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Publikacja, którą Państwo otrzymujecie, jest kolejnym wydaniem swoistego przewodnika po 
problematyce spółek. Obejmuje ona nie tylko omówienie zagadnień spółek handlowych, ale 
także spółki cywilnej. W swoim założeniu praca ta ma nieco odmienny charakter od istnieją-
cych na rynku. Na temat spółek powstały już współczesne komentarze, monografie, artykuły, 
podręczniki. Niewiele jest natomiast tego typu opracowań, które miałyby charakter jak naj-
bardziej praktyczny i aktualny. W pracy tej chodziło o uniknięcie prezentacji różnych stano-
wisk doktryny, głównie ze względu na chęć uzyskania przejrzystości tekstu. Zaprezentowana 
dyskusja doktrynalna pojawia się raz w całym opracowaniu, a to przede wszystkim ze względu 
na trudności w zdefiniowaniu wolnego zawodu. W istocie rzeczy praca ta jednak oparta jest na 
literaturze wskazanej w poszczególnych rozdziałach. Inną ważną cechą publikacji jest – jak 
podkreślono już – ukierunkowanie się na praktyków. Stąd w tekście zwraca się uwagę na to, 
co jest ważne zdaniem Autora, podawane są przykłady czy konkretne numery artykułów. 

Korzystaniu z publikacji oraz szybkiemu odnajdywaniu potrzebnych w pracy informacji służą 
przyjęte przez Wydawnictwo rozwiązania edytorskie, w tym m.in.:
 – układ treści charakteryzujący się jej podziałem na niewielkie, zwięzłe fragmenty;
 – zamieszczone na marginesach numery, które wskazują ważne pojęcie wraz z jego obja-

śnieniem;
 – wewnętrzne odesłania w tekście;
 – liczne, wyraźnie wyodrębnione przykłady, ilustrujące stosowanie danej regulacji;
 – uwypuklenie najistotniejszych kwestii przez zaznaczenie ich ramką i hasłem WAŻNE!;
 – szczegółowy i wyczerpujący indeks rzeczowy z odniesieniami do numerów na marginesie 

tekstu;
 – miejsca publikacji orzeczeń zawarte w spisach znajdujących się w podsumowaniu poszcze-

gólnych części opracowania;
 – przyjazna dla Czytelnika szata graficzna i zakładki.

Praca powstała w oparciu o bardzo szeroki zespół Autorów z kilku ośrodków akademickich: 
Lublina, Wrocławia, Krakowa, Katowic, Łodzi i Warszawy. Poszczególne części pozostały 
w koordynacji samodzielnych pracowników naukowych, a całość – pod moją redakcją meryto-
ryczną.

W niniejszym wydaniu publikacji została również uwzględniona ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 807 
z późn. zm.). Powszechnym poglądem jest wysoka wadliwość tego aktu rodząca korupcję 
i nadużycia. Regulacja prawa holdingowego była wadliwa również z tego powodu, że forso-
wał ją jeden autor, pełniący funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej spółki Skarbu 
Państwa, a środowisko prawnicze było temu przeciwne.

SŁOWO  
WSTĘPNE
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Obecne wydanie obejmuje również nową formę występującą w Kodeksie spółek handlowych, 
mianowicie prostą spółkę akcyjną.

W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim Autorom za trud, jaki włożyli w niniejszą 
publikację.

Warszawa, listopad 2022 r. 
Prof. dr hab. Andrzej Kidyba
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Zagadnienia wstępne. 
Spółka cywilna
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1. Uwagi ogólne

A. Rys historyczny

Podstawa prawna: art. 1–21, 24, 90, 104, 127, 160, 3008, 305 k.s.h.; art. 43²–43¹⁰, 109¹–109⁸ 
k.c.

1Spółka, rozumiana jako forma współdziałania, znana była już w czasach starożytnych. 
Wówczas była ona wykorzystywana głównie w zakresie transportu morskiego, podatków i mo-
nopoli. W starożytnym Rzymie dopuszczano spółki jednoosobowe powstałe w toku działalności 
(a nie przy ich zawiązaniu), na skutek nabycia przez jednego wspólnika udziałów pozosta-
łych. Jedną z najstarszych spółek jest spółka komandytowa, wywodząca się z umowy zwanej 
commenda, która polegała na tym, że finansujący przedsięwzięcie handlowe w formie spółki 
po jego zakończeniu otrzymywał zwrot wyłożonego kapitału i połowę zysku, a drugą połowę 
zysku otrzymywał kupiec. 
Mimo swej długiej tradycji spółka nie zawsze cieszyła się dużym zainteresowaniem. Na prze-
strzeni czasu, aż do epoki feudalnej, umowa ta nie odgrywała szczególnej roli w obrocie go-
spodarczym, chociaż była konstrukcją znaną i wykorzystywaną. Rozkwit tzw. prawa spółek 
przypadł na okres XIX w., tj. czas wielkich kodyfikacji, jak np. francuskiego Kodeksu cywilnego 
z 1804 r. czy niemieckiego Kodeksu handlowego z 1871 r. 
Sytuacja prawna spółek (kapitałowych) w prawie polskim została uregulowana na początku 
XX w. Problematyki tej dotyczyły dwa rozporządzenia Prezydenta RP: pierwsze z 1928 r. o spół-
ce akcyjnej, drugie z 1933 r. o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 27 czerw-
ca 1934 r. Prezydent RP wydał rozporządzenie – Kodeks handlowy (Dz. U. z 1934 r. Nr 57, 
poz. 502), który wzorowany był na kodeksie niemieckim. Kodeks ten został jednak częściowo 
uchylony przez art. VI przepisów wprowadzających Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
W mocy pozostały wówczas tylko niektóre regulacje, m.in. dotyczące spółek jawnych, z ograni-
czoną odpowiedzialnością i akcyjnych. W stosunku do tych spółek pozostały w mocy przepisy 
o firmie, rejestrze, prokurze, a w odniesieniu do stosunków handlu zagranicznego – przepisy 
art. 518–524 i 531 k.h. 

a. Kodeks spółek handlowych

2Od 1 stycznia 2001 r. obowiązuje w polskim systemie prawnym Kodeks spółek handlowych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.). Kodeks ten zastąpił rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. – Kodeks handlowy. Przedmiotowa usta-
wa wprowadziła do rodzimego systemu prawa wiele zmian, w tym uatrakcyjniła konstrukcję 
spółek handlowych przez unormowanie nowych typów spółek, tj. partnerskiej i komandytowo-
-akcyjnej, a obecnie prostej spółki akcyjnej.
Kodeks spółek handlowych reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, 
łączenie, podział, przekształcanie spółek handlowych. Ustawa ta określana jest mianem pra-
wa ustrojowego spółek handlowych. 
Kodeks spółek handlowych jest skonstruowany specyficznie. Tytuł I zawiera wspólne przepisy 
ogólne dla wszystkich spółek. Wśród tych przepisów można wyróżnić unormowania wspólne 
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strzeni czasu, aż do epoki feudalnej, umowa ta nie odgrywała szczególnej roli w obrocie go-
spodarczym, chociaż była konstrukcją znaną i wykorzystywaną. Rozkwit tzw. prawa spółek 
przypadł na okres XIX w., tj. czas wielkich kodyfikacji, jak np. francuskiego Kodeksu cywilnego 
z 1804 r. czy niemieckiego Kodeksu handlowego z 1871 r. 
Sytuacja prawna spółek (kapitałowych) w prawie polskim została uregulowana na początku 
XX w. Problematyki tej dotyczyły dwa rozporządzenia Prezydenta RP: pierwsze z 1928 r. o spół-
ce akcyjnej, drugie z 1933 r. o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 27 czerw-
ca 1934 r. Prezydent RP wydał rozporządzenie – Kodeks handlowy (Dz. U. z 1934 r. Nr 57, 
poz. 502), który wzorowany był na kodeksie niemieckim. Kodeks ten został jednak częściowo 
uchylony przez art. VI przepisów wprowadzających Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
W mocy pozostały wówczas tylko niektóre regulacje, m.in. dotyczące spółek jawnych, z ograni-
czoną odpowiedzialnością i akcyjnych. W stosunku do tych spółek pozostały w mocy przepisy 
o firmie, rejestrze, prokurze, a w odniesieniu do stosunków handlu zagranicznego – przepisy 
art. 518–524 i 531 k.h. 

