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XXI w.   lucji. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego, pod 

red. M. Modrzejewskiej, Warszawa 2010
Prawo spółek – J. Frąckowiak, W. Górecki, A. Kappes, A. Kidyba, M. Litwiń-
handlowych, t. 2   ska-Werner, J. Napierała, K. Oplustil, M. Pazdan, W. Popiołek, 

U. Promińska, A. Rachwał, S. Włodyka, System prawa hand-
lowego, t. 2, Prawo spółek handlowych, pod red. S. Włodyki, 
Warszawa 2012

Prawo spółek – W. Górecki, A. Kappes, M. Pazdan, U. Promińska, A. Rach-
handlowych, t. 2A   wał, M. Spyra, M. Litwińska-Werner, S. Włodyka, System 

prawa handlowego, t. 2A, Prawo spółek handlowych, pod 
red. S. Włodyki, Warszawa 2007
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Prawo spółek – A. Herbet, M. Litwińska-Werner, M. Michalski, J. Napiera-
kapitałowych   ła, G. Nita-Jagielski, A. Opalski, M. Romanowski, 

T. Siemiątkowski, S. Sołtysiński, A. Szajkowski, 
A. Szumański, M. Tarska, A. Witosz, System prawa pry-
watnego, t. 17A i 17B, Prawo spółek kapitałowych, pod 
red. S. Sołtysińskiego, Warszawa 2010

Spółka z o.o.  – A. Kidyba, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz, 
Komentarz, 2001;   Warszawa
2002; 2005; 2008

Inne

NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
SA – Sąd Apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy
SO – Sąd Okręgowy
TK – Trybunał Konstytucyjny
UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny

Wykaz skrótów
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Przedmowa do wydania XVI

W niniejszym wydaniu uwzględniono między innymi zmiany 
wprowadzone do kodeksu spółek handlowych po ukazaniu się wyda-
nia XV komentarza:

1)  ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatko-
wym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244);

2)  ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach oso-
bistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 60);

3)  ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności 
leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2219);

4)  ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek 
handlowych (Dz. U. poz. 1543).

30 czerwca 2019 r.
Prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba
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Ustawa

z dnia 15 września 2000 r.

Kodeks spółek handlowych1

(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 505; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1543)

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji następujących dyrek-
tyw 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 Trakta-
tu, w celu uzyskania ich równoważności w całej Wspólnocie, dla zapewnienia ochrony intere-
sów zarówno wspólników, 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 Trak-
tatu, 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 kapi-
tału (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 Traktatu 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 
informacji 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 dnia 21 grudnia 
1989 r. dotyczącej jednoosobowych 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 reorga-
nizacji 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);
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8)  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE z 4 kwietnia 2001 r. w sprawie reorga-
nizacji 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, roz-

w iązywanie, łączenie, podział i przekształcanie[1] spółek handlowych[2].
§ 2. Spółkami handlowymi są: spółka jawna[3], spółka partner-

ska[4], spółka komandytowa[5], spółka komandytowo-akcyjna[6], spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością[7] i spółka akcyjna[8].

1. Przedmiot regulacji

Kodeks spółek handlowych w odróżnieniu od kodeksu handlowego 
reguluje jedynie problematykę tworzenia, organizacji, zasad funkcjonowa-
nia, rozwiązywania oraz transformacji (łączenia, podziału i przekształca-
nia) spółek prawa handlowego. Oznacza to, że zawiera przepisy regulu-
jące wszystkie fazy działalności podmiotu (od powstania do rozwiązania 
lub transformacji), a także określa sposób ukształtowania spółki z punktu 
widzenia jej organizacji i podejmowanych czynności (organizacja i funk-
cjonowanie); por. również T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz (w:) Komentarz, 
Spółki osobowe, s. 29. Regulacja ta stanowi więc prawo ustrojowe spółek 
handlowych (J.A. Strzępka, E. Zielińska (w:) Kodeks, 2001, s. 15).

Kodeks spółek handlowych nie zawiera regulacji innych niż ob-
jęte stosunkami prawa prywatnego, przede wszystkim materialnego. 
W niewielkim stopniu znajdują się również przepisy procesowe. Zgodnie 
z art. 611 k.s.h. pozostają w mocy przepisy dotyczące tzw. szczególnych 
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spółek akcyjnych (tzw. spółek resortowych). W tych aktach znajduje się 
wiele rozwiązań z zakresu prawa publicznego.

Nie ma jednak żadnych podstaw, aby twierdzić, że spółki wymie-
nione w tym przepisie nie są spółkami w rozumieniu kodeksu spółek 
handlowych (tak błędnie T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz (w:) Komentarz, 
Spółki osobowe, s. 25).

