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stwa jako cecha konstrukcyjna spółki jawnej w prawie polskim, Pr. Sp. 2009, Nr 2; tenże, Spółka
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wych, Pal. 2009, Nr 9–10; Ł. Błaszczak, Handlowa spółka osobowa jako strona procesu cywilnego
– analiza wybranych zagadnień procesowych, Pr. Sp. 2005, Nr 9; tenże, Spółka osobowa prawa
handlowego jako strona procesu cywilnego. Wybrane zagadnienia z procedury cywilnej, w: Ko-
deks spółek handlowych po pięciu latach, Wrocław 2006; tenże, Współuczestnictwo procesowe na
przykładzie osobowych spółek handlowych – istota, rodzaje i przypadki jego występowania, Pr. Sp.
2004, Nr 10; D. Bucior, Konstrukcja odpowiedzialności wspólników za zobowiązania handlowej
spółki osobowej, Pr. Sp. 2002, Nr 6; G. Cern, Czynności prawne podjęte przez zarząd bez zgody
właściwego organu spółki kapitałowej, Pr. Sp. 2009, Nr 1; taż, Podejmowanie uchwał przez organy
spółek kapitałowych, Gdańsk 2010; A. Chłopecki, Regulacje spółki publicznej a kodeks spółek
handlowych, PPH 2015, Nr 4; M. Chudzik, L. Ciesielski, Pojęcie wkładu niepieniężnego (aportu)
oraz jego skutki podatkowe – wybrane zagadnienia, Rej. 2006, Nr 11; M.A. Dauses, Prawo go-
spodarcze Unii Europejskiej, Warszawa 1999; M. Dąbroś, Prawny skutek skazania za przestępstwo
wymienione w art. 18 § 2 k.s.h. jako ograniczenie zdolności prawnej, PPH 2014, Nr 8; D. Dą-
browski, Rozwiązanie spółki kapitałowej przez sąd na podstawie przepisów art. 21 Kodeksu spółek
handlowych, PUG 2001, Nr 12; A. Drzewiecki, Znak towarowy jako aport na rzecz spółek kapi-
tałowych. Zagadnienia wybrane, w: Kodeks spółek handlowych po pięciu latach, Wrocław 2006;
J. Frąckowiak, Handlowe czynności kreujące, PPH 2008, Nr 12; tenże, Instytucje prawa handlo-
wego w kodeksie cywilnym, Rej. 2003, Nr 6; J. Frąckowiak, A. Górski, I. Gromska-Szuster, Osoby
w projekcie Kodeksu cywilnego, PS 2010, Nr 3; J. Frąckowiak, R. Potrzeszcz, Czy nadanie osobo-
wości prawnej handlowym spółkom osobowym wymaga zasadniczej reformy prawa podatkowego?,
PPH 2000, Nr 1; D. Fuchs, Nieważność umowy ubezpieczenia z uwzględnieniem art. 17 w zw.
z art. 230 Kodeksu spółek handlowych, PUG 2003, Nr 5; Ł. Gasiński, J. Modrzejewski, J. Okolski,
Zasada równego traktowania akcjonariuszy na gruncie KSH, PPH 2002, Nr 10; B. Gnela, Wpływ
regulacji zawodu doradcy podatkowego wykonywanego w ramach handlowych spółek osobowych
na funkcjonowanie tych spółek, Rej. 2014, Nr 12; E. Gniewek, Charakter majątku osobowych
spółek handlowych, w: Kodeks spółek handlowych. Studia i materiały (red. R. Sztyk), Poznań 2001;
tenże, Subsydiarna odpowiedzialność członków ułomnych osób prawnych w kodeksie cywilnym
i kodeksie spółek handlowych, w: Kodeks spółek handlowych po pięciu latach, Wrocław 2006;
R. Golat, Prawa na dobrach niematerialnych jako przedmiot aportu w spółkach kapitałowych (ze
szczególnym uwzględnieniem problematyki know-how), Pr. Sp. 2002, Nr 4; S. Gołębiewski, W. Sę-
dzicki, Koncerny w polskim systemie prawa, Pr. Sp. 2006, Nr 3; M. Gomoła, Wierzytelność jako
przedmiot wkładu do spółki kapitałowej, Pr. Sp. 2002, Nr 10; G. Goss, Odpowiedzialność wy-
równawcza z tytułu przeszacowania aportu na gruncie kodeksu spółek handlowych, Pr. Sp. 2006,
Nr 11; G. Gorczyński, Kilka uwag o tzw. zbyciu członkostwa w handlowych spółkach osobowych
(na tle art. 10 KSH), Pr. Sp. 2001, Nr 7–8; W. Górecki, Dopuszczalność przenoszenia członkostwa
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w spółce cywilnej, PPH 2000, Nr 1; tenże, Odpowiedzialność majątkiem wspólnym małżonków za
