
Kodeks spółek handlowych1,I

z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)

(tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030)

I Odnośnik nr 1 dodany do tytułu ustawy przez art. 7 ustawy z dnia 23.06.2006 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz.U.
Nr 133, poz. 935), która weszła w życie 5.08.2006 r.

1 Niniejsza ustawa 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

gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58
akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności w całej Wspólnocie, dla zapewnienia
ochrony interesów zarówno wspólników jak i osób trzecich (Dz.Urz. WE L 65 z 14.03.1968,
str. 8, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 3, z późn. zm.);

2) drugiej dyrektywy Rady 77/91/EWG z dnia 13 grudnia 1976 r. w sprawie koordynacji gwarancji,
jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi
Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników,
jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej
kapitału (Dz.Urz. WE L 26 z 31.01.1977, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 8, z późn. zm.);

3) trzeciej dyrektywy Rady 78/855/EWG z dnia 9 października 1978 r. wydanej na podstawie
art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, dotyczącej łączenia się spółek akcyjnych (Dz.Urz. WE L 295
z 20.10.1978, str. 36, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1,
str. 42, z późn. zm.);

4) szóstej dyrektywy Rady 82/891/EWG z dnia 17 grudnia 1982 r. wydanej na podstawie art. 54
ust. 3 lit. g) Traktatu dotyczącej podziału spółek akcyjnych (Dz.Urz. WE L 378 z 31.12.1982,
str. 47, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 50, z późn. zm.);

5) jedenastej dyrektywy Rady 89/666/EWG z 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,
str. 36, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 100, z późn. zm.);

6) dwunastej dyrektywy Rady 89/667/EWG w sprawie prawa spółek z dnia 21 grudnia 1989 r.
dotyczącej jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (Dz.Urz. WE L 395
z 30.12.1989, str. 40, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1,
str. 104, z późn. zm.);

7) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/17/WE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie
reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń (Dz.Urz. WE L 110 z 20.04.2001, str. 28;
Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 3);

8) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie
reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych (Dz.Urz. WE L 125 z 05.05.2001, str. 15;
Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 15).





Tytuł III. Spółki kapitałowe

Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rozdział 1. Powstanie spółki

