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WSTĘP

Potrzeba aktualizacji podręcznika ze względu na zmiany ustawodawcze oraz rozwój 
doktryny i orzecznictwa w ciągu ostatnich 2 lat skłoniły autorów do przygotowania 
trzeciego wydania, według stanu prawnego na 1.07.2020 r.

Satysfakcją Wydawnictwa i autorów są bardzo dobre opinie o treści podręcznika, który 
otrzymał również Pierwszą Nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w  konkursie 
na najlepszy podręcznik akademicki.

Prawo gospodarcze i handlowe jest jedynym podręcznikiem w kraju obejmującym 
całość prawa prywatnego regulującego obrót gospodarczy, co dla wszystkich studen-
tów prawa stanowi ostatnią część prawa cywilnego materialnego.

Wykład bazuje na wiedzy uzyskanej przez studentów w ramach części ogólnej prawa 
cywilnego, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań i majątkowego prawa rodzinnego. 
Na uboczu omawianych kwestii, poza wyjątkami, znajduje się prawo spadkowe i prawo 
międzynarodowe prywatne. W toku wywodów staramy się nie powtarzać kwestii, które 
powinny być już znane z wcześniejszych partii prawa cywilnego, lecz tylko do nich na-
wiązujemy, i to głównie tam, gdzie jest to konieczne. Z kolei tam, gdzie to niezbędne, 
są też wskazywane – poza prawem polskim – źródła prawa europejskiego.

Podręcznik obejmuje cztery części składające się na wykład kursowy: Prawo przed-
siębiorców (część A), Czynności handlowe (część B), Instrumenty finansowe, pa-
piery wartościowe i umowy z bankiem (część C) oraz Prawo własności przemysłowej 
i ochrona przed nieuczciwą konkurencją (część D). Dwie pierwsze części nawiązują 
do  podziału znanego z  Kodeksu handlowego z  1934 r. na  księgę pierwszą: kupiec, 
i księgę drugą: czynności handlowe. Chodzi zatem o problematykę ustrojową przed-
siębiorców (część A), wśród których najliczniej występują spółki handlowe. Im  też 
poświęcona jest szczególna uwaga, z rozbudowaniem zwłaszcza problematyki spółek 
osobowych jako bardzo popularnych w praktyce, a niemających tak licznych i szcze-
gółowych opracowań, jak spółki kapitałowe. Z kolei odnośnie do tych spółek novum 
stanowi wprowadzenie do Kodeksu spółek handlowych w 2019 r. przepisów o prostej 
spółce akcyjnej (P.S.A.), której początek funkcjonowania został przesunięty na wiosnę 
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2021 r. Nowością jest także wprowadzana od 2021 r. powszechna dematerializacja ak-
cji spółek akcyjnych. Bardzo wielu zmian w latach 2018–2020 doznało unormowanie 
spółki akcyjnej. Uzupełnienie wykładu stanowi problematyka spółki europejskiej i in-
nych form przedsiębiorczości europejskiej.

Współczesne prawo handlowe nie ogranicza się do zagadnień prawnych spółek, lecz 
dotyczy również innych przedsiębiorców (w tym osób fizycznych wraz z nowym za-
rządem sukcesyjnym przedsiębiorstwa, rzemieślników, organizacji spółdzielczych) 
i podmiotów z założenia niebędących przedsiębiorcami, ale mogących prowadzić dzia-
łalność gospodarczą (np. fundacje, stowarzyszenia, osoby prawne samorządu teryto-
rialnego, instytuty badawcze, kościelne osoby prawne). Odrębnie jest przedstawione 
prawo upadłościowe oraz prawo restrukturyzacyjne.