a. Kodeks spółek handlowych

2Od 1 stycznia 2001 r. obowiązuje w polskim systemie prawnym Kodeks spółek handlowych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.). Kodeks ten zastąpił rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. – Kodeks handlowy. Przedmiotowa usta-
wa wprowadziła do rodzimego systemu prawa wiele zmian, w tym uatrakcyjniła konstrukcję 
spółek handlowych przez unormowanie nowych typów spółek, tj. partnerskiej i komandytowo-
-akcyjnej, a obecnie prostej spółki akcyjnej.
Kodeks spółek handlowych reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, 
łączenie, podział, przekształcanie spółek handlowych. Ustawa ta określana jest mianem pra-
wa ustrojowego spółek handlowych. 
Kodeks spółek handlowych jest skonstruowany specyficznie. Tytuł I zawiera wspólne przepisy 
ogólne dla wszystkich spółek. Wśród tych przepisów można wyróżnić unormowania wspólne 
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z 20.10.1978, s. 36, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 42, 
z późn. zm.);
4) szóstej dyrektywy Rady 82/891/EWG z dnia 17 grudnia 1982 r. wydanej na podstawie art. 54 
ust. 3 lit. g) TWE dotyczącej podziału spółek akcyjnych (Dz. Urz. WE L 378 z 31.12.1982, s. 47, 
z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 50, z późn. zm.);
5) jedenastej dyrektywy Rady 89/666/EWG z dnia 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, 
s. 36, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 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, s. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 104, 
z późn. zm.);
7) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/17/WE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie 
reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń (Dz. Urz. WE L 110 z 20.4.2001, s. 28; Dz. Urz. 
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, s. 3); 
8) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE z dnia 4 kwietnia 2001 r. w spra-
wie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych (Dz. Urz. WE L 125 z 5.5.2001, s. 15; 
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, s. 15).

b. Relacja pomiędzy Kodeksem spółek handlowych a Kodeksem cywilnym

3W polskim prawie prywatnym obowiązuje zasada jedności prawa cywilnego. W związku z tym 
problematyka spółek stanowi integralną część prawa cywilnego. Wzajemne relacje pomiędzy 
Kodeksem spółek handlowych a Kodeksem cywilnym zostały wyrażone w art. 2 k.s.h., któ-
ry stanowi, że w sprawach nieuregulowanych w Kodeksie spółek handlowych określonych 
w art. 1 § 1 k.s.h., należy stosować wprost przepisy Kodeksu cywilnego. Natomiast, gdy wyma-
ga tego właściwość (natura) stosunku prawnego spółki handlowej, przepisy Kodeksu cywilne-
go powinny być stosowane odpowiednio.
Wobec powyższego, przepisy Kodeksu cywilnego do spółek handlowych stosuje się, gdy: 
1) kwestia, do której problem się odnosi, nie została w sposób wyczerpujący uregulowana 
w Kodeksie spółek handlowych,
2) brak jest w Kodeksie spółek handlowych odpowiedzi na rozstrzygany problem,
3) nie zachodzą przesłanki, które usprawiedliwiałyby rozwiązanie problemu w drodze analo-
gii legis w obrębie Kodeksu spółek handlowych.
Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego oznacza:
1) stosowanie niektórych przepisów wprost (z ewentualnymi modyfikacjami gramatycznymi), 
2) stosowanie niektórych przepisów z modyfikacjami (nie tylko gramatycznymi, ale przede 
wszystkim o charakterze merytorycznym),
3) niestosowanie w ogóle niektórych przepisów Kodeksu cywilnego.
Artykuł 2 k.s.h. uznaje ograniczoną autonomię prawa spółek handlowych i precyzuje jedno-
cześnie, że między przepisami Kodeksu spółek handlowych i Kodeksu cywilnego zachodzi 
stosunek lex specialis–lex generalis. Na gruncie Kodeksu spółek handlowych wskazać można 
przepisy, które określa się mianem tzw. regulacji negatywnej, tj. wyłączającej zastosowanie 
przepisów Kodeksu cywilnego w związku z tym, że Kodeks spółek handlowych normuje daną 
kwestię w sposób wyczerpujący. Przykładem takich przepisów są np.: art. 21 § 6, art. 254 § 2, 
art. 427 § 2 k.s.h.

dla spółek osobowych i kapitałowych (art. 1–7¹ k.s.h.), a także wspólne tylko dla spółek osobo-
wych (art. 8–10¹ k.s.h.) i tylko kapitałowych (art. 11–21 k.s.h.). 

Tytuł II zawiera regulację poszczególnych typów spółek osobowych: 
 – dział I „Spółka jawna”,
 – dział II „Spółka partnerska”,
 – dział III „Spółka komandytowa”,
 – dział IV „Spółka komandytowo-akcyjna”.
Tytuł III reguluje z kolei dwa typy spółek kapitałowych, tj.:
 – dział I „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”,
 – dział Ia „Prosta spółka akcyjna”,
 – dział II „Spółka akcyjna”.
Tytuł IV zawiera unormowania dotyczące procesów transformacyjnych w spółkach prawa han-
dlowego, natomiast dwa ostatnie tytuły, tj. tytuł V i VI, obejmują przepisy karne, zmiany 
w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe.
Poza zakresem regulacji Kodeksu spółek handlowych pozostają sprawy dotyczące w szczegól-
ności:
 – rachunkowości spółek,
 – postępowania rejestrowego,
 – postępowania upadłościowego,
 – spraw pracowniczych,
 – obrotu papierami wartościowymi.
Powyższe kwestie unormowane są w odrębnych ustawach, tzw. aktach okołokodeksowych. 
Relacje pomiędzy tymi ustawami a Kodeksem spółek handlowych kształtują się w oparciu 
o dyrektywę „dobrego sąsiedztwa” i ograniczonej ingerencji.
Jeśli chodzi o problematykę firmy, jest ona uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego 
(art. 43²–4310) i Kodeksu spółek handlowych (zob. m.in. art. 24, 90, 104, 127, 160, 3008, 305). 
Te ostatnie stanowią lex specialis w stosunku do Kodeksu cywilnego.
Z kolei prokura została uregulowana przede wszystkim w art. 109¹–1098 k.c. oraz w pewnym 
zakresie w Kodeksie spółek handlowych (zob. art. 41, 79, 208 § 6 i 7, art. 284, 30064, 371 § 4 
i 5, art. 470). Stosunek między przepisami Kodeksu cywilnego a Kodeksu spółek handlowych 
kształtuje się na zasadzie lex generalis–lex specialis.
Na marginesie warto zwrócić uwagę na nowelizację Kodeksu spółek handlowych dokonaną 
ustawą z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem 
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 133, poz. 935). Na mocy art. 7 wyżej 
powołanej ustawy do tytułu k.s.h. dodano odnośnik nr 1 wskazujący na to, że Kodeks spó-
łek handlowych dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji następujących dyrektyw 
Wspólnot Europejskich:
1) pierwszej dyrektywy Rady 68/151/EWG z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie koordynacji gwa-
rancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit 
drugi TWE, w celu uzyskania ich równoważności w całej Wspólnocie, dla zapewnienia ochro-
ny interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich (Dz. Urz. WE L 65 z 14.3.1968, s. 8, 
z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 3, z późn. zm.);
2) drugiej dyrektywy Rady 77/91/EWG z dnia 13 grudnia 1976 r. w sprawie koordynacji gwa-
rancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit 
drugi TWE, 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 
kapitału (Dz. Urz. WE L 26 z 31.1.1977, s. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjal-
ne, rozdz. 17, t. 1, s. 8, z późn. zm.);
3) trzeciej dyrektywy Rady 78/855/EWG z dnia 9 października 1978 r. wydanej na podstawie 
art. 54 ust. 3 lit. g) TWE, dotyczącej łączenia się spółek akcyjnych (Dz. Urz. WE L 295 
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z 20.10.1978, s. 36, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 42, 
z późn. zm.);
4) szóstej dyrektywy Rady 82/891/EWG z dnia 17 grudnia 1982 r. wydanej na podstawie art. 54 
ust. 3 lit. g) TWE dotyczącej podziału spółek akcyjnych (Dz. Urz. WE L 378 z 31.12.1982, s. 47, 
z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 50, z późn. zm.);
5) jedenastej dyrektywy Rady 89/666/EWG z dnia 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, 
s. 36, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 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, s. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 104, 
z późn. zm.);
7) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/17/WE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie 
reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń (Dz. Urz. WE L 110 z 20.4.2001, s. 28; Dz. Urz. 
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, s. 3); 
8) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE z dnia 4 kwietnia 2001 r. w spra-
wie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych (Dz. Urz. WE L 125 z 5.5.2001, s. 15; 
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, s. 15).

