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WYKAZ SKRÓTÓW

Akty prawne
dyrektywa 77/91 – druga dyrektywa Rady 77/91/EWG z 13.12.1976 r. w sprawie ko-

ordynacji gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkow-
skich 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 akcyj-
nej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału (Dz.Urz. WE L 26 
z 1977 r., s. 1, ze zm.)

dyrektywa 78/855 – trzecia dyrektywa Rady  78/855/EWG z  9.10.1978  r. wydana na 
podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, dotycząca łączenia się spó-
łek akcyjnych (Dz.Urz. WE L 295, s. 36, ze zm.)

dyrektywa 82/891 – szósta dyrektywa Rady  82/891/EWG z  17.12.1982  r. wydana na 
podstawie art. 54 ust. 3 lit. g Traktatu dotycząca podziału spółek 
akcyjnych (Dz.Urz. WE L 378, s. 47, ze zm.)

dyrektywa 2001/86 – dyrektywa Rady  2001/86/WE z  8.10.2001  r. uzupełniająca statut 
spółki europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników 
(Dz.Urz. WE L 294, s. 22)

dyrektywa 2005/56 – dyrektywa  2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady 
z 26.10.2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek ka-
pitałowych (Dz.Urz. UE L 310, s. 1, ze zm.)

dyrektywa 2009/101 – dyrektywa 2009/101/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady 
z 16.09.2009 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane 
w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit 
drugi Traktatu, w  celu uzyskania ich równoważności dla zapew-
nienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich 
– wersja ujednolicona (Dz.Urz. UE L 258, s. 11, ze zm.)

dyrektywa 2011/35 – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady  2011/35/UE 
z 5.04.2011 r. dotycząca łączenia się spółek akcyjnych (Dz.Urz. UE 
L 110, s. 1, ze zm.)

dyrektywa 2017/1132 – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)  2017/1132 
z  14.06.2017  r. w  sprawie niektórych aspektów prawa spółek 
(Dz.Urz. UE L 169, s. 46, ze zm.)

HGB – Handelgesetzbuch z 1897 r. (niemiecki kodeks handlowy)
k.c. – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 

ze zm.)
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k.h. – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.06.1934 r. – Ko-
deks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. Nr 78, 
poz. 483 ze zm.)

konwencja paryska – Konwencja paryska o  ochronie własności przemysłowej 
z 20.03.1883 r. (Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51)

k.p. – ustawa z  26.06.1974  r. –  Kodeks pracy (Dz.U. z  2019  r. poz.  1040 
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k.r.o. – ustawa z  25.02.1964  r. –  Kodeks rodzinny i  opiekuńczy (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 682 ze zm.)

k.s.h. – ustawa z  15.09.2000  r. –  Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 505 ze zm.)

nowela lutowa – ustawa z  14.02.2003  r. o  zmianie ustawy –  Kodeks cywilny oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 49, poz. 408)

p.p.m. – ustawa z 4.02.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 1792)

p.p.m. z 1965 r. – ustawa z 12.11.1965 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. 
Nr 46, poz. 290 ze zm.)

pr. bank. – ustawa z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 
ze zm.)

pr. not. – ustawa z  14.02.1991  r. –  Prawo o  notariacie (Dz.U. z  2019  r. 
poz. 540 ze zm.)

pr. przeds. – ustawa z  6.03.2018  r. –  Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z  2019  r. 
poz. 1292 ze zm.)

p.u. – ustawa z  28.02.2003  r. –  Prawo upadłościowe (Dz.U. z  2019  r. 
poz. 498 ze zm.)

p.w.p. – ustawa z  30.06.2000  r. –  Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 776 ze zm.)

rozporządzenie 
nr 596/2014

– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 
nr 596/2014 z 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchy-
lające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady 
i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE 
(Dz.Urz. UE L 173, s. 1, ze zm.)

rozporządzenie o EZIG – rozporządzenie Rady (EWG) nr 2137/85 z 25.07.1985  r. w  spra-
wie europejskiego ugrupowania interesów gospodarczych (EUIG) 
(Dz.Urz. WE L 199, s. 1)

rozporządzenie o SCE – rozporządzenie Rady (WE) nr 1435/2003 z 22.07.2003 r. w sprawie 
statutu spółdzielni europejskiej (SCE) (Dz.Urz. UE L 207, s. 1)

rozporządzenie o SE – rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001 z 8.10.2001 r. w sprawie 
statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz. WE L 294, s. 1, ze zm.)

rozporządzenie Rzym I  – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (WE) 
nr 593/2008 z 17.06.2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zo-
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szwajc. p.p.m. – Loi federale sur le droit internationale privé z 18.12.1987 r. (szwaj-
carska ustawa – Prawo prywatne międzynarodowe)
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Rozdział pierwszy