Czynności handlowe (część B) to zbiorcza nazwa dla obrotu gospodarczego, zwłasz-
cza dla prawa umów, w których stroną lub stronami są przedsiębiorcy, a więc spoza 
tzw.  obrotu powszechnego, omawianego w  ramach klasycznego prawa zobowiązań. 
Są wśród nich umowy nazwane (np. sprzedaż handlowa, agencja, leasing, przewóz to-
warów, spedycja, skład, umowy inwestycyjne w budownictwie, ubezpieczenia gospo-
darcze) oraz umowy nienazwane (np. franchising, faktoring, outsourcing). Zostały 
także omówione kwestie ogólniejsze: sposoby zawierania umów przez przedsiębior-
ców, w tym drogą elektroniczną, a także przez posłużenie się listem intencyjnym i po-
średnictwem giełdy towarowej. Ponadto opisano wykonywanie umów w gospodarce, 
odpowiedzialność za niedochowanie staranności zawodowej, kary umowne i sposoby 
zabezpieczenia wierzytelności (osobiste, rzeczowe, wekslowe, gwarancja bankowa).

W części C znajduje się omówienie skomplikowanych konstrukcji prawnych weksli, ob-
ligacji i coraz powszechniejszych instrumentów finansowych, takich jak np. opcje oraz 
sekurytyzacja (umowa sekurytyzacyjna). Następnie zostały przedstawione umowy 
z bankiem: rachunek bankowy, kredyt bankowy i akredytywa.

Praktyka prawnicza pokazuje, jak ważne są obecnie zagadnienia dotyczące własności 
przemysłowej (część D). To kwestie dotyczące znaków towarowych, oznaczeń geogra-
ficznych, wzorów przemysłowych i patentów. Odrębną dziedzinę stanowi cywilistyczna 
strona ochrony przed nieuczciwą konkurencją. Każdy współczesny absolwent prawa 
powinien znać tę problematykę albo w ramach ogólnego przedmiotu, albo wykładu mo-
nograficznego. Zaznaczyć należy, że w 2019 r. prawo własności przemysłowej objęte 
zostało istotnymi zmianami ustawowymi, dotyczy to także zmian w prawie ochrony 
przed nieuczciwą konkurencją, co uwzględniono w tym wydaniu podręcznika.

Przedstawieniu poszczególnych zagadnień przyświecało przekonanie autorów, że należy 
się skupić na najważniejszych kwestiach, ograniczając szczegóły, które można przenieść 
do wykładów specjalistycznych i na seminaria. Podręcznik nie może być bowiem zbyt 
obszerny, jeśli ma służyć za podstawę do egzaminu przedmiotowego i swą formą za-
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chęcać do studiowania. Powinien przystępnie i ciekawie prezentować nawet najtrudniej-
sze problemy, jednocześnie zawierając potrzebną wiedzę, nie omijając dyskusji nauko-
wej oraz podając źródła w piśmiennictwie i orzecznictwie. Uzupełnieniu wiadomości 
służy wskazanie przed każdym rozdziałem podstawowej literatury, ale ograniczonej 
zasadniczo do opracowań zwartych. Ogólnie uwzględnione zostały opracowania syste-
mowe (System Prawa Prywatnego, System Prawa Cywilnego, System Prawa Handlowego) 
oraz komentarze do Kodeksu cywilnego i Kodeksu spółek handlowych. Ze względu 
na podział tematyki między poszczególnych autorów nieunikniona stała się pewna nie-
równomierność prezentacji zagadnień i  ich szczegółowości; dotyczy to również przy-
pisów i odmienności językowych oraz cech osobistych piszących autorów. W ramach 
prac redakcyjnych podjęto próbę synchronizacji poglądów poszczególnych autorów, ale 
nie zawsze się to zapewne udało, dlatego każdy fragment tekstu jest przypisany do na-
zwiska jego autora.

Mamy nadzieję, że trzecie wydanie podręcznika zawierającego całość problematyki 
prawa gospodarczego prywatnego (handlowego) zostanie, podobnie jak poprzednie, 
życzliwie przyjęte przez studentów, a  także przez środowisko naukowe i praktyków 
prawa, którym będzie służyć do poznania przedmiotu i odświeżenia wiadomości w nie-
ustannie zmieniającym się stanie normatywnym.