Literatura: B. Bajor, Teoretyczne aspekty jednoosobowej spółki, cz. I, SP 1999, Nr 4;
taż, Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2002; M. Bielecki,
Zakaz dyskryminacji i zasada równości a przywileje osobiste i udziałowe w spółce z o.o.,
Pr.Sp. 2005, Nr 11; P. Bielski, Spółka kapitałowa w organizacji a status przedsiębiorcy,
PPH 2002, Nr 6; tenże, Prawo firmowe w Kodeksie spółek handlowych, cz. I, Pr.Sp.
2004, Nr 2, cz. II, Pr.Sp. 2004, Nr 3; G. Bieniek, Aport w spółce na tle orzecznictwa
Sądu Najwyższego, Warszawa–Zielona Góra 1993; K. Bilewska, Udział osób prawnych
w organach spółek kapitałowych, Pal. 2004, Nr 3–4; M. Borkowski, Łączenie się spółek
akcyjnych, Warszawa 2001; J. Brol, Spółki prawa handlowego, Warszawa 1993; S. Buczkowski,
Ograniczona odpowiedzialność przedsiębiorcy. Studium prawno-handlowe, Warszawa 1937;
B. Bryl, Wzory pism w postępowaniu rejestrowym, wzór nr 49: zgłoszenie do rejestru
handlowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w: A. Gola, T. Żyznowski, Podstawowe
wzory pism procesowych w sprawach cywilnych, Warszawa 1992; K. Bugajna-Sporczyk,
K. Kuć-Kwaśniewicz, Krajowy Rejestr Sądowy – uwagi praktyczne, MoP 2001, Nr 4;
A. Całus, Problematyka handlowa w reformie Kodeksu cywilnego, cz. 1, PUG 1990,
Nr 8–9, cz. 2, PUG 1990, Nr 10; A. Chłopecki, Warunki w rozumieniu art. 89 k.c.
a warunki prawne (conditiones iuris), PPH 2001, Nr 7; Sz. Ciarkowski, Uwagi do artykułu
„Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w postępowaniu rejestrowym”, Pr.Sp. 2002, Nr 11;
R. Cichórz, Jednoosobowa spółka z o.o. a regulacja prawa europejskiego, PUG 2003, Nr 12;
L. Ciulkin, A. Jakubecki, N. Kowal, Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe.
Praktyczny komentarz, Warszawa 2002; M. Cyganik, R.L. Kwaśnicki, Umowa (akt założycielski)
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Pr.Sp. 2003, Nr 6; W. Czachórski, Zobowiązania.
Zarys wykładu, Warszawa 1999; P. Ćwikliński, Podział spółek handlowych – cz. I, MoP
2001, Nr 4; M. Danyluk, Umowa spółki z o.o. – kontrakt o szczególnym charakterze, Pr.Sp.
2003, Nr 9; D. Dąbrowski, Rozwiązanie spółki kapitałowej przez sąd na podstawie przepisów
art. 21 Kodeksu spółek handlowych, PUG 2001, Nr 12; tenże, Zgromadzenie wspólników
w jednoosobowej spółce z o.o., MoP 2002, Nr 12; G. Domański, Konwersja długu na kapitał;
aport czy potrącenie?, PPH 1996, Nr 4; M. Dumkiewicz, Wspólność udziałów w spółce
z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2011; T. Duraj, Dopuszczalność zawarcia umowy
o pracę z jednym wspólnikiem – członkiem jednoosobowego zarządu spółki z o.o., cz. I,
PiZS 2000, Nr 11; J. Fiołka, Własność nieruchomości jako aport do spółki z o.o., PPH 1993,
Nr 4; J. Frąckowiak, Sytuacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej oraz
osób działających w ich imieniu do chwili rejestracji tych spółek, KPP 1994, Nr 1; tenże,
Demontaż spółki z o.o. czy nowy rodzaj spółki kapitałowej – uwagi na tle proponowanej
nowelizacji kodeksu spółek handlowych, PPH 2011, Nr 6; J. Gajownik-Zienkiewicz, Kilka uwag
o teście wypłacalności, PPH 2011, Nr 9; A. Gawrysiak-Zabłocka, Obowiązki publikacyjne
oddziałów spółek zagranicznych, PPH 2004, Nr 4; A. Giedrewicz, Wybór jako podstawa
nawiązania stosunku pracy z członkami zarządu spółek kapitałowych, MoP 2004, Nr 14;
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GmbH-Gesetz. Kurzkommentar, Monachium 1988; M. Gomoła, Wierzytelność jako przedmiot
wkładu do spółki kapitałowej – wybrane zagadnienia, Pr.Sp. 2002, Nr 10; S. Grzybowski,
J. Skąpski, S. Wójcik, Zarys prawa cywilnego, Warszawa 1988; S. Gurgul, Odpowiedzialność
wspólnika (akcjonariusza) za zobowiązania spółki kapitałowej w stosunku do jej wierzycieli,
MoP 2010, Nr 20; Y. Guyon, Droit des affaires, t. I, Paryż 1988; tenże, Traité des contrats.
Les sociétés, Paryż 1997; A. Guzewicz, M. Jagodziński, Refleksje pokonferencyjne, PPH 2011,
Nr 9; F. Hartwich, Nabywanie (obejmowanie) przez cudzoziemców akcji lub udziałów w spółce
handlowej, MoP 2002, Nr 16; A. Herbet, Zmiany regulacji prawnej spółki z o.o. na tle Kodeksu
spółek handlowych – zagadnienia wybrane, PUG 2001, Nr 4; tenże, Obrót udziałami w spółce
z o.o., Warszawa 2002; tenże, Obrót udziałami w spółce z o.o., Warszawa 2004; G. Hueck,
Gesellschaftsrecht, Monachium 1991; J. Jacyszyn, Postacie pokrycia wkładu niepieniężnego
w spółkach kapitałowych, Rej. 1992, Nr 12; M. Jankowski, Zmiana umowy spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, MoP 2002, Nr 9; M. Jasiakiewicz, Kilka uwag w sprawie potrzeby
modernizacji prawa spółek, PPH 2011, Nr 9; J. Jaśkiewicz, Zagadnienia konstrukcji kapitału
zakładowego w przekształceniu spółki cywilnej w spółkę z o.o. i akcyjną, Pr.Sp. 2002,
Nr 10; G. Jędrejek, Rozliczenia między małżonkami spółek osobowych i kapitałowych, MoP
2008, Nr 10; J. Jędrszczyk, W. Serda, A. Szumański, Wzory pism z zakresu prawa spółek
wraz z komentarzem, orzecznictwem, literaturą, Kraków 1996; A. Jędrzejewska, Istota spółki
cywilnej jako podmiotu gospodarczego, PPH 1993, Nr 5; taż, Podmiotowość prawna spółki
cywilnej będącej podmiotem gospodarczym, PPH 1993, Nr 7; T.B. Jochemczyk, Kurator dla
spółki kapitałowej, Pr.Sp. 2007, Nr 1; T. Kalwat, Nieważność umowy spółki kapitałowej –
art. 21 k.s.h., PPH 2002, Nr 5; tenże, Zaskarżenie umowy spółki zawartej z pokrzywdzeniem
wierzycieli, PPH 2004, Nr 2; A. Kappes, Konieczne zmiany w projekcie reformy struktury
majątkowej spółki z o.o., PPH 2011, Nr 9; A. Karolak, Wybrane zagadnienia prawne
jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Pr.Sp. 2002, Nr 12; tenże, Składanie
oświadczeń woli w spółce z o.o. przez jedynego wspólnika, Pr.Sp. 2003, Nr 7–8; tenże,
„Charakter prawny” uchwały zgromadzenia wspólników jednoosobowej spółki z o.o., PUG
2004, Nr 8; W.J. Katner, A. Kappes, J. Janeta, Kontrowersyjny projekt reformy struktury
majątkowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, PPH 2011, Nr 4; A. Kawałko, Umorzenie
udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków 2006; A. Kidyba, Zakaz
dokonywania czynności prawnych „z samym sobą” a jednoosobowa spółka z o.o., PiP 1991,
Nr 1; tenże, Atypowe spółki handlowe, Kraków 2001; A. Kidyba, K. Kopaczyńska-Pieczniak,
Spółka kapitałowa bez kapitału zakładowego – głos w dyskusji nad projektem zmiany kodeksu
spółek handlowych, PPH 2011, Nr 3; H. Klauss, J. Birle, Der Gesellschaftsvertrag in seiner
zweckmä|igsten Form, Ludwigshafen 1986; W. Klyta, Jednoosobowe spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w wybranych państwach Unii Europejskiej, Rej. 1999, Nr 11; A. Koch,
O potrzebie odrębnej regulacji nowej spółki z o.o., PPH 2011, Nr 9; I. Komarnicki,
Obowiązek pokrycia straty w spółce kapitałowej, PPH 2001, Nr 8; A. Kondracka, J. Bieluk,
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w postępowaniu rejestrowym, Pr.Sp. 2002, Nr 7–8;
K. Kopaczyńska-Pieczniak, Zakaz konkurencji w świetle przepisów Kodeksu handlowego, Rej.
1993, Nr 12; taż, Ustanie członkostwa w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków
2002; taż, w: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (red. A. Kidyba), Warszawa 2010;