zobowiązania handlowych spółek osobowych, cz. 1, PPH 2008, Nr 1; cz. 2, PPH 2008, Nr 2; J. Gry-
kiel, Zbycie udziału w ogóle praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej, cz. 1, Pr. Sp. 2009,
Nr 8; cz. 2, Pr. Sp. 2009, Nr 9; A. Herbet, Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania handlo-
wych spółek osobowych – zagadnienia materialnoprawne, Rej. 2003, Nr 6; A. Jakubecki, Zdolność
sądowa osobowych spółek handlowych a status ich wspólników w procesie cywilnym i egzeku-
cji, w: Prawo prywatne czasu przemian. Księga Pamiątkowa dedykowana profesorowi Stanisławowi
Sołtysińskiemu (red. A. Nowicka), Poznań 2005; M. Jasiakiewicz, Sytuacja prawna wspólników
osobowej spółki handlowej w razie jej upadłości, Rej. 2003, Nr 6; W. Jurcewicz, W sprawie inter-
pretacji art. 14 § 3 i art. 189 § 2 KSH, PPH 2003, Nr 7; T. Kalwat, Nieważność umowy spółki
kapitałowej – art. 21 KSH, PPH 2002, Nr 5; I. Karasek, Artykuł 17 k.s.h. a culpa in contrahendo,
PPH 2002, Nr 9; A. Karolak, Prawne mechanizmy ochrony spółki córki i jej wierzycieli w strukturze
holdingowej, Pr. Sp. 2001, Nr 5; tenże, Podstawy prawne tworzenia i funkcjonowania holdingów,
PUG 2001, Nr 5; tenże, Stosunki wewnątrzholdingowe, Pr. Sp. 2001, Nr 6; R. Kasprzyk, Charakter
prawny konwersji wierzytelności na udziały lub akcje w spółce kapitałowej, w: Prawo handlowe
po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (red. W.J. Katner, U. Promińska), Warszawa 2010;
W.J. Katner, Podwójna czy potrójna podmiotowość w prawie cywilnym, w: Rozprawy prawnicze.
Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana (red. L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar),
Kraków 2005; A. Kidyba, Atypowe spółki handlowe, Kraków 2006; tenże, Glosa do wyr. SN
z 28.10.2005 r., II CK 275/05 i post. SN 10.11.2005 r., II CK 320/06, Gl. 2006, Nr 4; tenże,
Handlowe spółki osobowe, Warszawa 2007, 2010; tenże, Niektóre skutki dla obrotu handlowego
wprowadzenia trzeciej kategorii podmiotowej, PPH 2004, Nr 12; tenże, Prawo handlowe, Warszawa
2010; tenże, Prowadzenie przedsiębiorstwa w spółkach osobowych jako cecha warunkująca po-
wstanie spółki, w: Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi
Stanisławowi Sołtysińskiemu (red. A. Nowicka), Poznań 2005; tenże, Przepisy dodane jako normy
kreujące nowe instytucje w KSH, PPH 2004, Nr 3; A. Kidyba, K. Kopaczyńska-Pieczniak, P. Bry-
łowski, Prawo spółek handlowych, Kraków 2004; ciż, Prawo spółek handlowych, Warszawa 2010;
M. Klimecki, R. Walczak, Odpowiedzialność wspólników handlowych spółek osobowych po noweli-
zacji prawa rodzinnego, MoP 2006, Nr 19; A. Koch, Następstwa przekroczenia przez zarządy spółek
kapitałowych ograniczeń do dokonywania czynności prawnych na tle kodeksu handlowego i projektu
prawa spółek handlowych, PPH 2000, Nr 6; tenże, O potrzebie nowelizacji unormowania sankcji
nieważności w art. 17 § 1 kodeksu spółek handlowych, w: Kodeks spółek handlowych po pięciu la-
tach, Wrocław 2006; Prawo spółek handlowych (red. A. Koch, J. Napierała), Warszawa 2007, 2011;
W.J. Kocot, Forma elektroniczna aktów założycielskich i niektórych czynności z zakresu stosun-
ków wewnętrznych spółek handlowych – nowelizacji kodeksu spółek handlowych z 28.11.2014 r.,
PPH 2015, Nr 2; K. Kopaczyńska-Pieczniak, Pozycja wspólnika spółki jawnej, Warszawa 2013;
S. Kowalski, Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej za zobowiązania spółki, Pr. Sp. 2003,
Nr 7–8; tenże, Rozszerzona odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki komandy-