Poza tym w zakresie spółek publicznych mają zastosowanie między 
innymi ustawy: z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowy-
mi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2286 z późn. zm.) oraz z dnia 29 lipca 
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów fi-
nansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicz-
nych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 623). Krytycznie należy ocenić me-
todę regulacji spółek publicznych. Przepisy dotyczące ich funkcjonowania 
rozproszone są pomiędzy kodeksem spółek handlowych a wymienionymi 
wyżej ustawami regulującymi obrót instrumentami finansowymi. Rozwią-
zanie takie narusza zwartość i przejrzystość kodeksu spółek handlowych, 
a ponadto utrudnia rekonstrukcję całokształtu norm prawnych dotyczą-
cych spółek publicznych. Pożądana wydaje się odrębna regulacja, zawie-
rająca kompletne zestawienie wszystkich przepisów szczególnych odno-
szących się do spółek publicznych.

Poza wspomnianą ustawą, kodeks spółek handlowych pozostaje 
w bliskim związku z innymi aktami prawnymi. Dotyczy to przede wszyst-
kim ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców i ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości. Relacje z aktami okołokodeksowymi 
określone zostały przez dyrektywę „dobrego sąsiedztwa” i ograniczonej 
ingerencji (J.A. Strzępka, E. Zielińska (w:) Kodeks, 2001, s. 15–16; A. Szaj-
kowski (w:) Kodeks, 2002, s. 9).

Ustawa reguluje problematykę spółek prawa handlowego, tj. wy-
odrębnionej kategorii podmiotów, które możemy podzielić na dwie gru-
py: spółki osobowe i spółki kapitałowe. Spółki handlowe mają wiele cech 
wspólnych, które odróżniają je od innych podmiotów czy też spółki cywil-
nej. Regulacja zawarta w art. 1 k.s.h. musi być rozpatrywana w kontekście 
art. 2 k.s.h., tj. określenia stosunku przepisów kodeksu spółek handlowych 
do przepisów kodeksu cywilnego. Kodeks spółek handlowych reguluje 
tylko zagadnienia związane z zakresem wskazanym w art. 1 § 1 i jedy-
nie w odniesieniu do sześciu typów spółek. Nie będą więc miały zastoso-
wania przepisy kodeksu spółek handlowych do tych konstrukcji umow-

Art. 1 Tytuł I. Przepisy ogólne
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nych, które można wykreować na podstawie art. 3531 k.c. Dotyczy to na 
przykład spółki cichej. Artykuł 26 § 4 i art. 551 § 2 i 3 odnoszą się jednak 
do spółki cywilnej. Wydaje się, że regulacja i usytuowanie przede wszyst-
kim art. 26 § 4 k.s.h. są wątpliwe (por. A. Kidyba, Dwie drogi spółki cywilnej, 
Mon. Praw. 2001, nr 20, s. 1117).

W art. 1 § 2 k.s.h. wyrażona jest zasada numerus clausus spółek. 
Oznacza to, że tylko „interwencja” ustawodawcy poprzez wprowadzenie 
nowego typu spółek w ustawie może naruszyć zasadę zamkniętej liczby 
spółek. Od niemożności konstruowania nowych form prawnych spółek 
poza listą określoną w art. 1 § 1 należy odróżnić możliwość kreowania spó-
łek hybrydalnych (A. Szumański, Hybrydalne typy spółek, PPH 2000, nr 6, 
s. 12 i n.) i atypowych (A. Kidyba, Atypowe spółki handlowe, Warszawa 2011, 
s. 15 i n.). Hybrydalność oznacza wprowadzenie nowych rozwiązań praw-
nych deformujących istniejące konstrukcje, które były niemożliwe bez wy-
raźnej normy prawnej (na przykład zarząd w spółce partnerskiej). Chodzi 
przede wszystkim o wprowadzenie elementów konstrukcyjnych charak-
terystycznych dla spółek osobowych do spółek kapitałowych (na przykład 
art. 354, 428 k.s.h.) i odwrotnie. Natomiast atypowość oznacza wykorzysta-
nie przepisów prawa do tworzenia konstrukcji bezpośrednio niemieszczą-
cych się w określonym, klasycznym modelu spółki (A. Kidyba, Atypowe..., 
op. cit., s. 15). Nie może to jednak naruszać zasady numerus clausus spółek.

