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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.
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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, z 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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gdyż to oni ponoszą zdecydowaną większość skutków wykonywania kompe-
tencji wewnątrzorganizacyjnej w postaci większego lub mniejszego zysku15.

Alokacja zasobów w gospodarce za pomocą instytucji spółki handlowej ma 
także swoje koszty. Określane są one mianem kosztów mechanizmu zarzą-
dzania spółką16 lub częściej kosztów agencyjnych (agency costs)17. Ich rodzaj 
oraz wielkość są wprost zależne od specyfiki działalności gospodarczej danej 
spółki handlowej. Stąd też systemy prawne państw o rozwiniętej gospodarce 
rynkowej przewidują wiele rodzajów spółek handlowych o różnej strukturze 
organizacyjnej. Pozwala to ich udziałowcom zastosować taką formę prawną 
spółki handlowej, która będzie ekonomicznie najbardziej efektywna dla danego 
rodzaju działalności gospodarczej.

1.2. Umowa założycielska spółki handlowej

Przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się 
dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz – jeżeli 
umowa albo statut tak stanowi – przez współdziałanie w inny określony sposób 
(art. 3 k.s.h.). Osiąganie wspólnego celu przez wspólników ma się dokonywać 
w ramach powołanej umową założycielską struktury organizacyjnej (spółki)18.

Umowa założycielska jest zawierana między wspólnikami (akcjonariuszami). 
Spółka nie jest stroną umowy założycielskiej. Utworzona spółka jest natomiast 
stroną powołanego umową założycielską stosunku prawnego spółki handlowej 
(art. 2 zdanie drugie k.s.h.).

Umowa założycielska jest nie tylko źródłem powstania stosunku prawnego 
spółki handlowej, lecz również jednym ze źródeł treści tego stosunku. Treść 
obligacyjno-organizacyjnego (korporacyjnego) stosunku prawnego spółki 
hand lowej wyznacza uprawnienia i obowiązki wspólników (udziałowców) 
oraz spółki, a także zakres i sposób korzystania z kompetencji przez władze 
spółki. Umowa założycielska jest więc fundamentem („konstrukcją nośną”19) 
struktury organizacyjnej (spółki).

15  F. Easterbrook, D. Fischel, The economic..., s. 67–68.
16  H. Hansman, The ownership..., s. 51.
17  M. Jensen, W. Meckling, The theory of the firm: managerial behaviour, agency costs, and 

ownership of the enterprise, „Journal of Financial Economics” 1976/3.
18  S. Włodyka, Umowy (porozumienia) organizacyjne [w:] Prawo umów w obrocie gospodar-

czym, red. S. Włodyka, Warszawa 2001, s. 301.
19  S. Sołtysiński, Kodeks spółek handlowych (podstawowe założenia), PiP 2000/11, s. 17.
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Stosunek prawny spółki handlowej charakteryzuje się trwałą strukturą or-
ganizacyjną o określonym celu, wyodrębnionym majątkiem20 oraz swoistym 
mechanizmem zarządzania tym majątkiem. Na ten mechanizm zarządzania 
składają się zespół kompetencji organizacyjnych oraz system procedur ko-
lektywnego podejmowania decyzji przez udziałowców lub organy spółki21. 
Umożliwiają one podejmowanie przez władze spółki dyskrecjonalnych decyzji 
dotyczących zarządzania majątkiem spółki i sposobów osiągania wspólnego celu 
przez spółkę w zakresie, w jakim nie można było tych kwestii z góry (ex ante) 
uregulować w umowie spółki z uwagi na ograniczoną racjonalność człowieka 
oraz zmieniającą się sytuację gospodarczą spółki22.

2. Źródła prawa spółek 

2.1. Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych z 15.09.2000 r. wszedł w życie 1.01.2001 r. Uchylił 
Kodeks handlowy z 27.06.1934 r. oraz Przepisy wprowadzające Kodeks handlo-
wy z 27.06.1934 r. (Dz.U. Nr 57, poz. 503 ze zm.), pozostawiając jednocześnie 
w mocy przepisy Kodeksu handlowego o firmie i prokurze aż do czasu wydania 
nowych (art. 632 k.s.h. w brzmieniu pierwotnym). Nowe przepisy o firmie 
i prokurze weszły w życie 25.09.2003 r. na mocy ustawy z 14.02.2003 r. (Dz.U. 
Nr 49, poz. 408) nowelizującej Kodeks cywilny.

Prace nad modernizacją prawa spółek handlowych podjęła na początku lat 
90. XX w. wyłoniona z Komisji do spraw Reformy Prawa Cywilnego grupa 
robocza kierowana przez prof. A. Kleina. Założenia projektu Kodeksu spółek 
handlowych zostały przygotowane przez Zespół do spraw Spółek Handlo-
wych powołany w 1996 r. przez przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej 
prof. Z. Radwańskiego. W skład zespołu – obok prof. S. Sołtysińskiego jako 
przewodniczącego – weszli prof. A. Szajkowski oraz prof. J. Szwaja, którego 
w 1999 r. zastąpił prof. A. Szumański. Projekt Kodeksu spółek handlowych był 
przedmiotem wielu dyskusji i konsultacji w gronie naukowców i praktyków. 
Dnia 4.02.2000 r. projekt Kodeksu spółek handlowych został przedłożony Sej-
mowi RP (druk nr 1687). Proces legislacyjny zakończył się 9.10.2000 r. podpi-
saniem ustawy przez Prezydenta RP.

20  S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks handlowy. Komentarz, 
t. 1, Warszawa 1997, s. 5.

21  Zob. szerzej M. Lutter, Theorie der Mitgliedschaft, „Archiv für die Civilistische Praxis” 
1980/180, s. 91 i n.

22  H. Hansman, The ownership..., s. 12.
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ców prawnych, sędziów oraz dla przedsiębiorców. Zainteresuje również pracowników 
naukowych i studentów.

Andrzej Koch – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, emerytowany profesor UAM 
w Poznaniu; adwokat; autor książek i artykułów z zakresu prawa cywilnego i handlowego.

Jacek Napierała – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, emerytowany profe-
sor UAM w Poznaniu; autor książek i artykułów z zakresu prawa cywilnego i handlowego.

zamówienia:
infolinia 801 04 45 45
zamowienia@wolterskluwer.pl
www.profinfo.pl
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