C. Kosikowski, Koncesje w prawie polskim, Kraków 1996; N. Kowal, Kurator „rejestrowy”
w postępowaniu przed sądem prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy, PPH 2003, Nr 9;
N. Kraj, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji – dopuszczalność prowadzenia
egzekucji z udziału wspólnika, PPH 2001, Nr 10; A. Królica, Dopuszczalność rozporządzenia
przedmiotem aportu przed rejestracją w KRS – spółki kapitałowe, Pr.Sp. 2004, Nr 7–8;
K. Kruczalak, Prawo handlowe. Zarys wykładu, Warszawa 1996, 2001; A. Kraft, Köllner
Kommentar zum Aktiengesetz, t. 1, Kolonia–Berlin–Bonn–Monachium 1986; W. Kubala, Prawo
działalności gospodarczej, Warszawa 2000; A. Kubas, Udział w spółce handlowej jako składnik
majątku wspólnego, PPH 2011, Nr 4; R.L. Kwaśnicki, Forma prawna uchwały wspólnika
jednoosobowej spółki z o.o., MoP 2002, Nr 10; tenże, Status prawny zarządu oraz jego członków
w umowie (akcie założycielskim) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Pr.Sp. 2003, Nr 2;
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tenże, Zakres autonomii woli w kształtowaniu ograniczeń zbywalności praw udziałowych spółek
kapitałowych, Pr.Sp. 2003, Nr 3; tenże, Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
– uwagi de lege lata i de lege ferenda, MoP 2005, Nr 14; tenże, Autonomia woli w kształtowaniu
treści umów i statutów spółek kapitałowych (na tle prawa niemieckiego), Warszawa 2010;
tenże, Swoboda w kształtowaniu treści umów i statutów spółek kapitałowych (na tle prawa
niemieckiego), Warszawa 2010; R.L. Kwaśnicki, A. Piskorz, A. Nalazek, W sprawie statusu
wspólnika/akcjonariusza zbiorowego, cz. I, MoPH 2011, Nr 1, cz. II, MoPH 2011, Nr 2;
R.L. Kwaśnicki, J. Sroka, Przejście wkładu na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
MoP 2005, Nr 3; Lamy sociétés commerciales (red. J. Mestre, Ch. Blanchard-Sebastien),
Paryż 1997; La société a responsabilité limitée. SARL et EURL, Collection la Villeguerin
– Revue fiduciaire, Paryż 1988; F. Lemeunier, La société à responsibilité limitée. SARL et
EURL, Collection la Villeguenin – Revue fiduciaire, Paryż 1998; M. Leśniak, Postępowanie
w sprawach o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym, PPH 2001, Nr 5; tenże, Kilka uwag na tle
proponowanej nowelizacji kodeksu spółek handlowych, PPH 2011, Nr 9; tenże, Spółka z o.o.
zakładana za pomocą wzorca umowy – nowelizacja kodeksu spółek handlowych, PPH 2011,
Nr 12; H. Litwińczuk, Prawo bilansowe i podatkowe podmiotów gospodarczych, Warszawa
1994; M. Litwińska, Podział spółek według Kodeksu spółek handlowych, PPH 2001, Nr 10;
taż, Typologia spółek w Kodeksie spółek handlowych, PUG 2001, Nr 2; W. Ludwiczak,
Międzynarodowe prawo prywatne, Poznań 1996; P. Machnikowski, Swoboda umów według
art. 3531 KC. Konstrukcja prawna, Warszawa 2005; P. Malinowski, Przedmiot aportów
w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (zagadnienia prawnopodatkowe), Pr.Sp. 2001,
Nr 6; A. Malmuk-Cieplak, Wpis niedopuszczalny, Rej. 2005, Nr 4; E. Marszałkowska-Krześ,
Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz, Warszawa 2001; taż, Wpisy w rejestrze
przedsiębiorców dotyczące spółek handlowych, Warszawa 2004; E. Marszałkowska-Krześ,
P. Machnikowski, Uchwała jedynego wspólnika a art. 173 k.s.h., PPH 2002, Nr 6; M. Marucha,
Przedspółka w niemieckim obrocie gospodarczym w odniesieniu do prawa polskiego, MoP
2001, Nr 7; M. Mataczyński, Kolizyjnoprawne pojęcie osoby prawnej, KPP 2013, Nr 2;
A. Meier-Hayoz, P. Forstmoser, Grundriss des schweizerischen Gesellschaftsrechts, Berno
1989; P. Merle, Droit commercial. Societe commerciales, Paryż 1992; M. Michalski, Formy
ustrojowe spółki akcyjnej, ZP UKSW 2007, Nr 7.2; A. Michnik, Postępowanie o wpis do rejestru
przedsiębiorców, Warszawa 2009; M. Minas, Odpowiedzialność cywilna za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie obowiązków związanych z wniesieniem wkładu niepieniężnego
do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, Rej. 1994, Nr 1; tenże,
Zdolność aportowa, Rej. 1995, Nr 9; G. Miś, Przekształcanie spółek handlowych, Warszawa
2005; J. Modrzejewski, Jednoosobowa spółka z o.o. w przepisach Kodeksu spółek handlowych
w świetle dwunastej dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich, PPH 2001, Nr 1; tenże,
Komentarz do Dwunastej Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich dotyczącej jednoosobowych
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w: Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie.
Prawo gospodarcze (red. nauk. M. Safjan przy współpracy I. Hykawy), Warszawa 2002;
J. Modrzejewski, C. Wiśniewski, Zmierzch minimum kapitałowego – i co dalej?, PPH 2010,
Nr 12; T. Mróz, Przedmiot wkładu a funkcje kapitału zakładowego, MoP 2002, Nr 5; taż,
Uczestnictwo w spółce kapitałowej a ustawowy ustrój majątkowy małżonków, w: Prawo
handlowe XXI w. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora
Józefa Okolskiego (red. M. Modrzejewska), Warszawa 2010; J.P. Naworski, Uprawnienia
komisji rewizyjnej w spółce z o.o., MoP 2002, Nr 2; tenże, Kompetencje komisji rewizyjnej
w spółce z o.o. niemającej rady nadzorczej, PUG 2003, Nr 10; tenże, Nowelizacja przepisów
Kodeksu spółek handlowych o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, cz. I, MoP 2004,
Nr 9; G. Nita-Jagielski, Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową, Warszawa 2008;
E. Norek, Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe, Warszawa 2001; A. Nowacki,
Finansowanie umorzenia udziałów, PPH 2004, Nr 1; tenże, Przejście spółki kapitałowej
organizacji w spółkę dojrzałą, Pr.Sp. 2010, Nr 12; tenże, Uwagi o projektowanych zmianach
struktury majątkowej spółki z o.o., PPH 2011, Nr 9; J. Okolski, J. Modrzejewski, Ł. Gasiński,
Natura stosunku korporacyjnego spółki akcyjnej, PPH 2000, Nr 8; A. Opalski, Kapitał
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zakładowy – skuteczny instrument ochrony wierzycieli czy przestarzała koncepcja prawna?
Próba porównania modeli ochrony wierzycieli w prawie państw europejskich i Stanów
Zjednoczonych, KPP 2004, Nr 2; tenże, Rada nadzorcza w spółce akcyjnej, Warszawa
2006; tenże, Europejskie prawo spółek, Warszawa 2010; tenże, Prawo właściwe dla osób
prawnych w świetle projektu ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe, w: Księga pamiątkowa
60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie (red. J. Okolski),
Warszawa 2010; tenże, Kilka uwag na temat reformy spółki z o.o. i jej kontrowersyjnej krytyki,
PPH 2011, Nr 9; tenże, Problematyka pominięcia prawnej odrębności spółek kapitałowych,
PPH 2012, Nr 8; K. Oplustil, Rachunki bankowe spółek kapitałowych w organizacji. Uwagi na
tle regulacji Kodeksu spółek handlowych, PB 2001, Nr 2; tenże, Wierzytelność wobec spółki
kapitałowej jako przedmiot potrącenia i konwersji, PPH 2002, Nr 2, wkładka; tenże, Reforma
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PPH 2002, Nr 5; tenże, Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, cz. I, Pr.Sp. 2004, Nr 3;
tenże, Pisma spółek handlowych, t. 3, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
2005; tenże, Projekt reformy przepisów o spółce z o.o. – głos w dyskusji, PPH 2011, Nr 7;
D. Paszukiewicz-Garstka, „Wpis niedopuszczalny” – wpisem nieprzewidzianym przez prawo