b. Relacja pomiędzy Kodeksem spółek handlowych a Kodeksem cywilnym

3W polskim prawie prywatnym obowiązuje zasada jedności prawa cywilnego. W związku z tym 
problematyka spółek stanowi integralną część prawa cywilnego. Wzajemne relacje pomiędzy 
Kodeksem spółek handlowych a Kodeksem cywilnym zostały wyrażone w art. 2 k.s.h., któ-
ry stanowi, że w sprawach nieuregulowanych w Kodeksie spółek handlowych określonych 
w art. 1 § 1 k.s.h., należy stosować wprost przepisy Kodeksu cywilnego. Natomiast, gdy wyma-
ga tego właściwość (natura) stosunku prawnego spółki handlowej, przepisy Kodeksu cywilne-
go powinny być stosowane odpowiednio.
Wobec powyższego, przepisy Kodeksu cywilnego do spółek handlowych stosuje się, gdy: 
1) kwestia, do której problem się odnosi, nie została w sposób wyczerpujący uregulowana 
w Kodeksie spółek handlowych,
2) brak jest w Kodeksie spółek handlowych odpowiedzi na rozstrzygany problem,
3) nie zachodzą przesłanki, które usprawiedliwiałyby rozwiązanie problemu w drodze analo-
gii legis w obrębie Kodeksu spółek handlowych.
Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego oznacza:
1) stosowanie niektórych przepisów wprost (z ewentualnymi modyfikacjami gramatycznymi), 
2) stosowanie niektórych przepisów z modyfikacjami (nie tylko gramatycznymi, ale przede 
wszystkim o charakterze merytorycznym),
3) niestosowanie w ogóle niektórych przepisów Kodeksu cywilnego.
Artykuł 2 k.s.h. uznaje ograniczoną autonomię prawa spółek handlowych i precyzuje jedno-
cześnie, że między przepisami Kodeksu spółek handlowych i Kodeksu cywilnego zachodzi 
stosunek lex specialis–lex generalis. Na gruncie Kodeksu spółek handlowych wskazać można 
przepisy, które określa się mianem tzw. regulacji negatywnej, tj. wyłączającej zastosowanie 
przepisów Kodeksu cywilnego w związku z tym, że Kodeks spółek handlowych normuje daną 
kwestię w sposób wyczerpujący. Przykładem takich przepisów są np.: art. 21 § 6, art. 254 § 2, 
art. 427 § 2 k.s.h.

dla spółek osobowych i kapitałowych (art. 1–7¹ k.s.h.), a także wspólne tylko dla spółek osobo-
wych (art. 8–10¹ k.s.h.) i tylko kapitałowych (art. 11–21 k.s.h.). 

Tytuł II zawiera regulację poszczególnych typów spółek osobowych: 
 – dział I „Spółka jawna”,
 – dział II „Spółka partnerska”,
 – dział III „Spółka komandytowa”,
 – dział IV „Spółka komandytowo-akcyjna”.
Tytuł III reguluje z kolei dwa typy spółek kapitałowych, tj.:
 – dział I „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”,
 – dział Ia „Prosta spółka akcyjna”,
 – dział II „Spółka akcyjna”.
Tytuł IV zawiera unormowania dotyczące procesów transformacyjnych w spółkach prawa han-
dlowego, natomiast dwa ostatnie tytuły, tj. tytuł V i VI, obejmują przepisy karne, zmiany 
w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe.
Poza zakresem regulacji Kodeksu spółek handlowych pozostają sprawy dotyczące w szczegól-
ności:
 – rachunkowości spółek,
 – postępowania rejestrowego,
 – postępowania upadłościowego,
 – spraw pracowniczych,
 – obrotu papierami wartościowymi.
Powyższe kwestie unormowane są w odrębnych ustawach, tzw. aktach okołokodeksowych. 
Relacje pomiędzy tymi ustawami a Kodeksem spółek handlowych kształtują się w oparciu 
o dyrektywę „dobrego sąsiedztwa” i ograniczonej ingerencji.
Jeśli chodzi o problematykę firmy, jest ona uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego 
(art. 43²–4310) i Kodeksu spółek handlowych (zob. m.in. art. 24, 90, 104, 127, 160, 3008, 305). 
Te ostatnie stanowią lex specialis w stosunku do Kodeksu cywilnego.
Z kolei prokura została uregulowana przede wszystkim w art. 109¹–1098 k.c. oraz w pewnym 
zakresie w Kodeksie spółek handlowych (zob. art. 41, 79, 208 § 6 i 7, art. 284, 30064, 371 § 4 
i 5, art. 470). Stosunek między przepisami Kodeksu cywilnego a Kodeksu spółek handlowych 
kształtuje się na zasadzie lex generalis–lex specialis.
Na marginesie warto zwrócić uwagę na nowelizację Kodeksu spółek handlowych dokonaną 
ustawą z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem 
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 133, poz. 935). Na mocy art. 7 wyżej 
powołanej ustawy do tytułu k.s.h. dodano odnośnik nr 1 wskazujący na to, że Kodeks spó-
łek handlowych dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji następujących dyrektyw 
Wspólnot Europejskich:
1) pierwszej dyrektywy Rady 68/151/EWG z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie koordynacji gwa-
rancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit 
drugi TWE, w celu uzyskania ich równoważności w całej Wspólnocie, dla zapewnienia ochro-
ny interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich (Dz. Urz. WE L 65 z 14.3.1968, s. 8, 
z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 3, z późn. zm.);
2) drugiej dyrektywy Rady 77/91/EWG z dnia 13 grudnia 1976 r. w sprawie koordynacji gwa-
rancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit 
drugi TWE, 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 
kapitału (Dz. Urz. WE L 26 z 31.1.1977, s. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjal-
ne, rozdz. 17, t. 1, s. 8, z późn. zm.);
3) trzeciej dyrektywy Rady 78/855/EWG z dnia 9 października 1978 r. wydanej na podstawie 
art. 54 ust. 3 lit. g) TWE, dotyczącej łączenia się spółek akcyjnych (Dz. Urz. WE L 295 
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 – zasady wnoszenia wkładów do spółki, 
 – udział w zyskach i stratach, 
 – zakaz konkurencji. 
Z kolei stosunki zewnętrzne to relacje, jakie zachodzą pomiędzy spółką a całym otoczeniem 
zewnętrznym (tj. w szczególności z kontrahentami). Na sferę zewnętrzną składają się takie 
zagadnienia, jak: 
 – zasady odpowiedzialności, 
 – reprezentacja. 
Jeśli chodzi o czynności reprezentacyjne, w doktrynie wyróżnia się szerokie i wąskie zna-
czenie tego pojęcia. Reprezentacja sensu largo to występowanie we wszelkich stosunkach 
prawnych z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, pracy oraz innych gałęzi prawa. 
Natomiast reprezentacja sensu stricto dotyczy jedynie składania lub przyjmowania oświad-
czeń woli w stosunkach cywilnoprawnych. Przykładem czynności z zakresu reprezentacji jest: 
zawarcie umowy, dokonanie jednostronnej czynności prawnej, wystąpienie z powództwem, 
itp.

C. Umowa spółki handlowej 

Podstawa prawna: art. 3, 21, 22, 25, 91, 105, 130, 157, 3005, 304, 86, 102, 125 k.s.h.; art. 331, 
3531 k.c.

7Przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiąg-
nięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut tak stano-
wi, przez współdziałanie w inny określony sposób. W doktrynie podnosi się, że umowa spółki 
jest niezbędnym warunkiem dla jej utworzenia, natomiast po wpisie spółki do rejestru sta-
nowi ustrojową podstawę jej funkcjonowania i jeden z wyznaczników jej zdolności prawnej. 
W przypadku zaś przekształcenia spółki umowa pełni niejako rolę uzupełniającą w stosunku 
do uchwały. 
Zawarcie umowy spółki wiąże się z osiągnięciem wzajemnego konsensusu pomiędzy wszyst-
kimi wspólnikami. Ustawa wymaga bowiem jednomyślności w zakresie wszystkich elemen-
tów będących przedmiotem umowy. Umowa spółki powinna być odróżniona od umów wspólni-
ków (tzw. partners agreements), które regulują wzajemne stosunki między nimi poza umową 
spółki. 
Z art. 3 k.s.h. wynika, że do essentialia negotii umów spółek handlowych należy: 
1) zobowiązanie wspólnika do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu (dla skutecznego za-
warcia umowy spółki i jej powstania konieczna jest wola zawiązania spółki, tzw. affectio so-
cietatis); 
2) zobowiązanie wspólnika do wniesienia wkładu do spółki (nie jest aktualnie dopuszczalna 
konstrukcja tzw. spółek handlowych bezwkładowych; należy ponadto odróżnić wniesienie 
wkładu od wkładu, do wniesienia którego wspólnik się zobowiązał). 
Ponadto przepisy precyzują także inne elementy obligatoryjne dla poszczególnych typów spó-
łek (zob. art. 25, 91, 105, 130, 157, 3005, 304 k.s.h.). Do elementów przedmiotowo istotnych 
umowy spółki osobowej zalicza się również prowadzenie przez spółkę przedsiębiorstwa 
(art. 22, 86, 102, 125 k.s.h.). Tego rodzaju element nie występuje natomiast w odniesieniu 
do umowy spółki kapitałowej, ponieważ zarówno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
prosta spółka akcyjna, jak i spółka akcyjna mogą być tworzone w jakimkolwiek celu prawnie 
dopuszczalnym. 
W literaturze przedmiotu nie ma wątpliwości, że określona w art. 3531 k.c. zasada swobody 
umów obowiązuje również na gruncie umów spółek prawa handlowego. Różny jest jednak 

B. Definicja spółki

Podstawa prawna: art. 1 § 2 k.s.h.

4 Artykuł 1 § 2 k.s.h. stanowi, że spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, 
spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnoś-
cią, prosta spółka akcyjna i spółka akcyjna. Przepisy prawa nie zawierają jednak ogólnej defi-
nicji spółki, lecz jedynie definicje poszczególnych normatywnych typów. W doktrynie podnosi 
się, że spółka handlowa to zarówno: 
1) stosunek prawny, który powstaje na podstawie umowy spółki handlowej, jak i
2) jednostka organizacyjna wyposażona co najmniej w podmiotowość prawną. 
Za spółkę w powyższym rozumieniu należy uznać formy prawne wymienione w art. 1 § 2 
k.s.h. oraz spółkę kapitałową w organizacji. W przypadku natomiast spółki cywilnej i tzw. 
przedspółki (tj. spółki osobowej przed wpisem do rejestru) mamy do czynienia jedynie ze sto-
sunkiem obligacyjnym. 
W literaturze przedmiotu podnosi się także argumenty negujące potrzebę konstruowania 
zbiorczej, uniwersalnej definicji spółki, podkreślając, że ogromnie trudnym (a być może i nie-
możliwym) zadaniem jest znalezienie wspólnego mianownika dla spółek osobowych, kapita-
łowych i cywilnych. 

a. Definicja spółki w TUE 

5 Warto zwrócić uwagę, że pojęciem spółki posługuje się także Traktat o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 z późn. zm.), który w art. 54 stanowi, że przez 
spółki rozumie się spółki prawa cywilnego lub handlowego, a także spółdzielnie oraz inne 
osoby prawne prawa publicznego lub prywatnego, z wyjątkiem spółek, których działalność nie 
jest nastawiona na osiąganie zysków. 
Tak szeroka definicja spółki w prawie europejskim jest wynikiem różnorodnych stosunków 
prawnych w Unii, które ustawodawca musiał wziąć pod uwagę. Zakres podmiotowy europej-
skiego prawa o spółkach ogranicza się jedynie do wybranych elementów spółek kapitałowych 
(akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością), natomiast co do zasady poza jego regulacją 
znajdują się spółki osobowe. Z uwagi na to, że europejskie prawo spółek nadal pozostaje pra-
wem krajowym, każda spółka we Wspólnocie musi podlegać porządkowi prawnemu określone-
go państwa członkowskiego (zob. m.in. wyrok TS z dnia 22 kwietnia 2015 r., C-357/13). 

b. Stosunki wewnętrzne i zewnętrzne 

6 Charakterystyczne dla spółki jest istnienie tzw. stosunków wewnętrznych i zewnętrznych. Na 
sferę wewnętrzną składają się przede wszystkim stosunki, jakie zachodzą między wspólnika-
mi a spółką oraz między spółką a członkami jej organów. Do stosunków wewnętrznych zali-
czyć należy takie kwestie jak: 
 – prowadzenie spraw spółki (w doktrynie jest ono definiowane jako proces polegający na 

wydawaniu decyzji, opinii, podejmowaniu uchwał, organizowaniu działalności przedsię-
biorcy w ten sposób, aby były one zgodne z przedmiotem działania przedsiębiorcy w celu 
osiągnięcia najlepszych wyników gospodarczych), 

 – kontrola spraw spółki, 
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1. Uwagi ogólne

Podstawa prawna: art. 2, 3, 4, 151, 175, 176, 177–179, 198, 212, 227, 266–268, 270 k.s.h.; 
art. 431, 1091 k.c.; art. 5 p.u.; art. 3 i 4 ust. 1 u.p.p.

A. Pojęcie i istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

a. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

1363Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest handlową spółką kapitałową (art. 4 § 1 pkt 2 
k.s.h.). Uregulowana została w przepisach art. 151–300 k.s.h. Wskazane przepisy nie zawiera-
ją definicji tej spółki. Jednak, biorąc pod uwagę sposób konstruowania definicji ustawowych 
spółek, a także uwzględniając całokształt regulacji jej dotyczących, można przyjąć, że spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością jest to spółka kapitałowa, która może zostać utworzona 
przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi 
inaczej, działająca pod własną firmą, wyposażona w stały kapitał zakładowy, podzielony na 
udziały o równej bądź nierównej wartości nominalnej, których przysługiwanie jest przesłanką 
uczestnictwa w spółce w charakterze wspólnika, w której występują instrumenty umożliwia-
jące poszczególnym wspólnikom wywieranie wpływu na istnienie i funkcjonowanie spółki, 
w czym wyraża się znaczenie jej składu osobowego, i jednocześnie wspólnicy nie odpowiadają 
za zobowiązania spółki. 
W świetle takiej definicji istotę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyrażają następują-
ce elementy. 
Przede wszystkim jest ona spółką kapitałową, co wyraża się zwłaszcza w tym, że stanowi 
ona formę połączenia osób i kapitału dla realizacji zamierzonego wspólnego celu, przy jedno-
czesnym podkreśleniu prymatu kapitału nad osobami wspólników. Ponadto może ona powstać 
i istnieć jako spółka jednoosobowa. 
Cel, w jakim spółka taka może zostać utworzona, może zostać obrany dowolnie, w szczególno-
ści nie musi wyrażać się w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Granice dopuszczalności obrania 
celu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyznaczają przepisy prawa. Ta forma spółki jest 
jednak najczęściej wykorzystywana do realizacji przedsięwzięć gospodarczych w większym 
rozmiarze. 
Spółka ta działa pod własną firmą, która – zgodnie z art. 160 § 1 k.s.h. – może być obrana 
dowolnie, powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością”. Jednocześnie mają do niej zastosowanie reguły dotyczące konstruowania i uży-
wania firmy, a także jej ochrony wynikające z przepisów art. 432–4310 k.c. 
Istotnym elementem konstrukcji prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest kapi-
tał zakładowy. Jest on wyrażony w postaci sumy pieniężnej, określonej w umowie spółki 
i wpisanej do rejestru. Powinien wynosić co najmniej 5000 złotych (art. 154 § 1 k.s.h.). Dzieli 
się na udziały, które mogą mieć równą bądź nierówną wartość nominalną. Udziały również 
wyrażone są kwotowo, minimalna wartość nominalna udziału wynosi 50 złotych (art. 154 § 2 
k.s.h.). Przysługiwanie udziału stanowi niezbędną przesłankę uzyskania członkostwa w spół-
ce, wspólnikiem bowiem jest osoba, której przysługuje przynajmniej jeden udział. 
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1. Uwagi ogólne

Podstawa prawna: art. 2, 3, 4, 151, 175, 176, 177–179, 198, 212, 227, 266–268, 270 k.s.h.; 
art. 431, 1091 k.c.; art. 5 p.u.; art. 3 i 4 ust. 1 u.p.p.