W imieniu zespołu autorskiego 
Prof. zw. dr hab. Wojciech J. Katner 

Sędzia Sądu Najwyższego w st. spocz.

Stan prawny na 1.07.2020 r.
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jest zyskiem wspólników) należny jest wyłącznie od wspólników. Mamy za-
tem do czynienia z pojedynczym, a nie podwójnym, opodatkowaniem po-
datkiem dochodowym. Inną cechą spółki komandytowej wpływającą na jej 
atrakcyjność jako formy przedsiębiorcy jest duża elastyczność jej konstruk-
cji, pozwalająca ukształtować jej ustrój w sposób dostosowany do oczeki-
wań wspólników w większym stopniu, niż jest to możliwe np. w przypadku 
spółki z o.o., co umożliwia tworzenie tzw. nietypowych spółek komandy-
towych67.

4.2. Utworzenie spółki

Do powstania spółki komandytowej konieczne jest zawarcie umowy spółki 
przez co  najmniej dwóch wspólników: komandytariusza i  komplementa-
riusza. Umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego i okre-
ślać co  najmniej (art.  105  k.s.h.): a) firmę i  siedzibę spółki, b) przedmiot 
działalności spółki, c) czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony, d) określenie 
wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika wraz z określeniem ich war-
tości oraz e) sumę komandytową.

Firma spółki musi zawierać nazwisko co najmniej jednego komplementa-
riusza, a w przypadku gdy nie jest on osobą fizyczną – firmę (nazwę) i wska-
zanie na rodzaj spółki. Nie stoi to na przeszkodzie zamieszczaniu w firmie 
dodatków fakultatywnych, np.  wskazujących na  przedmiot działalności 
lub fantazyjnych. Nazwisko (firma) komandytariusza nie może znaleźć się 
w firmie spółki. W przeciwnym razie odpowiada on za zobowiązania spółki 
bez ograniczenia (art. 104 § 4 k.s.h.). Spółka może używać formy skróco-
nej w zakresie oznaczenia rodzaju spółki – zamiast „spółka komandytowa” 
– „sp. kom.”. Skróty innych elementów firmy są niedopuszczalne z uwagi 
na zasadę jedności firmy. Poza tym firmę spółki komandytowej obowiązują 
pozostałe zasady prawa firmowego (por. rozdział A.II § 4).

Siedziba spółki komandytowej to miejscowość (a nie adres), w której wspól-
nicy prowadzą sprawy spółki. Wspólnicy mogą jednak wskazać w umowie 
spółki jako siedzibę także miejscowość, w której prowadzona jest działal-
ność gospodarcza spółki. W przypadku gdy ta działalność jest prowadzona 
w wielu miejscach, siedzibą może być miejscowość, w której mieści się za-
kład główny spółki.

Obowiązek określenia w umowie spółki czasu jej trwania powstaje wów-
czas, gdy spółka ma być zawarta na czas oznaczony. Oznaczenie czasu trwa-

67 Szerzej A. Kappes, Spółka…, s. 32–39.
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nia spółki może nastąpić poprzez wskazanie terminu, do którego umowa 
jest zawarta, czasu trwania umowy spółki od dnia jej podpisania (np. 5 lat), 
a także poprzez wskazanie zdarzenia przyszłego i pewnego (termin), po któ-
rego wystąpieniu umowa spółki ulega rozwiązaniu. W świetle art. 61 § 2 
w  zw.  z  art.  103  k.s.h. należy przyjąć, że  spółka komandytowa zawarta 
na czas życia wspólnika jest zawarta na czas nieoznaczony. W praktyce kon-
traktowej rozpowszechnił się zwyczaj, że także w przypadkach, gdy umowa 
spółki została zawarta na czas nieoznaczony, do umowy spółki wprowadza 
się postanowienie, zgodnie z którym spółka zawarta jest na czas nieozna-
czony.