czy wpisem dokonanym na podstawie niedopuszczalnych aktów prawnych, PS 2000, Nr 5;
M. Pazdan, Prawa do nieruchomości jako wkład niepieniężny do spółki z udziałem podmiotu
zagranicznego, PNUŚl 1995, Nr 18; tenże, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 1999;
tenże, Kodeks spółek handlowych a Kodeks cywilny, PiP 2001, Nr 2; tenże, Konwencja
wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Komentarz, Warszawa 2001;
tenże, Cudzoziemiec klientem polskiego notariusza, Rej. 2001, Nr 7–8; W. Pietrasiewicz,
Wniesienie aportu do spółki kapitałowej a VAT – glosa do uchw. NSA(7) z 29.10.2001 r.,
FSA 1/01, Gl. 2003, Nr 3; J. Pisuliński, Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o., cz. I,
MoP 2003, Nr 17, cz. II, MoP 2003, Nr 18, cz. III, MoP 2003, Nr 19; W. Popiołek, Udział
w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jako przedmiot wkładu niepieniężnego do innej
spółki – zagadnienia wybrane, Rej. 1995, Nr 9; tenże, Podział spółki przez wydzielenie –
zagadnienia wybrane, PPH 2002, Nr 2; tenże, Umorzenie udziałów i akcji w Kodeksie spółek
handlowych, Rej. 2001, Nr 7–8; M. Poźniak-Niedzielska, Jeszcze w sprawie zdolności aportowej
przedsiębiorstwa spółdzielni, PPH 2001, Nr 11; R. Potrzeszcz, Tworzenie spółki kapitałowej
w Kodeksie spółek handlowych, PPH 2000, Nr 11; B. Ptak, L. Biedecki, Spółki z udziałem
zagranicznym w świetle nowych przepisów, MoP 2001, Nr 13; A. Pyrzyńska, Rozwiązanie
umowy przez strony, Warszawa 2000; A. Radwan, Sens i nonsens kapitału zakładowego
– przyczynek do ekonomicznej analizy ustawowej ochrony wierzycieli spółek kapitałowych,
w: Europejskie prawo spółek, t. II, Instytucje prawne dyrektywy kapitałowej (red. M. Cejmer,
J. Napierała, T. Sójka), Kraków 2005; Z. Radwański, Teoria umów, Warszawa 1977; tenże,
Zarys części ogólnej prawa cywilnego, Warszawa 1979; J. Rajski, Nowa ustawa o spółkach
z udziałem zagranicznym, PiP 1991, Nr 10; tenże, Nowelizacja ustawy o spółkach z udziałem
zagranicznym, PPH 1996, Nr 7; tenże, Zmiana ustawy o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców, PPH 1996, Nr 9; M. Romanowski, Zdolność aportowa i wycena konwersji
długu na kapitał, PPH 2003, Nr 12; tenże, Zasada jednakowego traktowania udziałowców
spółki kapitałowej, cz. I, PPH 2005, Nr 1; tenże, Zakładanie spółki z o.o. przez Internet
– nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, MoP 2011, Nr 15; S. Rudnicki, Komentarz
do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 1996;
M. Safjan, Klauzule generalne w prawie cywilnym (przyczynek do dyskusji), PiP 1990, Nr 11;
tenże, Gesellschaftsrecht, Kolonia–Berlin 1991; K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, Kolonia–Berlin
1986; tenże, Gesellschaftsrecht, Kolonia–Berlin 1994; F. Scholz, H. Winter, Kommentar zum
GmbH-Gesetz, Kolonia 1978/83; J. Sitko, Firma w świetle przepisów Kodeksu cywilnego, PPH
2003, Nr 5; J. Skąpski, Nieruchomość jako aport do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
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KPP 1993, Nr 2; E. Skowrońska, Orzecznictwo sądowe, PUG 1995, Nr 2–3; R. Skubisz, Zasady
prawa firmowego, Rej. 1993, Nr 1; P. Sobolewski, W sprawie przyszłości kapitału zakładowego
i innych środków ochrony wierzycieli spółek z o.o., PPH 2011, Nr 9; P. Sokal, Zdolność sądowa
oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, MoP 2012, Nr 15; J. Sokołowski, Ukryte wkłady
niepieniężne w prawie niemieckim, europejskim i polskim, PPH 2001, Nr 2; S. Sołtysiński,
Kodeks spółek handlowych (podstawowe założenia), PiP 2000, Nr 11; tenże, Prawo właściwe
dla spółek prawa handlowego, Rej. 2001, Nr 7–8; tenże, Przepisy ogólne kodeksu spółek
handlowych, PiP 2001, Nr 7; tenże, Kilka uwag o potrzebie modernizacji spółki z o.o., PPH
2011, Nr 9; J. Sozański, Prawo spółek w Unii Europejskiej – Pierwsza Dyrektywa: gwarancje
wymagane od spółek, ogłaszanie danych, zobowiązania, nieważność spółek, cz. II, Pr.Sp. 2004,
Nr 5; T. Sójka, Zasada równego traktowania akcjonariuszy w kodeksie spółek handlowych –
zagadnienia podstawowe, RPEiS 2000, Nr 4; R. Stefanicki, Prawo do nazwy (firmy) i jego
ochrona, Kraków 1999; tenże, Kapitał zakładowy holdingu a ochrona wierzycieli – w tym
konsumentów, PPH 2011, Nr 9; J.A. Strzępka, Przepisy ogólne Kodeksu spółek handlowych,
PiP 2001, Nr 7; A. Szajkowski, Prawo do wynalazku, w: Instytucje prawne w gospodarce
narodowej, praca zbiorowa (red. L. Bar), Wrocław–Warszawa 1981; tenże, Odpowiedzialność
wspólników i członków zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, MoP 1993, Nr 1;
tenże, Kodeks handlowy i inne teksty prawne, Warszawa 2000; tenże, Formy ustrojowe spółek
handlowych, PiP 2001, Nr 8; tenże, Refleksje nad nowym Kodeksem spółek handlowych, PUG
2001, Nr 1; tenże, Umowa spółki handlowej, SP 2001, Nr 3–4; tenże, Wyłączenie wstąpienia
do spółki z o.o. współmałżonka wspólnika uwagi na tle nowelizacji k.s.h. z 2003 r., w: Księga
pamiątkowa ku czci Profesora Janusza Szwaji (red. E. Nowińska, M. du Vall), Kraków 2004;
tenże, w: Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof.
dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej (red. A. Kidyba, R. Skubisz), Kraków 2007; M. Szpajer,
Skutki obniżenia minimalnej ustawowej wartości kapitału zakładowego w spółce z o.o., Pr.Sp.
2011, Nr 1; A. Szumański, Wykonanie obowiązku wniesienia do spółki kapitałowej rzeczy
ruchomej tytułem aportu, PPH 1996, Nr 3; tenże, Problem funkcji gwarancyjnej kapitału
zakładowego (akcyjnego) spółki kapitałowej, PiP 1997, Nr 6; tenże, Wkłady niepieniężne
do spółek kapitałowych, Warszawa 1997; tenże, Glosa do post. z 28.4.1997 r., II CKN
133/97, PS 1998, Nr 1; tenże, Nowe polskie prawo spółek handlowych, PPH 2001, Nr 1;
tenże, Ograniczona wolność umów w prawie spółek handlowych, w: Księga pamiątkowa dla
uczczenia pracy naukowej Profesora Kazimierza Kruczalaka, GSP 1999, Nr 5; J. Szwaja,
O przyszłym uregulowaniu firmy, PiP 1994, Nr 12; tenże, Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.
Zagadnienia ustrojowe, SP 1995, Nr 1–4; tenże, Nowy Kodeks spółek handlowych – spółki
kapitałowe, cz. II, Pr.Sp. 2001, Nr 3; tenże, Firma w Kodeksie cywilnym, Pr.Sp. 2004,
Nr 1; tenże, Zasada wyłączności firmy, Pr.Sp. 2004, Nr 5; T. Targosz, Odpowiedzialność
wspólnika wobec wierzycieli spółki, PPH 2003, Nr 4; tenże, Nadużycie osobowości prawnej,
Kraków 2004; M. Tarska, Kapitał zakładowy w procesie tworzenia spółki z o.o., SP 1998,
Nr 3; taż, Problemy polskiego prawa handlowego okresu transformacji, SP 1999, Nr 3; taż,
Udziały uprzywilejowane w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Pr.Sp. 1999, Nr 12;
taż, Podmiotowość prawna spółki kapitałowej w organizacji, PUG 2001, Nr 5; taż, Komentarz
do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (wyciąg), w: Sołtysiński, Szajkowski, Szumański,
Szwaja, Komentarz KSH, t. V, wyd. 1; taż, Dane niedopuszczalne w Krajowym Rejestrze
Sądowym, PUG 2008, Nr 5; taż, Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz,
Warszawa 2008; taż, Zakres swobody umów w spółkach handlowych, Warszawa 2012;
R. Trzaskowski, Granice swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych. Art. 3531