A. Pojęcie i istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

a. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

1363Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest handlową spółką kapitałową (art. 4 § 1 pkt 2 
k.s.h.). Uregulowana została w przepisach art. 151–300 k.s.h. Wskazane przepisy nie zawiera-
ją definicji tej spółki. Jednak, biorąc pod uwagę sposób konstruowania definicji ustawowych 
spółek, a także uwzględniając całokształt regulacji jej dotyczących, można przyjąć, że spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością jest to spółka kapitałowa, która może zostać utworzona 
przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi 
inaczej, działająca pod własną firmą, wyposażona w stały kapitał zakładowy, podzielony na 
udziały o równej bądź nierównej wartości nominalnej, których przysługiwanie jest przesłanką 
uczestnictwa w spółce w charakterze wspólnika, w której występują instrumenty umożliwia-
jące poszczególnym wspólnikom wywieranie wpływu na istnienie i funkcjonowanie spółki, 
w czym wyraża się znaczenie jej składu osobowego, i jednocześnie wspólnicy nie odpowiadają 
za zobowiązania spółki. 
W świetle takiej definicji istotę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyrażają następują-
ce elementy. 
Przede wszystkim jest ona spółką kapitałową, co wyraża się zwłaszcza w tym, że stanowi 
ona formę połączenia osób i kapitału dla realizacji zamierzonego wspólnego celu, przy jedno-
czesnym podkreśleniu prymatu kapitału nad osobami wspólników. Ponadto może ona powstać 
i istnieć jako spółka jednoosobowa. 
Cel, w jakim spółka taka może zostać utworzona, może zostać obrany dowolnie, w szczególno-
ści nie musi wyrażać się w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Granice dopuszczalności obrania 
celu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyznaczają przepisy prawa. Ta forma spółki jest 
jednak najczęściej wykorzystywana do realizacji przedsięwzięć gospodarczych w większym 
rozmiarze. 
Spółka ta działa pod własną firmą, która – zgodnie z art. 160 § 1 k.s.h. – może być obrana 
dowolnie, powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością”. Jednocześnie mają do niej zastosowanie reguły dotyczące konstruowania i uży-
wania firmy, a także jej ochrony wynikające z przepisów art. 432–4310 k.c. 
Istotnym elementem konstrukcji prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest kapi-
tał zakładowy. Jest on wyrażony w postaci sumy pieniężnej, określonej w umowie spółki 
i wpisanej do rejestru. Powinien wynosić co najmniej 5000 złotych (art. 154 § 1 k.s.h.). Dzieli 
się na udziały, które mogą mieć równą bądź nierówną wartość nominalną. Udziały również 
wyrażone są kwotowo, minimalna wartość nominalna udziału wynosi 50 złotych (art. 154 § 2 
k.s.h.). Przysługiwanie udziału stanowi niezbędną przesłankę uzyskania członkostwa w spół-
ce, wspólnikiem bowiem jest osoba, której przysługuje przynajmniej jeden udział. 
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WAŻNE! Odpowiednie stosowanie przepisów oznacza, że niektóre z nich stosuje się wprost, 
inne z modyfikacjami, a innych wreszcie nie stosuje się wcale.

PRZYKŁAD: Do spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością będą miały zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego dotyczące zagadnień, które:
 – nie należą do zakresu prawa spółek, takich jak zdolność do czynności prawnych czy 

przedaw nienie;
 – należą do zakresu prawa spółek, ale nie zostały uregulowane w sposób pełny, jak wyko

nywanie prawa głosu, gdzie pojawiać się mogą zagadnienia dotyczące oddania głosu 
pod wpływem błędu czy przymusu.

PRZYKŁAD: Nie mogą mieć zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego w sprawach, które:
 – zostały uregulowane odmiennie w przepisach Kodeksu spółek handlowych, jak nieważ

ność spółki (art. 21 k.s.h.), wpływ braku zgody organu na ważność czynności prawnej 
dokonanej przez spółkę (art. 17 k.s.h.);

 – zostały uregulowane w Kodeksie spółek handlowych wyczerpująco, w związku z  tym 
brak miejsca dla stosowania przepisów Kodeksu cywilnego;

 – nie zostały wyczerpująco uregulowane, ale mogą zostać wyjaśnione poprzez odpo
wiednią wykładnię przepisów samego Kodeksu spółek handlowych.

Źródłem powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – jak każdej spółki handlowej 
– oraz podstawą jej organizacji i funkcjonowania jest umowa spółki (zob. nr 1384 i n.). 
W świetle z art. 3 k.s.h. umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to umowa, przez 
którą wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkła-
dów, oraz, jeżeli umowa spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny oznaczony sposób. Ze 
względu na to, że źródłem powstania oraz jednym z wyznaczników treści stosunku prawnego 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest umowa spółki, należy go zakwalifikować jako 
stosunek prawny umowny.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest specyficznym stosunkiem cywilnoprawnym, 
którego stronami są równorzędne podmioty: spółka i wspólnicy. Ze względu na podobieństwo 
do stosunków obligacyjnych, a jednocześnie istotny element organizacyjny, stosunek prawny 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością określa się jako zobowiązaniowo-organizacyjny lub 
obligacyjno-korporacyjny. W konstrukcji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie wy-
stępują natomiast stosunki prawne między wspólnikami. Stosunki prawne między wspólnika-
mi mogą wynikać z umów zawieranych między nimi. Umowy wspólników (tzw. shareholder’s 
agreements) są jednakże umowami nienazwanymi, zawieranymi na zasadzie swobody umów 
(art. 3531 k.c.) i pozostają poza stosunkiem spółki. Mogą dotyczyć w szczególności sposobu 
głosowania nad podejmowanymi w spółce uchwałami. Tworzą one więzi obligacyjne między 
wspólnikami, są skuteczne tylko między stronami umowy i nie wywołują skutków prawnych 
wobec spółki. Stosunek prawny spółki można też scharakteryzować jako złożony, skoro na 
jego treść składają się zróżnicowane prawa i obowiązki spółki oraz wspólników, a także trwa-
ły, z uwagi na to, że spółka tworzona jest zasadniczo na czas nieoznaczony (oznaczenie czasu 
trwania spółki zgodnie z art. 157 § 1 pkt 6 k.s.h. wymaga zastrzeżenia w umowie spółki), 
a większość składających się na jego treść praw i obowiązków wykonywana jest w sposób cią-
gły lub powtarzający się.