Przedmiotem działalności spółki jest określony rodzaj działalności gospo-
darczej. Wprawdzie brak w tym względzie wyraźnego przepisu, jednak dla 
określenia rodzaju działalności stosuje się klasyfikację PKD, gdyż wpis spółki 
do KRS musi w zakresie przedmiotu działalności obejmować wyłącznie ka-
tegorie z tej klasyfikacji68.

Wkład każdego wspólnika powinien być wskazany w umowie z oznacze-
niem jego wartości. Ujawnieniu w umowie spółki podlega zatem przed-
miot wkładu, jego wartość wraz z przypisaniem go do konkretnego wspól-
nika69. Regulacja wkładów do spółki komandytowej różni się w zależności 
od osoby wspólnika, który je wnosi. Regulacja ta w odniesieniu do osoby 
komplementariusza nie różni się od  tej odnoszącej się do wspólnika jaw-
nego (por.  § 2 niniejszego rozdziału), w  szczególności dopuszczalnym 
przedmiotem wkładu jest praca (usługi) świadczona przez komplementa-
riusza. Natomiast wkład w postaci pracy (usług) jest wyraźnie wyłączony 
w przypadku komandytariusza (art. 107 § 2 k.s.h.). Mamy tu do czynienia 
z tzw. względnym zakazem aportowym70. Oznacza to, że komandytariusz 
może wprawdzie wnieść taki wkład, jednak wyłącznie obok wkładu ma-
jątkowego, którego wartość jest co najmniej równa wysokości jego sumy 

68 Wprowadzone 1.12.2014 r. nowe brzmienie art. 40 pkt 1 u.KRS nakazuje wpisywanie jako 
przedmiotu przedsiębiorstwa spółki maksymalnie dziesięć rodzajów działalności według PKD, 
jednak umowa spółki może przewidywać obszerniejszy ich katalog.

69 Ponieważ zgodnie z  art.  107 § 1  k.s.h., jeżeli wkładem komandytariusza do  spółki jest 
w całości lub w części świadczenie niepieniężne, umowa spółki określa przedmiot tego świad-
czenia (aport), jego wartość, jak również osobę wspólnika wnoszącego takie świadczenie niepie-
niężne, uznać należy powyższą regulację za zbędną, stanowiącą niewątpliwe superfluum, skoro 
obowiązki w niej zawarte wynikają już z art. 105 pkt 4 k.s.h., i to wobec wszystkich wspólników, 
nie tylko tych wnoszących wkłady niepieniężne. Za oczywiste superfluum należy uznać także 
postanowienie zawarte w art. 108 § 2 k.s.h., zgodnie z którym postanowienie umowy zwalniają-
ce komandytariusza z obowiązku wniesienia wkładu jest nieważne, gdyż taki zakaz wynika już 
z art. 3 k.s.h.

70 Por. A. Kappes, Spółka…, s. 80–81.
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komandytowej71. Szczególnym przepisem dotyczącym wkładów komandyta-
riusza jest także bezwzględny zakaz aportowy zawarty w art. 107 § 3 k.s.h. 
Zgodnie z nim, jeżeli komplementariuszem jest spółka z o.o. lub spółka ak-
cyjna, zaś komandytariuszem jest wspólnik tej spółki, wkładu komandyta-
riusza nie mogą stanowić jego udziały w tej spółce z ograniczoną odpowie-
dzialnością lub akcje tej spółki akcyjnej. Powodem tego zakazu jest wzgląd 
na ochronę wierzycieli spółki72. Pozostałe przedmioty wkładu komandyta-
riusza nie różnią się od ogółu wkładów typowych dla handlowych spółek 
osobowych.