K.C., Kraków 2005; M. Trzebiatowski, Spółka z o.o. w organizacji, Lublin 2000; tenże,
Spółka z o.o. w organizacji w Europie Zachodniej, Warszawa 2001; tenże, Spółka z o.o.
w organizacji w praktyce notarialnej, Warszawa 2001; tenże, Tryb zmiany umowy spółki
z o.o. w organizacji – glosa do post. z 25.2.2009 r., II CSK 489/08, Gl. 2010, Nr 1;
Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie Kodeksu cywilnego, KPP 2002, Nr 3; P. Wiórek,
Ustawowe wzorce umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w niemieckim prawie
spółek – rozwiązanie godne naśladowania czy chybiony pomysł legislacyjny?, Rej. 2010,

Sołtysiński/Szajkowski/Tarska/Herbet 7



Art. 151 Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nr 2; A.W. Wiśniewski, Wkłady niepieniężne do kapitału spółek, Firma 1992, Nr 3; tenże,
Reforma struktury majątkowej spółki z o.o. – uwagi do projektu nowelizacji kodeksu spółek
handlowych, PPH 2011, Nr 3; C. Wiśniewski, Funkcje kapitału zakładowego w spółce z o.o.,
PP 1992, Nr 2; tenże, Konwersja długu na kapitał zakładowy w spółkach kapitałowych, PPH
1996, Nr 9; A. Witosz, Przekształcenia spółek w Kodeksie spółek handlowych, Bydgoszcz
– Katowice 2001; tenże, Charakter prawny, funkcje i rola planów restrukturyzacyjnych spółek
handlowych, PPH 2004, Nr 8; S. Włodyka, Spółka jednoosobowa w prawie polskim, PPH 2002,
Nr 8, wkładka; M. Wojewoda, Uchwały, oświadczenia i czynności prawne jedynego wspólnika
spółki z o.o., PPH 2002, Nr 6; G. Wolak, O formie zmiany umowy (statutu) spółek kapitałowych
w organizacji, Pr.Sp. 2010, Nr 5; A. Wolter, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa
1970; M. Wrzołek-Romańczuk, Wpis niedopuszczalny w Krajowym Rejestrze Sądowym, PPH
2002, Nr 4; Ł. Zamojski, Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe, Warszawa
2008; tenże, Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz, Warszawa 2009; tenże,
Uwagi na tle projektu „S24” dotyczącego przyspieszonej rejestracji spółek z o.o., Pr.Sp.
2011, Nr 2; P. Zdanikowski, Prawo udziałowe w spółce z o.o., Warszawa 2011; M. Zdyb,
Działalność gospodarcza i publiczne prawo gospodarcze, Kraków 2001; R.R. Zdzieborski,
Spółki kapitałowe przed rejestracją, Warszawa 2000; F. Zedler, w: Prawo handlowe. Spółki
handlowe. Umowy gospodarcze (red. A. Koch, J. Napierała), Kraków 2002; J.J. Zięty, Czy
konieczny jest „demontaż” struktury majątkowej spółki z o.o.?, PPH 2011, Nr 9; Cz. Żuławska,
Aport w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedmiot i wycena, PS 1993, Nr 7–8.

Art. 151. [Cele; sytuacja wspólników]

§ 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez
jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa
stanowi inaczej.

§ 2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zawiązana
wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3. Wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie
spółki.

§ 4. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki.
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I. Uwagi ogólne
1. Spółka z o.o. jest formą prawną prowadzenia działalności przez uczestnika 1

bądź uczestników zawiązanej spółki, szerzej zob. A. Szajkowski, Formy ustrojowe,
s. 3 i nast. Może być utworzona w każdym celu prawnie dopuszczalnym, a zatem
nie tylko – jak stanowił dotychczas art. 158 KH – „w celach gospodarczych” (zob.
też uw. niżej, Nb 27–36). Od chwili zawiązania ma ona zdolność prawną i zdolność
do czynności prawnych. Po jej wpisie do rejestru (do KRS) uzyskuje osobowość
prawną.

2. Jakkolwiek spółka z o.o. podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców, 2
to jednak w świetle przepisów KSH stanowi jednostkę organizacyjną mogącą
prowadzić – w swoim imieniu i na własny rachunek – jakąkolwiek działalność,
tak gospodarczą, jak i każdą inną.

3. Wyjątki od tej zasady dotyczą bądź określonych obszarów działalności, 3
np. działalności w zakresie polityki, bądź też rodzajów działalności gospodarczej,
np. prowadzenia działalności bankowej, ubezpieczeniowej, giełdy papierów war-
tościowych etc., jeżeli w świetle przepisów ustaw normujących taką działalność
wymagana jest określona inna forma prawna: forma partii politycznej albo spółki
akcyjnej, bądź też, gdy – jak np. w odniesieniu do zespołowego (wspólnego)
wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego, lekarza itp. – właściwe przepisy
prawa korporacyjnego wymagają formy spółki osobowej: spółki cywilnej lub też
osobowej spółki handlowej.

4. Spółka z o.o. jest spółką kapitałową, chociaż zawiera także elementy osobowe, 4
szerzej zob. uw. niżej, Nb 14–26. Do jej istoty należy wyłączenie odpowiedzialności
wspólników za zobowiązania spółki. Wspólnicy odpowiadają wszakże wobec spółki
– gdy zachodzą określone sytuacje szczególne, zob. np. art. 14 § 1, art. 175, 176,
178, 186, 189, 198 oraz art. 292 i 294 KSH.

5. Zarówno sama koncepcja, jak i aktualna do dzisiaj konstrukcja prawna spółki 5
z o.o. powstała w Niemczech; została ona uregulowana w ustawie z 20.4.1892 r.
o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. W Polsce spółka ta została po raz
pierwszy unormowana dekretem Naczelnika Państwa – z 8.2.1919 r. o spółkach
z ograniczoną odpowiedzialnością (Dz.P. Nr 15, poz. 201 ze zm.), później –
rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. o spółkach z ograniczoną
odpowiedzialnością (Dz.U. Nr 82, poz. 602), następnie zaś – w rozp. Prezydenta
Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.).
Obecnie spółkę z o.o. reguluje ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych
(tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. Nr 94, poz. 1030).

II. Zawiązanie spółki

1. Do powstania spółki z o.o. w jej właściwej, docelowej postaci, tj. formie 6
ustrojowej spółki z o.o., konieczne jest dokonanie wielu czynności prawnych
i faktycznych – poczynając od zawarcia umowy spółki z o.o. (lub utworzenia spółki
w drodze jednostronnej czynności prawnej założyciela), czyli zawiązania spółki –
aż do jej wpisu do rejestru przedsiębiorców.

2. Z chwilą zawiązania spółki – zgodnie z art. 161 § 1 KSH – powstaje spółka 7
z o.o. w organizacji. Natomiast z momentem wpisu spółki do rejestru kończy się
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proces wieloetapowego tworzenia omawianej struktury prawnej. Z tą chwilą powstaje
w pełni ukształtowana spółka z o.o. jako osoba prawna.

3. Spółka z o.o. może być zawiązana w drodze umowy – przez zgodne8
oświadczenia woli dwóch lub więcej osób fizycznych czy prawnych (bądź też innych
jednostek organizacyjnych mających zdolność prawną, zob. także uw. do art. 8
oraz do art. 11 KSH) – albo w drodze jednostronnego oświadczenia woli jedynego
wspólnika – założyciela spółki.

4. W pierwszym przypadku spółka powstaje przez zawarcie umowy spółki9
z o.o., natomiast w drugim – na mocy sporządzenia aktu założycielskiego spółki
z o.o., czyli jednostronnego oświadczenia woli jedynego wspólnika zawiązywanej
spółki z o.o. Należy wszakże dodać, że na mocy zakazu zawartego w art. 151
§ 2 KSH, jedynym założycielem spółki z o.o. nie może być jednoosobowa
spółka z o.o. Nie ma natomiast przeszkód prawnych do tworzenia jednoosobowych
spółek z o.o. przez jednoosobowe spółki akcyjne lub inne podmioty. Spółka z o.o.
może więc być utworzona także przez osobową spółkę handlową: spółkę jawną,
partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną – i wówczas będzie ona również
jednoosobową spółką z o.o.

5. Forma jednoosobowej spółki z o.o. jest wykorzystywana niekiedy do tworzenia10
przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych lub usługowych przez Skarb Państwa
lub – częściej – przez jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z post. SN
z 28.3.1995 r. (I CRN 24/95, OSNC 1995, Nr 7–8, poz. 117, z częściowo
apr., częściowo kryt. glosą C. Kosikowskiego, OSP 1995, Nr 12, poz. 251):
„1. Organ administracji państwowej w ramach ogólnej kompetencji rzeczowej do
gospodarowania powierzonym mu mieniem państwowym jest umocowany, jeżeli
tylko przepisy szczególne nie stanowią odmiennie, do podejmowania wszelkich
przewidzianych przez prawo cywilne działań prawnych, w tym także wykonywania
uprawnień właścicielskich polegających na organizowaniu przekazanych mu składni-
ków majątkowych w spółce prawa handlowego. 2. Zagadnienie źródła, które zostało
wykorzystane przez założyciela (-li) spółki prawa handlowego w celu pokrycia
stosownego kapitału (zakładowego, akcyjnego), pozostaje poza zakresem kognicji
sądu rejestrowego”.