Ponadto w zarejestrowanej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy nie ponoszą 
– w sensie prawnym – odpowiedzialności za zobowiązania spółki (art. 151 § 4 k.s.h.). 
Ich ryzyko wynikające z uczestnictwa w spółce wyraża się we wniesieniu wkładu. 
Istotną cechą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – jako spółki kapitałowej – jest wystę-
powanie w jej konstrukcji tzw. elementów osobowych, a więc rozwiązań charakterystycz-
nych dla spółek osobowych i wyrażających znaczenie substratu osobowego tej spółki. Ich 
znaczenie polega na tym, że łagodzą zasadę prymatu kapitału nad osobą, umożliwiając po-
szczególnym wspólnikom wywieranie wpływu na istnienie i funkcjonowanie spółki, a także 
dowodzą znaczenia współdziałania konkretnych wspólników w dążeniu do realizacji zamie-
rzonego celu. 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi „złagodzoną”, mniej formalną w porówna-
niu ze spółką akcyjną formę spółki kapitałowej. Jej utworzenie i funkcjonowanie nie jest 
sformalizowane, a ponadto występują w niej elementy osobowe, pozwalające wspólnikom 
w znacznym stopniu wpływać na funkcjonowanie spółki. Istotne znaczenie odgrywa też pew-
na „elastyczność” tej formy spółki, wynikająca z uregulowania jej w dużej mierze przepisami 
o charakterze względnie obowiązującym. Cechy te powodują popularność i szerokie wykorzy-
stywanie tej spółki dla prowadzenia działalności (przede wszystkim gospodarczej).

b. Nazwa spółki a zakres odpowiedzialności za jej zobowiązania

1364 Nazwa rodzaju spółki, czyli „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” jest z prawnego punk-
tu widzenia nieadekwatna do obowiązujących w niej reguł odpowiedzialności za zobowiąza-
nia spółki. Spółka bowiem odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem 
aktualnym i przyszłym i nie doznaje w tym zakresie żadnych ograniczeń. Z kolei wspólnicy 
nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki (art. 151 § 4 k.s.h.). 
W związku z tym ani spółka, ani wspólnicy nie ponoszą ograniczonej odpowiedzialności za jej 
zobowiązania, co może sugerować jej nazwa.

1365 Ograniczenie odpowiedzialności stanowi jedynie nawiązanie do ryzyka majątkowego, jakie 
ponoszą wspólnicy przystępując do spółki. Oznacza to, że o ograniczeniu odpowiedzialności 
można mówić tylko w aspekcie ekonomicznym, w odniesieniu do ekonomicznego ryzyka, ja-
kie ponosi wspólnik. Jest ono ograniczone do majątku spółki, który stworzyli w całości lub 
w części przez wniesienie wkładów, a także pozostawiając w spółce całość lub część zysków 
osiąganych z jej działalności. Tym samym wspólnik – w razie niepowodzenia działalności 
spółki – ryzykuje w zasadzie tylko wniesionym do niej wkładem i ewentualnie zyskiem, który 
mu nie przypadł, gdyż decyzją wspólników pozostał w spółce.

c. Spółka z o.o. jako stosunek prawny

1366 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest stosunkiem prawnym, którego regulacja 
w zakresie powstania, organizacji, funkcjonowania, a także rozwiązania zawarta jest w prze-
pisach Kodeksu spółek handlowych (art. 1 k.s.h.). Natomiast w sprawach nieuregulowanych 
w tej ustawie do stosunku tego mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przy czym 
jeżeli wymaga tego właściwość (natura) stosunku prawnego spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością, przepisy Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.
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WAŻNE! Odpowiednie stosowanie przepisów oznacza, że niektóre z nich stosuje się wprost, 
inne z modyfikacjami, a innych wreszcie nie stosuje się wcale.

PRZYKŁAD: Do spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością będą miały zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego dotyczące zagadnień, które:
 – nie należą do zakresu prawa spółek, takich jak zdolność do czynności prawnych czy 

przedaw nienie;
 – należą do zakresu prawa spółek, ale nie zostały uregulowane w sposób pełny, jak wyko

nywanie prawa głosu, gdzie pojawiać się mogą zagadnienia dotyczące oddania głosu 
pod wpływem błędu czy przymusu.

PRZYKŁAD: Nie mogą mieć zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego w sprawach, które:
 – zostały uregulowane odmiennie w przepisach Kodeksu spółek handlowych, jak nieważ

ność spółki (art. 21 k.s.h.), wpływ braku zgody organu na ważność czynności prawnej 
dokonanej przez spółkę (art. 17 k.s.h.);

 – zostały uregulowane w Kodeksie spółek handlowych wyczerpująco, w związku z  tym 
brak miejsca dla stosowania przepisów Kodeksu cywilnego;

 – nie zostały wyczerpująco uregulowane, ale mogą zostać wyjaśnione poprzez odpo
wiednią wykładnię przepisów samego Kodeksu spółek handlowych.

Źródłem powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – jak każdej spółki handlowej 
– oraz podstawą jej organizacji i funkcjonowania jest umowa spółki (zob. nr 1384 i n.). 
W świetle z art. 3 k.s.h. umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to umowa, przez 
którą wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkła-
dów, oraz, jeżeli umowa spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny oznaczony sposób. Ze 
względu na to, że źródłem powstania oraz jednym z wyznaczników treści stosunku prawnego 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest umowa spółki, należy go zakwalifikować jako 
stosunek prawny umowny.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest specyficznym stosunkiem cywilnoprawnym, 
którego stronami są równorzędne podmioty: spółka i wspólnicy. Ze względu na podobieństwo 
do stosunków obligacyjnych, a jednocześnie istotny element organizacyjny, stosunek prawny 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością określa się jako zobowiązaniowo-organizacyjny lub 
obligacyjno-korporacyjny. W konstrukcji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie wy-
stępują natomiast stosunki prawne między wspólnikami. Stosunki prawne między wspólnika-
mi mogą wynikać z umów zawieranych między nimi. Umowy wspólników (tzw. shareholder’s 
agreements) są jednakże umowami nienazwanymi, zawieranymi na zasadzie swobody umów 
(art. 3531 k.c.) i pozostają poza stosunkiem spółki. Mogą dotyczyć w szczególności sposobu 
głosowania nad podejmowanymi w spółce uchwałami. Tworzą one więzi obligacyjne między 
wspólnikami, są skuteczne tylko między stronami umowy i nie wywołują skutków prawnych 
wobec spółki. Stosunek prawny spółki można też scharakteryzować jako złożony, skoro na 
jego treść składają się zróżnicowane prawa i obowiązki spółki oraz wspólników, a także trwa-
ły, z uwagi na to, że spółka tworzona jest zasadniczo na czas nieoznaczony (oznaczenie czasu 
trwania spółki zgodnie z art. 157 § 1 pkt 6 k.s.h. wymaga zastrzeżenia w umowie spółki), 
a większość składających się na jego treść praw i obowiązków wykonywana jest w sposób cią-
gły lub powtarzający się.

Ponadto w zarejestrowanej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy nie ponoszą 
– w sensie prawnym – odpowiedzialności za zobowiązania spółki (art. 151 § 4 k.s.h.). 
Ich ryzyko wynikające z uczestnictwa w spółce wyraża się we wniesieniu wkładu. 
Istotną cechą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – jako spółki kapitałowej – jest wystę-
powanie w jej konstrukcji tzw. elementów osobowych, a więc rozwiązań charakterystycz-
nych dla spółek osobowych i wyrażających znaczenie substratu osobowego tej spółki. Ich 
znaczenie polega na tym, że łagodzą zasadę prymatu kapitału nad osobą, umożliwiając po-
szczególnym wspólnikom wywieranie wpływu na istnienie i funkcjonowanie spółki, a także 
dowodzą znaczenia współdziałania konkretnych wspólników w dążeniu do realizacji zamie-
rzonego celu. 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi „złagodzoną”, mniej formalną w porówna-
niu ze spółką akcyjną formę spółki kapitałowej. Jej utworzenie i funkcjonowanie nie jest 
sformalizowane, a ponadto występują w niej elementy osobowe, pozwalające wspólnikom 
w znacznym stopniu wpływać na funkcjonowanie spółki. Istotne znaczenie odgrywa też pew-
na „elastyczność” tej formy spółki, wynikająca z uregulowania jej w dużej mierze przepisami 
o charakterze względnie obowiązującym. Cechy te powodują popularność i szerokie wykorzy-
stywanie tej spółki dla prowadzenia działalności (przede wszystkim gospodarczej).

b. Nazwa spółki a zakres odpowiedzialności za jej zobowiązania

1364 Nazwa rodzaju spółki, czyli „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” jest z prawnego punk-
tu widzenia nieadekwatna do obowiązujących w niej reguł odpowiedzialności za zobowiąza-
nia spółki. Spółka bowiem odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem 
aktualnym i przyszłym i nie doznaje w tym zakresie żadnych ograniczeń. Z kolei wspólnicy 
nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki (art. 151 § 4 k.s.h.). 
W związku z tym ani spółka, ani wspólnicy nie ponoszą ograniczonej odpowiedzialności za jej 
zobowiązania, co może sugerować jej nazwa.