Suma komandytowa to oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każ-
dego komandytariusza za zobowiązania spółki (art. 105 pkt 5 k.s.h.). Osobista 
odpowiedzialność komandytariusza jest ograniczona do wysokości tej sumy. 
Suma komandytowa powinna być określona w kwocie pieniężnej wyrażo-
nej w pieniądzu polskim, choć trudno jednoznacznie zanegować jej określe-
nie w walucie obcej (analogia z art. 358 § 1 k.c. w zw. z art. 2 k.s.h.). Suma 
komandytowa jest przypisana indywidualnie do każdego komandytariusza 
i może być różna dla każdego z nich. Przepisy nie określają minimalnej wy-
sokości tej sumy, powszechnie przyjmuje się jednak, że nie może mieć ona 
charakteru symbolicznego73. Pełni ona bowiem funkcję gwarancyjną wobec 
wierzycieli spółki, można ją porównać do generalnego poręczenia udzielo-
nego spółce74. Suma może być niższa, wyższa lub równa wartości wkładu 
danego komandytariusza, relacja ta jednak ma znaczenie dla zakresu jego 
odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

W praktyce w umowach spółek komandytowych wspólnicy zawierają wiele 
dodatkowych postanowień o  charakterze fakultatywnym, które pozwa-
lają na ukształtowanie zasad funkcjonowania spółki komandytowej według 

71 Regulacja ta wynika z  przyjęcia następującego założenia, związanego z  ograniczonym 
charakterem odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki: albo komandyta-
riusz wnosi wkład, którego wartość jest co najmniej równa sumie komandytowej, i wówczas nie 
ponosi on odpowiedzialności za zobowiązania spółki (art. 112 § 1 k.s.h.), ale wkład wniesiony 
do spółki stanowi potencjalny przedmiot zaspokojenia wierzyciela (z majątku spółki), albo też 
komandytariusz wkładu nie wnosi i wówczas możliwe jest zaspokojenie się wierzyciela spółki 
z majątku osobistego komandytariusza, oczywiście do wysokości sumy komandytowej.

72 Udziały i akcje w spółkach co do zasady mogą, rzecz jasna, stanowić przedmiot wkładu. 
Jednak sytuacja, gdy udziały (akcje) w spółce – komplementariuszu stanowią przedmiot wkładu 
komandytariusza, wiązałaby się z jednej strony z wyłączeniem odpowiedzialności osobistej tego 
ostatniego (art. 112 § 1 k.s.h., oczywiście jeśli wartość tych praw byłaby co najmniej równa su-
mie komandytowej), z drugiej nie przyniosłaby wierzycielowi spółki żadnych korzyści. Wierzy-
ciel spółki ma bowiem nieograniczoną możliwość zaspokajania się z majątku spółki i z majątku 
komplementariusza. Nie jest jednak możliwe zaspokojenie się jednocześnie z udziałów komple-
mentariusza – spółki z o.o. i z jej majątku.

73 Przykładowo A. Kappes, Odpowiedzialność…, s. 139.
74 Por. A. Kidyba, Status prawny komandytariusza, Warszawa 1998, s. 125.
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ich oczekiwań. Na  część z  nich wskazuje wyraźnie Kodeks spółek hand-
lowych (np. możliwość przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika 
– art.  10  k.s.h., możliwość zmiany umowy spółki bez zgody wszystkich 
wspólników – art. 9 k.s.h.). Inne dodatkowe postanowienia umowy spółki, 
stanowiące z reguły modyfikacje rozwiązań przewidzianych w Kodeksie spó-
łek handlowych przepisami względnie obowiązującymi, są wyraźnie „do-
zwolone”, np. określenie zasad udziałów wspólników w zyskach i  stratach 
spółki w sposób odmienny, niż to reguluje art. 123 k.s.h., lub rozszerzenie 
uprawnień kontrolnych komandytariusza (art. 120 k.s.h.). Wreszcie w umo-
wie spółki komandytowej mogą znaleźć się także postanowienia nieprzewi-
dziane w ogóle w Kodeksie spółek handlowych, jeżeli mieszczą się w grani-
cach swobody umów, w szczególności nie są sprzeczne z naturą stosunku 
prawnego spółki komandytowej i odnoszą się do stosunku tej spółki. Posta-
nowienia umowy spółki komandytowej niemające charakteru przedmiotowo 
istotnych stanowią jej naturalia negotii bądź accidentalia negotii75.