CZĘŚĆ OGÓLNA PRAWA SPÓŁEK 
HANDLOWYCH

1. Zagadnienia wstępne 

1.1. Spółka handlowa jako forma prowadzenia 
działalności gospodarczej

Odpowiedź na pytanie, dlaczego ludzie zawiązują spółki handlowe w celu prowa-
dzenia działalności gospodarczej, jest dość trywialna – ludzie zawiązują spółki 
handlowe, ponieważ w konkretnych okolicznościach im się to opłaca. O wiele 
bardziej złożona jest próba odpowiedzi na pytanie, w jakich okolicznościach 
i dlaczego efektywną formą prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka 
handlowa. Przecież indywidualna działalność również umożliwia prowadzenie 
nawet znacznego przedsięwzięcia gospodarczego, więc po co sobie komplikować 
życie złożonymi strukturami organizacyjnymi spółek handlowych.

Wypada zacząć od ogólnego stwierdzenia, że rozwój gospodarki, a tym samym 
wzrost zamożności społeczeństwa, wymaga współpracy pomiędzy ludźmi. 
Celem tej współpracy jest wymiana zasobów: pracy, kapitału, wiedzy czy za-
sobów naturalnych. Współpraca ta umożliwia efektywną alokację zasobów 
w gospodarce – tzn. efektywne wykorzystanie rzadkich (niewystarczających) 
zasobów do ich alternatywnych gospodarczych zastosowań1.

Wymiana zasobów pomiędzy ludźmi wymaga instytucji prawnych, które proces 
ten będą koordynowały i zabezpieczały. Jedną z takich instytucji jest umowa 
handlowa. Proces, w ramach którego podmioty wchodzą we wzajemne relacje 
w celu zawierania umów handlowych, których przedmiotem jest wymiana za-

1  R. Coase, The theory of the firm [w:] R. Coase, The firm, the market and the law, Chicago–
London 1988, s. 38–40; S. Douma, H. Schreuder, Economic approaches to organizations, London–
Paris–New York, s. 3–5.

motywy zakła-
dania spółek 
handlowych
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sobów, jest określany mianem rynku. Wymiana zasobów w ramach rynku jest 
koordynowana za pomocą mechanizmu cenowego rządzącego się prawami 
podaży i popytu2.

Teoretycznie indywidualny przedsiębiorca może więc, korzystając z instytucji 
umów handlowych, zdobyć na rynku kapitał (np. w postaci kredytów) oraz 
zatrudnić menedżerów i innych specjalistów dysponujących wiedzą niezbędną 
do prowadzenia danej działalności gospodarczej. W świecie idealnie uczciwych 
i sumiennych ludzi, którzy funkcjonują w ramach idealnie konkurencyjnego 
rynku, spółka handlowa być może byłaby niepotrzebna.

Jednak w realnym świecie korzystanie z mechanizmu cenowego pociąga za sobą 
tzw. koszty transakcyjne, związane np. z: określeniem poziomu cen, znalezie-
niem potencjalnego kontrahenta, negocjowaniem, sporządzeniem i zawarciem 
umowy handlowej czy wreszcie kontrolą realizacji i egzekucją postanowień 
umowy handlowej3. Koszty te rosną wraz ze wzrostem specyfiki przedmiotu 
świadczenia jednej ze stron umowy (asset specificity)4, długością i stopniem 
skomplikowania wzajemnych relacji handlowych5 oraz przewagą jednej ze stron 
umowy w zakresie specjalistycznej wiedzy dotyczącej przedmiotu świadczenia 
(asymetrią informacyjną)6.

Gdy koszty transakcyjne prowadzenia danego rodzaju działalności gospodarczej 
rosną z podanych wyżej przyczyn, powstaje konieczność zastosowania alter-
natywnego wobec umowy handlowej sposobu alokacji zasobów, jakim jest 
spółka handlowa7. W procesie alokacji zasobów w ramach umowy handlowej 
mechanizm cenowy do pewnego stopnia zostaje zastąpiony przez swoisty me-
chanizm zarządzania spółką.

Głównymi podmiotami w mechanizmie zarządzania strukturą organizacyjną 
spółki są udziałowcy – wspólnicy i akcjonariusze spółek kapitałowych. Przy-
sługuje im bowiem wewnątrzorganizacyjna kompetencja do kierowania pro-
cesem alokacji zasobów pomiędzy pozostałe podmioty zaangażowane w funk-
cjonowanie spółki: kapitałodawców, menedżerów i pracowników8. Różnica 
między prawami udziałowców a prawami innych podmiotów zaangażowanych 
w funkcjonowanie spółki jest więc zasadnicza: udziałowcy mają wpływ na dzia-

2  S. Douma, H. Schreuder, Economic approaches…, s. 30.
3  R. Coase, Introduction [w:] R. Coase, The firm, the market and the law, Chicago–London 

1988, s. 6.
4  O. Williamson, Economic institutions of capitalism, New York 1985, s. 53.
5  O. Williamson, Economic…, s. 61.
6  H. Hansman, The ownership of the enterprise, London–Cambridge 1996, s. 28 i n.
7  R. Coase, The theory…, s. 38.
8  R. Coase, The theory…, s. 39 i n.
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łalność spółki, podejmując dyskrecjonalne decyzje w ramach jej wewnętrznego 
mechanizmu zarządzania9.