1365 Ograniczenie odpowiedzialności stanowi jedynie nawiązanie do ryzyka majątkowego, jakie 
ponoszą wspólnicy przystępując do spółki. Oznacza to, że o ograniczeniu odpowiedzialności 
można mówić tylko w aspekcie ekonomicznym, w odniesieniu do ekonomicznego ryzyka, ja-
kie ponosi wspólnik. Jest ono ograniczone do majątku spółki, który stworzyli w całości lub 
w części przez wniesienie wkładów, a także pozostawiając w spółce całość lub część zysków 
osiąganych z jej działalności. Tym samym wspólnik – w razie niepowodzenia działalności 
spółki – ryzykuje w zasadzie tylko wniesionym do niej wkładem i ewentualnie zyskiem, który 
mu nie przypadł, gdyż decyzją wspólników pozostał w spółce.

c. Spółka z o.o. jako stosunek prawny

1366 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest stosunkiem prawnym, którego regulacja 
w zakresie powstania, organizacji, funkcjonowania, a także rozwiązania zawarta jest w prze-
pisach Kodeksu spółek handlowych (art. 1 k.s.h.). Natomiast w sprawach nieuregulowanych 
w tej ustawie do stosunku tego mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przy czym 
jeżeli wymaga tego właściwość (natura) stosunku prawnego spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością, przepisy Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.
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zoru – rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej. Działania tych osób składają się na działalność 
i funkcjonowanie spółki.
Ponadto spółce przysługuje własny majątek, wyodrębniony prawnie od majątków wspólników. 
Tworzą go – w szerokim znaczeniu – prawa i obowiązki majątkowe, których podmiotem jest 
spółka.
Poza tym spółka z o.o. charakteryzuje się zorganizowaniem. Oznacza to, że posiada strukturę 
organizacyjną określoną przez przepisy prawa oraz umowę spółki, a także – wydawane na ich 
podstawie – inne akty wewnętrzne spółki. Obejmuje ona występujące w spółce organy, ich 
kompetencje, wzajemne relacje.
Cechą spółki z o.o. jako jednostki organizacyjnej jest też jej oznaczenie w sposób umożliwiają-
cy jej identyfikację i odróżnienie od innych podmiotów. Funkcję tę pełnią przede wszystkim 
firma oraz siedziba. 
Wreszcie istotnym elementem składającym się na pojęcie jednostki organizacyjnej jest posia-
danie określonego celu, dla realizacji którego jest ona tworzona. 

f. Korporacyjna struktura i kapitałowy charakter spółki z o.o.

1369Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaliczana jest do korporacji, czyli takich struktur 
organizacyjnych, w ramach których występują członkowie. W przypadku spółki są to wspólni-
cy, którzy przez zawarcie umowy tworzą spółkę, wnosząc wkłady na pokrycie kapitału wypo-
sażają ją w majątek, podejmując uchwały decydują o jej istnieniu i działalności. Jednocześnie 
w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – mimo zrzeszeniowego charakteru – występuje 
szereg cech kapitałowych, wskazujących na rolę kapitału w tej formie spółki. Z tego względu 
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zalicza się do korporacji kapitałowych.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest handlową spółką kapitałową (art. 4 § 1 pkt 2 
k.s.h.). Spółki te określane są jako formy połączenia przede wszystkim kapitałów, a w dal-
szej kolejności osób, wnoszących ten kapitał.

Najważniejsze cechy decydujące o kapitałowym charakterze spółki:

– posiadanie osobowości prawnej

– oparcie jej konstrukcji prawnej na kapitale zakładowym, który dzieli się na udziały, zaś przysługiwanie udziałów jest koniecz-
nym warunkiem uczestnictwa w spółce w charakterze wspólnika

– kapitał zakładowy jest stały, czyli może zostać podwyższony lub obniżony tylko w trybie i na zasadach określonych przepisami Ko-
deksu spółek handlowych

– zmienność składu osobowego

– zmiany w składzie osobowym wspólników zachodzą niezależnie od zmian wysokości kapitału zakładowego i odwrotnie – zmiany 
wysokości kapitału zakładowego nie muszą powodować zmian w składzie osobowym wspólników

– wspólnicy mają obowiązek wniesienia wkładów przed zarejestrowaniem spółki, w zamian za które obejmują udziały, przy czym 
ilość i wartość obejmowanych udziałów zależy od wartości wniesionego wkładu

– ograniczenia w zakresie wkładów niepieniężnych, wyrażające się w szczególności w tym, że wkładem takim nie może być prawo 
niezbywalne, a także świadczenie pracy lub usług na rzecz spółki

– prowadzenie spraw spółki, jej reprezentacja oraz nadzór nad jej działalnością powierzone zostały odpowiednim organom

– wspólnicy nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki

– zakres szeregu praw, a także obowiązków wspólników zależy od tego, w jakim stosunku do wysokości kapitału zakładowego pozo-
stają ich udziały

– spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może powstać i istnieć jako spółka jednoosobowa, w której wszystkie udziały należą do 
jednego wspólnika lub przysługują jedynemu wspólnikowi i spółce

d. Spółka z o.o. jako podmiot prawa

1367 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest samodzielnym podmiotem prawa i w związku 
z tym może być uczestnikiem obrotu prawnego. W zakresie podmiotowości prawnej tej spółki 
występują dwie jej postacie, w zależności od stadium istnienia spółki:
 – spółka jako jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje 

zdolność prawną (art. 331 § 1 k.c.);
 – spółka – osoba prawna (art. 33 k.c. oraz art. 12 k.s.h.). 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje już w momencie zawarcia umowy spółki, 
jednakże w zakresie podmiotowości prawnej nie posiada jeszcze swej dojrzałej formy. Z tą 
chwilą powstaje bowiem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji (zob. 
nr 1394). Jest ona już spółką i podmiotem prawa, ale nie ma jeszcze osobowości prawnej. 
posiada natomiast szereg cech osoby prawnej: może we własnym imieniu nabywać prawa, 
zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana (art. 11 § 1 k.s.h.). Tym samym została wy-
posażona w:
 – zdolność prawną, 
 – zdolność do czynności prawnych,
 – zdolność sądową,
 – zdolność procesową.
W świetle przepisów Kodeksu cywilnego jest jednostką organizacyjną niebędącą osobą praw-
ną, której ustawa przyznaje zdolność prawną (art. 331 § 1 k.c.).
Natomiast z chwilą wpisu do rejestru spółka ta uzyskuje osobowość prawną i staje się spół-
ką z ograniczoną odpowiedzialnością w swej właściwej formie. Wpis do rejestru powoduje 
więc zmianę w zakresie podmiotowości prawnej, gdyż spółka staje się osobą prawną – spółką 
z ograniczoną odpowiedzialnością.
Jest to wciąż ta sama spółka, która powstała z chwilą zawarcia umowy spółki, z tym że w swo-
jej podstawowej, dojrzałej formie.
Natomiast otwarcie likwidacji nie powoduje zmian w zakresie podmiotowości prawnej spółki. 
Zmianie ulega jej cel, niektóre zasady funkcjonowania, jednakże spółka do momentu jej roz-
wiązania, które następuje z chwilą wykreślenia jej z rejestru (art. 272 k.s.h.), zachowuje oso-
bowość prawną (art. 274 § 3 k.s.h.).
Niezależnie od stadium swego istnienia i rodzaju przysługującej podmiotowości prawnej, 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednostką organizacyjną. Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w organizacji jest bowiem jednostką organizacyjną niemającą osobowo-
ści prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (art. 331 k.c. w związku z art. 11 k.s.h.), 
natomiast w swej właściwej postaci spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest osobą praw-
ną, czyli jednostką organizacyjną, której ustawa przyznaje osobowość prawną (art. 33 k.c.).