Po zawarciu umowy spółki, a  przed jej rejestracją mamy do  czynienia 
z tzw. przedspółką. To struktura nieposiadająca żadnej podmiotowości praw-
nej, jest albo spółką cywilną, albo konstrukcją prawną, do której stosuje się 
odpowiednio przepisy o spółce cywilnej76. Celem gospodarczym takiej przed-
spółki jest doprowadzenie do zarejestrowania spółki docelowej77. Za zobo-
wiązania spółki (przyszłej spółki) odpowiadają osoby działające „w jej imie-
niu”, zatem zaciągające te zobowiązania, gdyż są one zaciągane w  istocie 
w imieniu własnym (art. 109 § 2 k.s.h.), przy czym zobowiązania te stają się 
zobowiązaniami spółki po jej rejestracji78.

Zarejestrowanie spółki wymaga zgłoszenia odpowiedniego wniosku 
do KRS79. Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru (art. 109 
§ 1 k.s.h.). Z tą chwilą spółka staje się podmiotem praw i obowiązków (pod-

75 A. Kidyba, Status…, s. 422 i n.
76 Tak m.in. A. Kidyba, Kodeks…, t. 1, s. 167; K. Strzelczyk [w:] Kodeks…, t. 1, red. T. Sie-

miątkowski, R. Potrzeszcz, s. 237.
77 Tak, trafnie, m.in. A. Herbet [w:] System…, t. 16, red. A. Szajkowski, s. 552; J.P. Naworski 

[w:] Kodeks…, t. 2, red. T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, s. 511; odmiennie A.J. Witosz, który za-
przecza, jakoby taki cel mógł być celem gospodarczym w rozumieniu art. 860 k.c., por. A.J. Wi-
tosz, Odpowiedzialność…, s.  77. Stanowisko to  jest nietrafne z  uwagi na  szerokie rozumienie 
„celu gospodarczego” na gruncie tego przepisu, który jest przecież rozumiany szerzej niż prowa-
dzenie działalności gospodarczej.

78 Szerzej A. Kappes, Spółka…, s. 111–112.
79 Zgodnie z art. 110 § 1 k.s.h. obejmuje on następujące dane: 1) firmę, siedzibę i adres spółki; 

2) przedmiot działalności spółki; 3) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy 
oraz odrębnie nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komandytariuszy, a także okoliczności do-
tyczące ograniczenia zdolności wspólnika do czynności prawnych, jeżeli takie istnieją; 4) nazwi-
ska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji; w przypadku 
gdy komplementariusze powierzyli tylko niektórym spośród siebie prowadzenie spraw spółki 
– zaznaczenie tej okoliczności; 5) sumę komandytową.
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miotem prawa) według art.  8  k.s.h. Wpis ma charakter konstytutywny 
(art. 109 § 1 k.s.h.) oraz obowiązkowy. Dopiero po wpisie spółka staje się 
przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 pr. przeds. i może podjąć działal-
ność gospodarczą (art. ust. 1 pr. przeds.).

Spółka komandytowa może powstać nie tylko „od zera”, lecz także w wy-
niku przekształcenia z  każdej innej spółki handlowej, a  także w  wyniku 
przekształcenia spółki cywilnej (art. 551 § 2 k.s.h.). Spółce komandytowej 
powstałej w wyniku takiej transformacji przysługują wszelkie prawa i obo-
wiązki spółki przekształcanej. Dotyczy to również sukcesji administracyjnej. 
Spółka komandytowa staje się bowiem podmiotem zezwoleń, koncesji, ulg 
przyznanych spółce przekształcanej, o ile z ustawy ani decyzji o udzieleniu 
zezwolenia, koncesji lub ulgi nie wynika nic innego (art. 553 § 1 i 2 k.s.h.)80. 
Samo przekształcenie, a zatem uzyskanie statusu spółki komandytowej przez 
spółkę przekształcaną, następuje z  chwilą wpisu przekształcenia do  KRS 
w wyniku złożenia odpowiedniego wniosku wraz z załącznikami. Wpis ma 
charakter konstytutywny.