Kodeks spółek handlowych jest skonstruowany specyficznie. Ty-
tuł I zawiera wspólne przepisy ogólne dla wszystkich spółek. Wśród tych 
przepisów wyróżniamy przepisy wspólne dla spółek osobowych i kapi-
tałowych (art. 1–71 k.s.h.), a następnie wspólne tylko dla spółek osobo-
wych (art. 8–101 k.s.h.) i tylko kapitałowych (art. 11–21 k.s.h.). Następny 
tytuł poświęcony jest spółkom osobowym (art. 22–150 k.s.h.), tj. w kolej-
ności: jawnej (art. 22–85 k.s.h.), partnerskiej (art. 86–101 k.s.h.), koman-
dytowej (art. 102–124 k.s.h.) i komandytowo-akcyjnej (art. 125–150 k.s.h.). 
Tytuł III „Spółki kapitałowe” (art. 151–490 k.s.h.) reguluje problematykę 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 151–300 k.s.h.) i akcyjnej 
(art. 301–490 k.s.h.). Istotnym novum jest tytuł IV „Łączenie, podział i prze-
kształcanie spółek” (art. 491–58413 k.s.h.). Kodeks zamykają: tytuł V „Prze-
pisy karne” (art. 586–595 k.s.h.) i tytuł VI „Zmiany w przepisach obowią-
zujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe” (art. 596–633 k.s.h.).

Dział I. Przepisy wspólne Art. 1
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Przedmowa do wydania XVI

W niniejszym wydaniu komentarza uwzględniono zmiany wpro-
wadzone do kodeksu spółek handlowych, po ukazaniu się wydania XV 
komentarza:

1) ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatko-
wym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244);

2) ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach oso-
bistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 60). 
Omówione zostało najnowsze orzecznictwo i aktualna literatura 

przedmiotu.

30 czerwca 2019 r.
Prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba
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Dział II
Spółka akcyjna

Rozdział 1
Powstanie spółki

Art. 301. [Zawiązanie spółki akcyjnej]
§ 1. Zawiązać spółkę akcyjną[1, 2] może jedna[3] albo więcej osób. 

Spółka akcyjna nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową 
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością[4].

§ 2. Statut spółki akcyjnej[5] powinien być sporządzony w formie 
aktu notarialnego[6].

§ 3. Osoby podpisujące statut są założycielami spółki[7].
§ 4. Akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określo-

nych w statucie[8].
§ 5. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki[9, 10, 11].

1. Pojęcie spółki akcyjnej

Spółka akcyjna jest spółką kapitałową, która działa, opierając się na 
kapitale zakładowym podzielonym na akcje. Tradycyjnie zwracało się uwa-
gę, że jest to najbardziej rozwinięta forma spółek kapitałowych, w któ-
rej nie występują akcenty osobowe (por. W. Popiołek (w:) Kodeks, s. 802). 
Obecne zmiany w kodeksie spółek handlowych wprowadzają jednak pew-
ne rozwiązania, które pozwalają na stwierdzenie występowania w spółce 
akcyjnej elementów osobowych (na przykład art. 354 § 1 k.s.h. – prawa 
przyznawane indywidualnie, art. 418 k.s.h. – tzw. squeeze out, art. 428 k.s.h. 
– prawo do informacji). Możliwe jest również wprowadzenie elementów 
osobowych w statucie. Uwypuklenie elementów osobowych może się od-
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być między innymi przez wprowadzenie akcji imiennych, ograniczenie 
zbywalności akcji (J. Frąckowiak (w:) Kodeks, 2001, s. 451). Geneza spółek 
akcyjnych w Polsce sięga XVIII w. Wówczas na terenie Polski przedrozbio-
rowej powstały towarzystwa (kompanie) akcyjne. Jak wskazuje M. Michal-
ski: „(...) pierwszą w Polsce spółką akcyjną, była Kompania Manufaktur 
Wełnianych, zawiązana ustawą z 11 kwietnia 1766 r., a następnie zaapro-
bowana przez króla Stanisława Augusta 16 kwietnia 1766 r. (...)” (M. Mi-
chalski, Geneza spółki akcyjnej w obrocie prawnym w Polsce oraz prawie polskim 
do 1918 r., Mon. Pr. Hand. 2017, nr 2, s. 8; por. też M. Michalski, O genezie 
spółek akcyjnych, czyli dlaczego wiek XIX ukształtował spółkę akcyjną (w:) Księga 
pamiątkowa, 2018, s. 753–762; M. Michalski, Kształtowanie się organów w spół-
kach kapitałowych oraz jego wpływ na kształt regulacji w obszarze prawa polskie-
go, PPH 2019, nr 6, s. 11–19).