e. Spółka z o.o. jako jednostka organizacyjna

1368 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako podmiot prawa, zarówno w stadium w organi-
zacji, jak i w fazie istnienia spółki właściwej, jest jednostką organizacyjną. Charakteryzuje 
się więc takim wyodrębnieniem, które powoduje, że jest postrzegana jako pewna całość. Jest 
organizacją wspólników, a przy tym odrębnym od nich podmiotem prawa. Status spółki z o.o. 
jako jednostki organizacyjnej wyrażają następujące cechy. 
Przede wszystkim występuje w niej zespół osób, połączonych ze spółką stosunkami prawnymi 
o zróżnicowanym charakterze. Tworzą go przede wszystkim wspólnicy, a także osoby pełniące 
funkcje członków organów spółki, w szczególności zarządu, a w razie powołania organów nad-
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zoru – rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej. Działania tych osób składają się na działalność 
i funkcjonowanie spółki.
Ponadto spółce przysługuje własny majątek, wyodrębniony prawnie od majątków wspólników. 
Tworzą go – w szerokim znaczeniu – prawa i obowiązki majątkowe, których podmiotem jest 
spółka.
Poza tym spółka z o.o. charakteryzuje się zorganizowaniem. Oznacza to, że posiada strukturę 
organizacyjną określoną przez przepisy prawa oraz umowę spółki, a także – wydawane na ich 
podstawie – inne akty wewnętrzne spółki. Obejmuje ona występujące w spółce organy, ich 
kompetencje, wzajemne relacje.
Cechą spółki z o.o. jako jednostki organizacyjnej jest też jej oznaczenie w sposób umożliwiają-
cy jej identyfikację i odróżnienie od innych podmiotów. Funkcję tę pełnią przede wszystkim 
firma oraz siedziba. 
Wreszcie istotnym elementem składającym się na pojęcie jednostki organizacyjnej jest posia-
danie określonego celu, dla realizacji którego jest ona tworzona. 

f. Korporacyjna struktura i kapitałowy charakter spółki z o.o.

1369Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaliczana jest do korporacji, czyli takich struktur 
organizacyjnych, w ramach których występują członkowie. W przypadku spółki są to wspólni-
cy, którzy przez zawarcie umowy tworzą spółkę, wnosząc wkłady na pokrycie kapitału wypo-
sażają ją w majątek, podejmując uchwały decydują o jej istnieniu i działalności. Jednocześnie 
w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – mimo zrzeszeniowego charakteru – występuje 
szereg cech kapitałowych, wskazujących na rolę kapitału w tej formie spółki. Z tego względu 
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zalicza się do korporacji kapitałowych.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest handlową spółką kapitałową (art. 4 § 1 pkt 2 
k.s.h.). Spółki te określane są jako formy połączenia przede wszystkim kapitałów, a w dal-
szej kolejności osób, wnoszących ten kapitał.

Najważniejsze cechy decydujące o kapitałowym charakterze spółki:

– posiadanie osobowości prawnej

– oparcie jej konstrukcji prawnej na kapitale zakładowym, który dzieli się na udziały, zaś przysługiwanie udziałów jest koniecz-
nym warunkiem uczestnictwa w spółce w charakterze wspólnika

– kapitał zakładowy jest stały, czyli może zostać podwyższony lub obniżony tylko w trybie i na zasadach określonych przepisami Ko-
deksu spółek handlowych

– zmienność składu osobowego

– zmiany w składzie osobowym wspólników zachodzą niezależnie od zmian wysokości kapitału zakładowego i odwrotnie – zmiany 
wysokości kapitału zakładowego nie muszą powodować zmian w składzie osobowym wspólników

– wspólnicy mają obowiązek wniesienia wkładów przed zarejestrowaniem spółki, w zamian za które obejmują udziały, przy czym 
ilość i wartość obejmowanych udziałów zależy od wartości wniesionego wkładu

– ograniczenia w zakresie wkładów niepieniężnych, wyrażające się w szczególności w tym, że wkładem takim nie może być prawo 
niezbywalne, a także świadczenie pracy lub usług na rzecz spółki

– prowadzenie spraw spółki, jej reprezentacja oraz nadzór nad jej działalnością powierzone zostały odpowiednim organom

– wspólnicy nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki

– zakres szeregu praw, a także obowiązków wspólników zależy od tego, w jakim stosunku do wysokości kapitału zakładowego pozo-
stają ich udziały

– spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może powstać i istnieć jako spółka jednoosobowa, w której wszystkie udziały należą do 
jednego wspólnika lub przysługują jedynemu wspólnikowi i spółce

d. Spółka z o.o. jako podmiot prawa

1367 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest samodzielnym podmiotem prawa i w związku 
z tym może być uczestnikiem obrotu prawnego. W zakresie podmiotowości prawnej tej spółki 
występują dwie jej postacie, w zależności od stadium istnienia spółki:
 – spółka jako jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje 

zdolność prawną (art. 331 § 1 k.c.);
 – spółka – osoba prawna (art. 33 k.c. oraz art. 12 k.s.h.). 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje już w momencie zawarcia umowy spółki, 
jednakże w zakresie podmiotowości prawnej nie posiada jeszcze swej dojrzałej formy. Z tą 
chwilą powstaje bowiem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji (zob. 
nr 1394). Jest ona już spółką i podmiotem prawa, ale nie ma jeszcze osobowości prawnej. 
posiada natomiast szereg cech osoby prawnej: może we własnym imieniu nabywać prawa, 
zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana (art. 11 § 1 k.s.h.). Tym samym została wy-
posażona w:
 – zdolność prawną, 
 – zdolność do czynności prawnych,
 – zdolność sądową,
 – zdolność procesową.
W świetle przepisów Kodeksu cywilnego jest jednostką organizacyjną niebędącą osobą praw-
ną, której ustawa przyznaje zdolność prawną (art. 331 § 1 k.c.).
Natomiast z chwilą wpisu do rejestru spółka ta uzyskuje osobowość prawną i staje się spół-
ką z ograniczoną odpowiedzialnością w swej właściwej formie. Wpis do rejestru powoduje 
więc zmianę w zakresie podmiotowości prawnej, gdyż spółka staje się osobą prawną – spółką 
z ograniczoną odpowiedzialnością.
Jest to wciąż ta sama spółka, która powstała z chwilą zawarcia umowy spółki, z tym że w swo-
jej podstawowej, dojrzałej formie.
Natomiast otwarcie likwidacji nie powoduje zmian w zakresie podmiotowości prawnej spółki. 
Zmianie ulega jej cel, niektóre zasady funkcjonowania, jednakże spółka do momentu jej roz-
wiązania, które następuje z chwilą wykreślenia jej z rejestru (art. 272 k.s.h.), zachowuje oso-
bowość prawną (art. 274 § 3 k.s.h.).
Niezależnie od stadium swego istnienia i rodzaju przysługującej podmiotowości prawnej, 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednostką organizacyjną. Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w organizacji jest bowiem jednostką organizacyjną niemającą osobowo-
ści prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (art. 331 k.c. w związku z art. 11 k.s.h.), 
natomiast w swej właściwej postaci spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest osobą praw-
ną, czyli jednostką organizacyjną, której ustawa przyznaje osobowość prawną (art. 33 k.c.).

e. Spółka z o.o. jako jednostka organizacyjna

1368 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako podmiot prawa, zarówno w stadium w organi-
zacji, jak i w fazie istnienia spółki właściwej, jest jednostką organizacyjną. Charakteryzuje 
się więc takim wyodrębnieniem, które powoduje, że jest postrzegana jako pewna całość. Jest 
organizacją wspólników, a przy tym odrębnym od nich podmiotem prawa. Status spółki z o.o. 
jako jednostki organizacyjnej wyrażają następujące cechy. 
Przede wszystkim występuje w niej zespół osób, połączonych ze spółką stosunkami prawnymi 
o zróżnicowanym charakterze. Tworzą go przede wszystkim wspólnicy, a także osoby pełniące 
funkcje członków organów spółki, w szczególności zarządu, a w razie powołania organów nad-
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