6. W świetle postanowień KSH mamy więc obecnie do czynienia, i to11
już w samym początkowym stadium tworzenia spółki z o.o. – inaczej niż na
gruncie przepisów KH – z wyraźnie wyodrębnioną (nazwaną) w KSH formą
ustrojową spółki z o.o., określaną jako spółka z o.o. w organizacji. Odpowiada to
występującemu w prawie niemieckim terminowi Vorgesellschaft, nadawanemu spółce
z o.o. w okresie przed rejestracją, a jeszcze dokładniej – określeniu stosowanemu
w prawie francuskim: société en formation.

7. Należy podkreślić, że niezależnie od przyjętego sposobu utworzenia spółki,12
tj. w drodze umowy albo aktu założycielskiego spółki jednoosobowej – konieczne
jest zawsze zachowanie formy aktu notarialnego dla dokonywanych czynności
prawnych, zob. art. 157 § 2 i art. 4 § 2 KSH.

8. Niezależnie ponadto od sposobu utworzenia spółki – do ewentualnych zmian13
jej „statutu” ukształtowanego aktem o zawiązaniu spółki (tzn. aktem założycielskim
spółki jednoosobowej lub umową spółki), od czasu wpisu spółki do rejestru, będą
miały zawsze zastosowanie postanowienia Rozdziału 4 Działu I Tytułu III KSH
dotyczące zmiany umowy spółki, czyli art. 255–265.
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Rozdział 1. Powstanie spółki Art. 151

III. Istota spółki z o.o.

1. Brak jest ustawowej definicji spółki z o.o. Skonstruowanie definicji spółki z o.o. 14
jest jednak możliwe przy uwzględnieniu ogółu ustawowych elementów określenia
spółki z o.o. zawartych w art. 151 i nast. KSH oraz definicji spółki handlowej podanej
w art. 3 KSH. Zgodnie z tym przepisem, przez umowę spółki handlowej wspólnicy
zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów
oraz, jeżeli umowa spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny oznaczony
sposób.

2. Uwzględniając przeto ujęcie istotnych cech spółki z o.o. w powołanych wyżej 15
przepisach KSH – spółka z o.o. w jej właściwej (docelowej) formie ustrojowej, czyli
w okresie po rejestracji jest to kapitałowa spółka handlowa (zob. tytuł Działu I
Tytułu III KSH), która powstaje w drodze umowy przynajmniej dwóch osób, bądź
w drodze jednostronnej czynności prawnej jednej osoby (art. 151 § 1 w zw.
z art. 3 in principio KSH), a której to spółki wspólnicy zobowiązują się do
wniesienia wkładów (art. 3 KSH) w postaci środków pieniężnych lub zbywalnych
praw majątkowych (art. 14 § 1 KSH) na pokrycie objętych udziałów w kapitale
zakładowym (art. 152–154 KSH) oraz ewentualnie do innego rodzaju współdziałania
(art. 3 in fine KSH). Spółka może być zawiązana w każdym prawnie dopuszczalnym
celu (art. 151 § 1 in fine KSH) i ma osobowość prawną (art. 12 KSH). Uczestnicy
spółki nie odpowiadają za jej zobowiązania (art. 151 § 4 KSH). Upraszczając zatem,
spółkę z o.o. można określić jako prywatnoprawną organizację o strukturze
korporacyjnej z osobowością prawną, a zatem działającą przez swoje organy oraz
mającą podzielony na udziały kapitał zakładowy i odpowiadającą za zobowiązania
wyłącznie swoim majątkiem.

3. Spółka z o.o. jest przede wszystkim stosunkiem prawnym, którego powstanie, 16
treść i ustanie regulują przepisy KSH oraz postanowienia umowy spółki bądź aktu
założycielskiego jednoosobowej spółki z o.o. Jest ona jednak również instytucją,
a mianowicie – korporacją kapitałową, szczególnego rodzaju prywatnoprawną
organizacją wspólników, ponadto zaś – jednostką organizacyjną mającą od chwili
swego powstania zdolność prawną (podmiotowość prawną), natomiast po wpisaniu
jej do rejestru sądowego – osobowość prawną. Szerzej zob. Tarska, Spółka z o.o.,
s. 314 i nast.

4. Należy zaznaczyć, że tak w polskim, jak i zwłaszcza obcym piśmiennictwie 17
z zakresu prawa handlowego, szczególnie mocno obecnie podkreśla się, że spółka
z o.o., niezależnie od tego, czy powstała na podstawie aktu założycielskiego, czy też
wskutek zawarcia umowy spółki, jest właśnie przede wszystkim instytucją prawną,
a nie jedynie obligacyjnym stosunkiem prawnym, w szczególności zaś – stosunkiem
umownym.

Istniejąca zatem w świecie realnym organizacja wspólników – w ujęciu prawnym
jest wprawdzie oparta na stosunku prawnym spółki, stosunek ten wykracza jednak
zarówno poza elementy czysto organizacyjne, jak i poza typowy układ interesów
i relacji między stronami klasycznego stosunku obligacyjnego. Strony stosunku
spółki z o.o. łączy bowiem szczególna więź prawna, która powoduje, iż przez
zawarcie umowy spółki wspomniana organizacja wspólników uzyskuje charakter
prawny korporacji kapitałowej, czyli sui generis instytucji istniejącej niezależnie od
osób założycieli (wspólników jako stron umowy spółki z o.o.).
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Spółka z o.o. stanowi w istocie złożony stosunek prawny, o charakterze zarówno
obligacyjnym – ze względu na powstałą wskutek zawarcia umowy więź prawną
łączącą wspólników ze spółką z o.o., jak i instytucjonalnym (organizacyjnym) –
ze względu na samodzielność instytucjonalną samej spółki z o.o. jako odrębnego od
wspólników podmiotu prawa. Potwierdza to również wyraźnie odrębne uregulowanie:
w art. 169 KSH – rozwiązania umowy spółki z o.o., natomiast w art. 170 § 4
(i art. 272) KSH – rozwiązania spółki z o.o. jako jednostki organizacyjnej i podmiotu
prawa. Por. Tarska, Spółka z o.o., s. 375–376. Warto dodać, że koncepcja spółki jako
instytucji jest szczególnie zauważalna np. w przyjętej redakcji art. 1832 francuskiego
Kodeksu cywilnego: „la societé est instituée (. . . )”, zob. Lamy sociétés commerciales
(red. J. Mestre, Ch. Blanchard-Sebastien), s. 12.

5. Spółka z o.o. jest spółką kapitałową, podobnie jak spółka akcyjna. W spółce18
tej, inaczej niż w większości spółek osobowych (spółce cywilnej, a także spółce
jawnej, partnerskiej i komandytowej), na pierwszy plan wysuwa się nie tyle
zrzeszenie się osób, co połączenie kapitałów, środków majątkowych, por. także
S. Grzybowski, w: System pr. cyw., t. III, cz. 2, s. 865.

6. W konsekwencji, to nie liczba wspólników, ale wielkość zadeklarowanego19
(i wpłaconego) kapitału, a zatem liczba objętych przez wspólnika udziałów
ma przesądzające znaczenie przy podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących
utworzonej spółki z o.o., zwłaszcza przy ustanawianiu zarządu oraz ewentualnie
rady nadzorczej, podziale zysku, zmianie umowy spółki itp.