Cel spółki akcyjnej może być rozumiany dwojako. W sposób abstrak-
cyjny (ogólny) oraz jako cel konkretnej osoby prawnej, działającej w for-
mie spółki akcyjnej. Cel konkretny musi mieścić się w granicach wyznaczo-
nych przez ogólny (abstrakcyjny) cel spółki handlowej, w tym przypadku 
– spółki akcyjnej). Podstawą do ustalenia konkretnego celu spółki akcyjnej 
jest przede wszystkim jej statut (w kwestii ustalania celu spółki w oparciu 
o wykładnię statutu por. Ł. Gasiński, Charakter prawny statutu spółki, Glosa 
2005, nr 3, s. 31–35; tenże, Swoboda kształtowania statutu spółki akcyjnej, War-
szawa 2014, s. 23 i n.). Podstawą natomiast do ustalenia ogólnego celu spół-
ki jest kodeks spółek handlowych. Pojęcie celu spółki (przede wszystkim 
w znaczeniu konkretnym) przeciwstawia się niekiedy interesowi spółki 
(por. P. Antoszek, Cywilnoprawny charakter uchwał wspólników spółek kapitało-
wych, Warszawa 2009, s. 47), jednak rozróżnienie to nie powinno być prze-
ceniane, zważywszy, że w interesie spółki leżą te wszystkie działania, które 
prowadzą do osiągnięcia jej celu (P. Błaszczyk, Pojęcie interesu spółki handlo-
wej. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 5 listopada 2009 (I CSK 158/09), Glosa 
2012, nr 3, s. 29 i n.; A. Opalski, Prawo zgrupowań spółek, Warszawa 2012, s. 97, 
145 i n.; G.E. Domański, E. Pietrusińska, Interes spółki jako atrybut jej osobo-
wości prawnej (w:) Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym, 
pod red. T. Mróz, M. Steca, Warszawa 2012, s. 506 i n.; A.M. Webber, Interes 
spółki Skarbu Państwa – między interesem publicznym a interesem prywatnym 
(w:) Spółki z udziałem Skarbu Państwa a Skarb Państwa, pod red. A. Kidyby, 
Warszawa 2015, s. 184 i n.). Treść interesu spółki kapitałowej jest w znacz-
nym stopniu determinowana przez treść interesów jej wspólników, a w za-
sadzie przez wypadkową będącą pochodną siły kapitałowej poszczegól-

Art. 301 Tytuł III. Spółki kapitałowe
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nych wspólników, jednak nie może to skutkować podważaniem odrębności 
spółki jako osoby prawnej i istnienia jej odrębnego interesu (tak M. Pyka, 
M. Zięba, Zasada ochrony praw wspólników mniejszościowych w spółce kapitało-
wej, PPH 2013, nr 2, s. 52 i n.). Treść interesu spółki będzie określana przez 
akcjonariuszy po uwzględnieniu ich siły kapitałowej (ibidem). W polskim 
prawie nie można mówić o wspólnym dla wszystkich spółek handlowych 
pojęciu interesu prawnego. Na interes poszczególnych typów spółek wpły-
wa ich charakter prawny, w tym natężenie elementów osobowych. Jako 
podstawowy determinant interesu spółki akcyjnej wymienia się jej statu-
towo określony cel, do którego dążą wspólnicy (zob. M. Romanowski, Zna-
czenie sporu o metodę odczytywania pojęcia „interes spółki kapitałowej”, PPH 2015, 
nr 7, s. 11; na temat pojęcia celu i interesu grupy spółek zob. D. Wajda, Zgru-
powania spółek w orzecznictwie sądowym, PPH 2017, nr 11, s. 28–33).

Na abstrakcyjnie pojęty cel spółki wskazuje art. 3 k.s.h. (por. uwa-
gi do tego przepisu zawarte w tomie I komentarza). Mimo występowania 
w tym przepisie słowa „cel” w liczbie pojedynczej trzeba przyjąć, że w kon-
kretnej spółce akcyjnej może być realizowany jeden cel lub więcej celów, 
pod warunkiem że są one wspólne dla wszystkich akcjonariuszy.

Abstrakcyjny cel spółki akcyjnej jest zakreślony szeroko. Spół-
ka taka może powstać w każdym celu dozwolonym przez prawo. Swo-
boda ta jest ograniczona w wielu przypadkach, gdy przepisy wskazują 
spółkę akcyjną jako jedyną formę prowadzenia działalności gospodarczej 
(por. art. 611 k.s.h.). Wówczas spółka taka musi być utworzona w celach 
wskazanych w przepisach szczególnych. Dopuszczalność tworzenia spółki 
akcyjnej w każdym celu oznacza, że może to być czynione w celu charyta-
tywnym, naukowym itd. W takim przypadku powstaje wątpliwość co do 
tego, czy nierealizująca celu wskazanego w art. 3 pr. przeds. spółka może 
być uznana za przedsiębiorcę. Za takiego uważa się spółkę akcyjną zawsze 
z punktu widzenia ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Reje-
strze Sądowym, gdyż spółka akcyjna jest wpisywana do rejestru przedsię-
biorców bez względu na to, czy prowadzi działalność gospodarczą. Status 
przedsiębiorcy rejestrowego nie oznacza jednak, że spółka akcyjna zawsze 
będzie przedsiębiorcą w rozumieniu innych przepisów (szerzej na ten te-
mat A. Sikorska-Lewandowska, Spółka kapitałowa non profit (w:) Kodeks po 
15 latach, s. 275–292).

Dział II. Spółka akcyjna Art. 301
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