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z  2014 r.81 wprowadziła możli-
wość zawarcia umowy spółki komandytowej przy wykorzystaniu wzorca 
udostępnionego w systemie teleinformatycznym, co polega na wypełnie-
niu elektronicznego wniosku i  formularza umowy spółki oraz jej zareje-
strowaniu82 (tzw.  elektroniczna spółka komandytowa). Umowa spółki nie 
wymaga wówczas formy aktu notarialnego. Swoboda wspólników w kształ-
towaniu treści umowy spółki została ograniczona w stosunku do „zwykłej” 
spółki poprzez konieczność użycia wzorca umowy stanowiącego załącznik 
do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, wydanego na podstawie dele-
gacji ustawowej zawartej w art. 1061 § 5 k.s.h.83 Wzorzec ten zawiera wiele 
wariantów do wyboru przez wspólników, jednak narzuca pewne rozwiązania, 
które muszą być wprowadzone, jeżeli spółka ma być zawarta w trybie elek-

80 Szerzej A. Witosz [w:] Łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych, red. A. Kidy-
ba, Warszawa 2013, s. 317 i n.

81 Artykuł 1 pkt 11 ustawy z 28.11.2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 4, nie obowiązuje).

82 Artykuł 1061 k.s.h.: „§ 1. Umowa spółki komandytowej może być zawarta również przy 
wykorzystaniu wzorca umowy. § 2. Zawarcie umowy spółki komandytowej przy wykorzystaniu 
wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinfor-
matycznym i opatrzenia umowy bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufa-
nym ePUAP. § 3. Umowa spółki komandytowej, o której mowa w § 1, jest zawarta po wprowa-
dzeniu do systemu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwi-
lą opatrzenia ich podpisami elektronicznymi wspólników”.

83 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 14.01.2015 r. w sprawie określenia wzorców 
dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w  systemie teleinformatycznym (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 766).
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tronicznym. Nie ma np. możliwości wniesienia do takiej spółki wkładów nie-
pieniężnych. Wskazane rozporządzenie zawiera także wzorce wielu uchwał 
wspólników (m.in. o zmianie umowy, o rozwiązaniu spółki), co umożliwia 
ich rejestrowanie także w drodze elektronicznej.

4.3. Stosunki wewnętrzne spółki komandytowej

Stosunki prawne każdej spółki handlowej tradycyjnie dzieli się na stosunki 
zewnętrzne (odnoszące się do relacji prawnych spółki i wspólników z oso-
bami trzecimi – podmiotami spoza stosunku spółki) i stosunki wewnętrzne. 
Te ostatnie odnoszą się do relacji pomiędzy wspólnikami oraz pomiędzy nimi 
a spółką. Stosunki te mają charakter zarówno korporacyjny (niemajątkowy, 
ale powiązany ze stosunkami majątkowymi), jak i majątkowy. Do pierwszej 
grupy zaliczamy prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki, prawo do in-
formacji i ogólny obowiązek lojalności wobec spółki i wspólników, wreszcie 
– prawa wspólników związane z zakończeniem uczestnictwa w spółce (wy-
powiedzenie udziału, żądanie rozwiązania spółki przez sąd). Do drugiej – 
uprawnienia majątkowe związane z majątkiem spółki, prawo do zysku i obo-
wiązek wniesienia wkładów.

