobowiązują
się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób
oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Oznacza to, że spółka cywilna
jest stosunkiem prawnym pomiędzy wspólnikami opartym na zawartej między nimi
umowie, przy czym zawarcie umowy nie skutkuje powstaniem odrębnego podmiotu,
jakim jest handlowa spółka osobowa, lecz skutkuje związaniem wspólników węzłem
obligacyjnym. Spółka cywilna stanowi zatem zupełnie odmienną konstrukcję od
handlowych spółek osobowych, jednak wykazuje z nimi kilka wspólnych cech.

1
Swoisty wyjątek w tym zakresie stanowi możliwość powołania zarządu w odniesieniu do spółki partnerskiej (art. 97 § 1 k.s.h.), przy czym nie stanowi on organu spółki, lecz jej reprezentanta, a także występujący w odniesieniu do spółki komandytowo-akcyjnej organ w postaci walnego zgromadzenia (art. 126 § 1
pkt 1 k.s.h.) oraz rady nadzorczej (art. 142 § 1 k.s.h.).
2
Kodeks cywilny. Komentarz, t. V, Zobowiązania. Część szczegółowa, red. J. Gudowski, Warszawa 2017,
s. 504.
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Do katalogu cywilnych spółek osobowych można zaliczyć także spółkę cichą. Jest to
konstrukcja odrębna od spółki cywilnej, przy czym dopuszczalność jej tworzenia wynika z zasady swobody umów wyrażonej w art. 3531 k.c., zaś sama spółka cicha stanowi umowę pomiędzy dwoma podmiotami – wspólnikiem cichym oraz przedsiębiorcą.
Ustawodawca obecnie nie przewidział dla niej szczególnej normatywnej regulacji.
Szerzej o spółce cichej w kolejnych rozdziałach.

2. Charakterystyka spółek osobowych prawa handlowego
2.1. Spółka jawna jako wzorzec spółki osobowej
2.1.1. Uwagi ogólne
Spółka jawna stanowi podstawowy typ handlowej spółki osobowej. Przepisy regulujące jej funkcjonowanie poprzez odesłania stosuje się także do innych typów handlowych spółek osobowych, jeśli ustawa nie przewiduje odrębnej regulacji w danym
zakresie, gdyż na przepisy ją definiujące ustawodawca powołuje się przy konstruowaniu pozostałych osobowych spółek handlowych (m.in. art. 89, 99, 103, 126 § 1
pkt 1 k.s.h.). Takie ukształtowanie przepisów dotyczących handlowych spółek osobowych powoduje, że regulacja dotycząca spółki jawnej, jako regulacja najobszerniejsza,
a zarazem w największym zakresie wyczerpująca stosunek spółki osobowej, stanowi
swoisty wzorzec dla pozostałych handlowych spółek osobowych. Stosując, w ramach
odwołania, przepisy dotyczące spółki jawnej, należy mieć jednak zawsze na względzie
specyfikę i charakter danej spółki, której uzupełnienia regulacji poszukuje się w ramach regulacji poświęconej spółce jawnej.
Stosownie do art. 22 § 1 k.s.h. spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Z powyższej definicji
wynika, że spółka jawna jako spółka osobowa jest podmiotem odrębnym od wspólników oraz posiada zdolność prawną, a zatem może we własnym imieniu nabywać prawa,
w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać
i być pozywana3. Celem spółki jest, co wynika wprost z treści art. 22 § 1 k.s.h., prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Oznacza to, że nie jest możliwe funkcjonowanie spółki jawnej w obrocie bez prowadzenia przedsiębiorstwa (np. zawiązanie spółki
dla osiągnięcia celu niemającego charakteru zarobkowego). Zasada ta znajduje zastosowanie do każdej z pozostałych handlowych spółek osobowych, a więc spółki partnerskiej, komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej. Prowadzenie przedsiębiorstwa
należy odnosić do funkcjonalnego rozumienia pojęcia przedsiębiorstwa, tj. prowadzenia we własnym imieniu, zarobkowo oraz w sposób zorganizowany i ciągły działalności

3

Zdolność prawna spółek osobowych wyrażona została wprost w art. 8 k.s.h.
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