7. Spółka z o.o. występuje w różnych formach ustrojowych: najpierw jako spółka20
z o.o. w organizacji, następnie – po wpisie do rejestru przedsiębiorców – jako spółka
z o.o., tzn. w swojej właściwej (docelowej, typowej) formie ustrojowej, i wreszcie
jako spółka z o.o. w likwidacji, w razie gdy dojdzie do rozwiązania spółki i otwarcia
likwidacji spraw spółki. Co do pojęcia spółki z o.o. w organizacji oraz spółki z o.o.
w likwidacji, zob. niżej, uw. do art. 161, 169 i 170 oraz do art. 274 i 275.

8. W razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 169 i 170 § 1 KSH, spółka21
z o.o. w organizacji może wystąpić w szczególnej formie ustrojowej spółki z o.o.
w organizacji w likwidacji, szerzej zob. uw. do tych artykułów, a także Tarska,
Spółka z o.o., s. 166 i nast.

9. Spółka z o.o. jest spółką o mieszanym, kapitałowo-osobowym charakterze22
prawnym. Powstała jako przeciwstawienie się zbyt bezosobowemu charakterowi
spółki akcyjnej, zbyt krępującemu sposobowi jej powstania i działania z jednej strony,
a zbyt surowej odpowiedzialności wspólników w spółce jawnej z drugiej strony, por.
Namitkiewicz, Komentarz, t. II, s. 14. Spółka z o.o. znajduje się więc w pół drogi
(fr. à mi-distance) między spółkami osobowymi, których archetypem jest spółka
jawna, a „czysto” kapitałowymi spółkami, których modelem jest spółka akcyjna,
por. Y. Guyon, Droit des affaires, t. I, wyd. 10, Paryż 1998, s. 511.

Model normatywny spółki z o.o. powstał jako zamierzona modyfikacja spółki
akcyjnej: w strukturę spółki kapitałowej wpisano pewne elementy typowe dla
spółek osobowych. Dlatego spółka z o.o. pod względem konstrukcji opartej na
kapitale zakładowym podzielonym na udziały, jak i pod względem formalizmu
oraz kontroli sądu rejestrowego w zakresie powstania i funkcjonowania, przypomina
spółkę akcyjną. Por. Tarska, Spółka z o.o., s. 350. Istnieje wiele podobieństw
między spółką z o.o. i spółką akcyjną. Obie spółki są osobami prawnymi, mają
status spółek kapitałowych oraz ustalony formalnie (umową, aktem założycielskim,
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statutem) kapitał własny, podzielony na udziały – w spółce z o.o. lub na akcje –
w spółce akcyjnej.

Istotne jest ponadto, że wspólnicy (podobnie jak akcjonariusze) nie odpowiadają
za zobowiązania spółki. Za zobowiązania spółki, tzn. za swoje własne zobowiązania,
odpowiada natomiast spółka – całym swoim majątkiem. Należy przy tym zauważyć,
że „ograniczona odpowiedzialność” w nazwie typu spółki jest nieco myląca.
W istocie bowiem nie zachodzi tu ograniczenie odpowiedzialności ani spółki, ani
wspólników. Spółka jako osoba prawna ponosi pełną odpowiedzialność całym swoim
majątkiem teraźniejszym i przyszłym za własne zobowiązania tak prywatno-, jak
i publiczno-prawne.

10. Nieścisły jest zatem wypowiadany niekiedy pogląd, iż udziałowcy lub 23
akcjonariusze odpowiadają za zobowiązania spółki z o.o. lub akcyjnej do wysokości
swojego udziału w kapitale własnym (zakładowym) spółki. Zob. Allerhand,
Komentarz, s. 144. Chociaż tego typu sformułowania zawarte są już w początkowych
przepisach regulujących spółkę z o.o. w ustawach wielu państw obcych, np. we
francuskim Kodeksie handlowym (Code de commerce) (art. L 223–1). Bowiem nawet
w razie faktycznego pokrycia zobowiązań spółki ze środków kapitału zakładowego,
uczestnicy spółki zachowują nadal w stanie niezmienionym swoje prawa udziałowe
(tj. udziały lub akcje). Za zobowiązania spółki odpowiada więc wyłącznie spółka,
chyba że chodzi in casu o odpowiedzialność wspólników spółki w organizacji
powstałą na podstawie art. 13 § 2 KSH, ewentualnie o odpowiedzialność członków
zarządu w sytuacji określonej w art. 291 lub art. 299 KSH.

Zgodnie z wyr. SN z 14.2.2003 r. (IV CKN 1779/00, w: Skibińska, Kodeks, s. 96):
„Artykuł 159 § 3 KH (art. 151 § 4 KSH) nie wyłącza przewidzianej w art. 298 § 1 KH
(art. 299 § 1 KSH) odpowiedzialności w stosunku do członków zarządu będących
zarazem wspólnikami spółki z o.o.”.

11. Jedynie wówczas, gdy wskutek rozwiązania i likwidacji spółki okaże się, że 24
majątek pozostały po jej likwidacji nie wystarcza na dokonanie zwrotu udziałowcom
(akcjonariuszom) ujętych w pasywach spółki wartości wniesionych wkładów na
pokrycie kapitału zakładowego, dojdzie faktycznie, a zatem jedynie w znaczeniu
ekonomicznym, do zaspokojenia zobowiązań spółki wobec wierzycieli ze środków
wpłaconych przez wspólników (akcjonariuszy). Dopóki jednakże spółka nie zostanie
wykreślona z rejestru, będzie zawsze formalnie zobowiązana do zaspokojenia
roszczeń wspólników (wobec spółki) wypływających z przysługujących im praw
udziałowych, a zatem także do zwrotu kwot wpłaconych na pokrycie objętych
udziałów w spółce. Zob. także A. Szajkowski, Odpowiedzialność, s. 3 i nast.

12. Niezależnie od tego, że normatywny model spółki z o.o. ma charakter 25
kapitałowy – z uwagi na niewielką liczbę uczestników, znaczenie intuitus
personae oraz zakaz inkorporowania praw udziałowych w dokumentach (papierach
wartościowych) spółka ta zbliża się charakterem prawnym do spółek osobowych,
por. M. Cozian, A. Viandier, Droit des sociétés, s. 420. Osoba wspólnika odgrywa tu
istotną rolę. Spółka z o.o. zajmuje więc pośrednie miejsce między spółką osobową
a kapitałową; również ze względu na ukształtowanie statusu uczestników spółki jest
bardziej otwarta niż spółka jawna, lecz bardziej zamknięta niż spółka akcyjna. Zob.
Tarska, Spółka z o.o., s. 350. Ze spółkami osobowymi łączy spółkę z o.o. możliwość
takiego ukształtowania (w umowie bądź akcie założycielskim) jej statusu prawnego,
że w dużym stopniu zbliży się ona do modelu spółki cywilnej bądź jawnej. Szerzej
zob. M. Tarska, Zakres swobody umów, s. 377 i nast.
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Występuje to w praktyce dość często przede wszystkim w spółkach z o.o.
o niewielkiej liczbie wspólników – np. gdy spółka liczy tylko kilka osób. Z reguły
wówczas tacy wspólnicy bądź zajmują się bezpośrednio sprawami spółki jako
członkowie zarządu, bądź też zachowują przyznane im przez art. 212 KSH prawo
kontroli i przeglądania ksiąg oraz dokumentów spółki – zob. także uw. do art. 212.
Ponadto, w drodze odpowiedniego zapisu w umowie spółki, wspólnicy ci zapewniają
sobie zazwyczaj możliwość bezpośredniego wpływu na wszystkie ważniejsze
decyzje w spółce, w tym na wybór zarządu oraz podział zysku.