Sposób prowadzenia spraw spółki komandytowej w  modelu określonym 
w Kodeksie spółek handlowych jest zdeterminowany tradycyjnymi rolami 
każdej z dwóch kategorii wspólników. Spółka komandytowa wykształciła 
się historycznie w celu połączenia pracy (przedsiębiorczości) „komplemen-
tariusza – wspólnika aktywnego” z majątkiem „komandytariusza – wspól-
nika pasywnego”84. Dlatego też, zgodnie z art. 39 § 1 w zw. z art. 103 k.s.h., 
każdy komplementariusz ma prawo i  obowiązek prowadzenia spraw 
spółki. Zgodnie z art. 121 § 1 k.s.h. komandytariusz nie ma takiego prawa 
ani obowiązku. Zarówno jednak prawo, jak i obowiązek prowadzenia spraw 
spółki przez każdego komplementariusza jednoosobowo, jak i brak takiego 
uprawnienia i  obowiązku po stronie komandytariusza dotyczą wyłącznie 
prowadzenia spraw spółki w  sprawach nieprzekraczających zakresu zwy-
kłych czynności spółki. W innych sprawach, tj. przekraczających ten zakres, 
wymagana jest zgoda wszystkich wspólników, także komplementariuszy wy-
łączonych od prowadzenia spraw spółki (art. 43 w zw. z art. 103 k.s.h.), jak 
i komandytariuszy (art. 121 § 2 k.s.h.). W tym znaczeniu komandytariusze 
w ramach modelu kodeksowego uczestniczą w prowadzeniu spraw spółki 
komandytowej.

84 Por. A. Kappes, Odpowiedzialność…, s. 25 i n.; podobnie m.in. J. Szwaja [w:] S. Sołtysiń-
ski, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks…, t. 1, s. 784.
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WYDANIE 3
UZUPEŁNIONE I POPRAWIONE

SERIA AKADEMICKA

W podręczniku omówiono całość prawa prywatnego regulującego obrót gospodarczy, wskazując wszyst-
kie instytucje prawne z zakresu tego prawa. Przystępnie zaprezentowano nawet najtrudniejsze problemy, 
przybliżając potrzebną wiedzę, nie omijając dyskusji naukowej oraz podając źródła w piśmiennictwie  
i orzecznictwie. Uzupełnieniu wiadomości służy wskazanie przed każdym rozdziałem podstawowej 
literatury.

W opracowaniu przedstawiono:
•   prawo przedsiębiorców, zwłaszcza spółek handlowych,
•   prawo umów handlowych nazwanych i nienazwanych,
•   instrumenty finansowe, papiery wartościowe i umowy z bankiem, w tym skomplikowane konstrukcje 

prawne weksli, obligacji, opcji i sekurytyzacji,
•   prawo własności przemysłowej: znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, wzory przemysłowe i paten-

ty oraz ochronę przed nieuczciwą konkurencją.

W podręczniku uwzględniono m.in. zmiany ustawodawcze w prawie ochrony przed nieuczciwą konku-
rencją, przepisy o prostej spółce akcyjnej, a także dotyczące powszechnej dematerializacji akcji spółek 
akcyjnych. Omówiono również zmiany dotyczące unormowania spółek handlowych i innych przedsię-
biorców, które nastąpiły w latach 2018–2020. 

Publikacja otrzymała pierwszą nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w konkursie na najlepszy pod-
ręcznik akademicki.

„Podręcznik nawiązuje do najlepszych tradycji podręczników akademickich. Zawiera kompleksowy opis 
instytucji prawnych z zakresu prawa gospodarczego prywatnego. (...) Poszczególne rozdziały zostały 
opracowane przez wybitnych specjalistów, cenionych w nauce prawa gospodarczego prywatnego (...). 
Publikacja ma duży walor dydaktyczny, praktyczny i naukowy, powinna spotkać się ze znacznym zainte-
resowaniem studentów i praktyków prawa”.

Prof. dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska

„Jest to opracowanie o dużej wartości poznawczej, dydaktycznej i praktycznej, (...) jedyne w piśmiennic-
twie polskim w pełni realizujące wymogi wynikające z programu studiów prawniczych w zakresie przed-
miotu «prawo gospodarcze i handlowe», (...) o wybitnych walorach merytorycznych oraz (...) wzorowe 
pod względem formy prezentacji”.

Prof. dr hab. Wojciech Pyzioł
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