Udziałowcy mają motywację do efektywnego wykorzystywania kompetencji 
wewnątrzorganizacyjnych, gdyż przysługuje im również prawo do udziału 
w zysku spółki. W sensie ekonomicznym udziałowcy są ostatecznymi benefi-
cjentami spółki (residual claimants). Oznacza to, że udziałowcom przysługuje 
„prawo do udziału w przychodach spółki netto, czyli tej części przychodów, 
która pozostaje po odjęciu tych wydatków, do których spółka jest umownie 
zobowiązana wobec pozostałych podmiotów zaangażowanych w funkcjonowa-
nie spółki (stakeholders)”10, np. kredytodawców i pracowników. Tym ostatnim 
podmiotom w zamian za dostarczany spółce kapitał i pracę przysługuje prawo 
do ściśle określonej w umowie cząstki przychodów spółki (fixed claimants) 
– wynagrodzenia za pracę, odsetek od udzielonego kredytu. Tymczasem „osta-
tecznemu beneficjentowi spółki (udziałowcowi) przysługuje prawo tylko do 
tej części, ale jednocześnie do całej [podkr. – J.N. i T.S.] tej części przychodu, 
która pozostanie po zaspokojeniu pozostałych podmiotów zaangażowanych 
w działalność spółki”11. Udziałowcy uczestniczą więc w podziale przychodów 
spółki w ostatniej kolejności, jednakże wielkość tej cząstki przychodów pozostaje 
ex ante nieokreślona. Jest ona wprost zależna od efektywności gospodarczej 
spółki.

Skutkiem takiej struktury podziału przychodów spółki jest obciążenie udzia-
łowców przeważającą częścią ryzyka związanego z jej działalnością gospodarczą. 
Udziałowcy odgrywają więc rolę „ostatecznych podmiotów ryzyka” spółki (re-
sidual risk bearers)12. Zysk albo strata odzwierciedla bowiem sukces albo niepo-
wodzenie działalności gospodarczej spółki13. Konieczność skupienia większości 
specyficznego dla spółki ryzyka na jej udziałowcach jest warunkiem efektyw-
ności ekonomicznej mechanizmu zarządzania spółką handlową14. Udziałowcy 
spółki dysponują kompetencją wewnątrzorganizacyjną do zarządzania spółką 
handlową. Skupienie na udziałowcach całego ryzyka organizacyjnego spółki 
handlowej motywuje ich do efektywnego ekonomicznie zarządzania spółką, 

9  H. Hansman, The ownership…, s. 19.
10  H. Hansman, The ownership…, s. 11.
11  F. Easterbrook, D. Fischel, The Economic Structure of Corporate Law, London–Cambridge 

1991, s. 11.
12  E. Fama, M. Jensen, Separation of ownership and control, „Journal of Law and Economics” 

1983/26, s. 303.
13  H. Hansman, The ownership…, s. 44.
14  M. Jensen, C. Smith, Stockholders, Managers, and Creditors Interest [w:] Recent Advances 

in Corporate Finance, red. E. Altman, M. Subramanyam, Oxford 1985, s. 99–100.
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Książka prezentuje zagadnienia dotyczące tworzenia, organizacji, funkcjonowania i repre-
zentacji wszystkich typów spółek uregulowanych w Kodeksie spółek handlowych.

Autorzy omawiają nie tylko przepisy Kodeksu spółek handlowych, lecz także przybliżają 
kluczowe regulacje innych aktów prawnych istotnych z punktu widzenia omawianej tema-
tyki, m.in. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych przepisów Kodeksu 
cywilnego. W opracowaniu omówiono:
– szczególne instytucje prawa cywilnego, takie jak: prokura, firma i przedsiębiorstwo 

spółki, 
– zagadnienia kolizyjnoprawne dotyczące spółek,
– procedury związane z łączeniem, podziałem, przekształceniem i likwidacją spółek.

W tym wydaniu dodany został rozdział poświęcony nowej postaci spółki kapitałowej, jaką 
jest prosta spółka akcyjna wprowadzona ustawą nowelizującą z 19.07.2019 r. Zasygnalizo-
wano również zmianę unijnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 
w sprawie niektórych aspektów prawa spółek.

Podręcznik jest dziełem wykładowców związanych z Wydziałem Prawa i Administracji 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – praktyków i wybitnych znawców 
tematu.

Publikacja stanowi pomoc dydaktyczną dla studentów prawa. Mogą z niej korzystać także 
osoby stosujące przepisy prawa spółek w praktyce: prawnicy, przedsiębiorcy, członkowie 
rad nadzorczych, dyrektorzy zarządzający.
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