13. Na temat charakteru prawnego spółki z o.o. wypowiadał się nieraz SN.26
Zgodnie z wyr. SN z 20.12.1996 r. (II CKU 38/96, w: Skibińska, Kodeks, s. 94),
spółka z o.o. ma wprawdzie charakter osobowo-kapitałowy, jest jednak przede
wszystkim spółką kapitałową. Formalnym tego wyrazem jest zarówno instytucja
kapitału zakładowego, jak i możliwość utworzenia jednoosobowej spółki z o.o.

W myśl zaś wyr. SN z 5.3.1996 r. (II CRN 25/96, w: Skibińska, Kodeks, s. 94),
spółka z o.o. stanowi wspólnotę kapitałów, a nie tylko zrzeszenie wspólników,
skupionych wokół obranego celu gospodarczego. Spółka z o.o. jest więc spółką
kapitałową z pozostającym na drugim planie elementem osobowym.

IV. Cel spółki z o.o.

1. Spółka z o.o. – podobnie jak spółka akcyjna – może być utworzona dla realizacji27
jakiegokolwiek celu prawnie dopuszczalnego. Podobnie zatem jak (m.in.) w Austrii,
Belgii, Grecji i Niemczech, w polskim KSH zrezygnowano z ograniczenia stosowania
formy spółki z o.o. wyłącznie do realizacji celu gospodarczego; por. A. Herbet,
Zmiany, s. 2.

Wyraźnie podreślił to SN w wyr. z 9.11.2007 r. (III CSK 105/07, Legalis),
w którym stwierdził, iż: „obecnie spółka z o.o. może powstać w celach zarobkowych,
w celach gospodarczych niemających charakteru zarobkowego, ale również w celu
niegospodarczym. Bez wątpienia jednak musi to być cel zgodny z prawem. Przepis
ten przyznaje zatem wspólnikom kompetencję do zakreślenia celów zakładanej
bądź prowadzonej spółki i to kompetencję – jak podkreślono wyżej – szerszą niż
dotychczasowa, zawierając jedynie wskazane wyżej ograniczenie”.

2. Przyjęta redakcja przepisu art. 151 § 1 KSH wyraźnie podkreśla, iż nie chodzi28
tu o cel dozwolony prawem, tzn. wyraźnie przez przepisy prawa przewidziany –
jako cel prawnie dozwolony, ale przeciwnie, o jakikolwiek cel dopuszczalny, tzn.
prawnie niezabroniony.

3. W praktyce, najczęstszym celem tworzonej przez wspólników spółki z o.o. jest29
oczywiście cel gospodarczy. Nie musi to być jednak cel zarobkowy, może chodzić
również o uzyskiwanie przez spółkę lub wspólników, jako podmioty z nią powiązane,
pewnych korzyści mających również (obok innych) realną wartość ekonomiczną.

4. Takim celem gospodarczym będzie więc nie tylko osiąganie zysku z prowa-30
dzenia działalności gospodarczej, czyli z reguły, z prowadzenia przedsiębiorstwa,
ale także realizowanie przedsięwzięć wprost nieukierunkowanych na powstanie
zysku, a niekiedy nawet przeciwnie – wymagających stałego dofinansowania, jak
np. tworzenie zbiorów literaturowych, kolekcjonowanie dzieł sztuki, prowadzenie
działalności badawczo-rozwojowej itp. Trzeba wszakże zauważyć, że również
w wyniku takich rodzajów działalności powstają z reguły nowe dobra o realnej
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wartości ekonomicznej, w związku z czym powiększa się majątek spółki z o.o.,
a zatem powiększa się także wspólny (ekonomicznie) majątek wspólników tej spółki.

5. Celem gospodarczym spółki z o.o. może być zatem również jakiekolwiek 31
uzyskiwanie korzyści materialnych, dających się ocenić w pieniądzu.

6. Celu (gospodarczego) spółki z o.o. nie można natomiast, co zrozumiałe, 32
identyfikować z przedmiotem działalności, czyli tzw. przedmiotem przedsiębior-
stwa spółki. Określeń tych nie należy jednakże przeciwstawiać sobie, ponieważ
„przedmiot działalności spółki” wskazuje również na środek (sposób) osiągania
uzgodnionego celu spółki, por. H. Heinrich, w: Münchener Handbuch des
Gesellschaftsrechts, t. III, Monachium 1996, s. 25.

7. Jak trafnie stwierdza S. Włodyka (w: Włodyka, Prawo, s. 84–85), cel 33
spółki powinien być „odpowiednio skonkretyzowany w jej akcie erekcyjnym
przez wskazanie rodzaju działalności jaką spółka ma prowadzić (np. działalność
usługową)”; „cel spółki jest określeniem o charakterze ogólnym (np. prowadzenie
działalności produkcyjnej), (. . . ) przedmiot przedsiębiorstwa spółki stanowi jego
konkretyzację przez bliższe określenie zakresu w jakim działalność spółki ma
być prowadzona (np. w zakresie hutnictwa itp.)”. W związku z tym, w razie
nieuzgodnienia wspólnego celu działalności spółki z o.o., należy przyjąć, że
nie doszło do zawarcia umowy spółki, zob. także S. Sołtysiński, w: Sołtysiński,
Szajkowski, Szwaja, Komentarz, t. I, wyd. 2, Wprow., Nb 45.

8. Przy analizie celu spółki z o.o. w piśmiennictwie obcym, zwłaszcza niemieckim, 34
wyróżnia się zazwyczaj: 1) cele zarobkowe (erwerbswirtschaftliche Zwecke), 2) inne
cele gospodarcze (sonstige wirtschaftliche Zwecke), a także 3) cele niegospodarcze
(ideelle Zwecke). Przez inne cele gospodarcze rozumie się przy tym cele niepolega-
jące na prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz nieskierowane bezpośrednio na osiąganie
zysków (nichtgewerbliche und normalerweise nicht unmittelbar gewinnorientierte
Zwecke – zob. A. Baumbach, G. Hueck, w: GmbH-Gesetz, s. 15–16). Wchodzi
w zakres tak ujętego celu gospodarczego zarówno utworzenie spółki z o.o. jako
sui generis stowarzyszenia gospodarczego zajmującego się ochroną i popieraniem
interesów grupowych udziałowców spółki oraz osób zajmujących się podobną
działalnością (a więc pewnego lobby gospodarczego), jak i powołanie spółki z o.o.
jako powiernika zarządzającego powierzonym mu majątkiem – i to niekoniecznie
w celu pomnażania tego majątku (zob. ibidem, s. 16).

9. Celem gospodarczym spółki może być zatem, oprócz działalności zarobkowej, 35
również podejmowanie innych działań o charakterze gospodarczym: prowadzenie
badań patentowych, marketing, organizowanie działalności innych podmiotów
gospodarczych (przedsiębiorców), np. zarządzanie spółkami zależnymi w ramach
układu holdingowego – zob. także I. Weiss, w: Włodyka, Prawo, s. 65 oraz
K. Kruczalak, Prawo handlowe, 1996, s. 155.

10. Należy podkreślić, że ów cel (gospodarczy lub inny) spółki z o.o. musi 36
być zawsze wspólnym celem wspólników. Niedopuszczalne jest zatem, by był to
jedynie cel niektórych tylko bądź nawet większości wspólników. Należy podkreślić,
iż wymóg wspólności celu dotyczy wszystkich spółek handlowych. Jest to zarazem
element charakterystyczny dla spółki jako organizacji typu korporacyjnego, który
wyróżnia ją spośród innych zbliżonych stosunków prawnych, jak wspólność praw
(np. współwłasność) czy stosunek pracy.
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