towej, MoP 2003, Nr 5; G. Kozieł, Możliwość przenoszenia ogółu praw i obowiązków wspólników
handlowych spółek osobowych a wybrane konstrukcje atypowe w spółce jawnej, PPH 2006, Nr 3;
tenże, Przeniesienie praw i obowiązków wspólników w handlowych spółkach osobowych. Uwagi na
gruncie regulacji art. 10 KSH, Kraków 2006; tenże, Przesłanki przenaszalności praw i obowiązków
wspólników w handlowych spółkach osobowych, PPH 2003, Nr 11; tenże, Zakres przedmiotowy
i podmiotowy przeniesienia praw i obowiązków wspólnika handlowej spółki osobowej, PPH 2003,
Nr 12; Ł. Kozłowski, Odpowiedzialność wspólników spółek jawnych za zobowiązania tych spółek
– problemy egzekucyjne, cz. 1, Pr. Sp. 2007, Nr 4; cz. II, Pr. Sp. 2007, Nr 5; N. Kraj, Spółka
z o.o. w organizacji – dopuszczalność prowadzenia egzekucji z udziału wspólnika, PPH 2001,
Nr 10; J. Kruczalak-Jankowska, Zdolność upadłościowa wspólników osobowych spółek handlo-
wych w świetle prawa upadłościowego i naprawczego, PPH 2003, Nr 5; J. Kruczalak-Jankowska,
K. Trzciński, Kilka uwag na temat zakresu pojęciowego prowadzenia spraw spółki i reprezentacji
w spółkach osobowych w kodeksie spółek handlowych, w: Kodeks spółek handlowych po pięciu la-
tach, Wrocław 2006; Z. Kuniewicz, Doniosłość prawna uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni,
Gl. 2008, Nr 3; taż, Realizacja reprezentacji łącznej, PiP 2007, Nr 11; taż, Uchwała zgromadze-
nia wspólników bądź rady nadzorczej a umocowanie zarządu spółki kapitałowej do reprezentacji,
w: Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (red. W.J. Katner, U. Promińska),
Warszawa 2010; R.L. Kwaśnicki, M. Przygodzka, Umowy holdingowe w prawie prywatnym oraz
podatkowym, cz. I, R. Pr. 2005, Nr 4; cz. II, R. Pr. 2005, Nr 5; J. Lachowski, Kompensata umowna
a potrącenie ustawowe, PPH 2000, Nr 9; T. Leipert, Istota koncernu a art. 4 § 1 pkt 4 lit. f KSH, PPH
2006, Nr 2; M. Leśniak, Postępowanie w sprawach o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym, PPH
2001, Nr 5; tenże, Zakres kognicji sądu rejestrowego wobec uchwał zgromadzeń wspólników lub
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walnych zgromadzeń sprzecznych z ustawą w świetle uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego
z 18.09.2013 r. (III CZP 13/13), PPH 2014, Nr 10; M. Litwińska, Typologia spółek w Kodeksie
spółek handlowych, PUG 2001, Nr 2; M. Litwńska-Werner, Handlowa spółka osobowa jako ar-
chetyp relacji prawnej pomiędzy jednostką a grupą, Warszawa 2014; A. Malarewicz, A. Sakowicz,
Wierzytelność wspólnika – akcjonariusza wobec spółki jako przedmiot potrącenia i konwersji, cz. 1,
Pr. Sp. 2007, Nr 3; cz. 2, Pr. Sp. 2007, Nr 4; M. Mataczyński, „Złote” akcje w orzecznictwie ETS,
PPH 2004, Nr 3; W. Matysiak, Odpowiedzialność za dług własny czy odpowiedzialność za dług
cudzy. Kilka uwag na tle odpowiedzialności wspólników spółek osobowych, w: Węzłowe problemy
prawa handlowego (red. Z. Kuniewicz, A. Dadańska), Szczecin 2007; M. Michalski, Kodeks spółek
handlowych – kierunek proponowanych zmian, PPH 2003, Nr 9; tenże, Kontrola kapitałowa nad
spółką akcyjną, Kraków 2004; A. Michór, W sprawie skutków naruszenia art. 18 § 2–3 k.s.h.,
Rej. 2010, Nr 2; M. Minas, Aport w spółce kapitałowej, Gdańsk 2005; L. Moskwa, Nowe prze-
pisy o reprezentacji osobowych spółek handlowych (z wyłączeniem spółki komandytowo-akcyjnej),
w: Kodeks spółek handlowych po pięciu latach, Wrocław 2006; tenże, Ułomne osoby prawne –
czy koniec zadawnionego sporu?, PUG 2002, Nr 11; M. Muliński, Tytuł egzekucyjny przeciwko
spółce osobowej podstawą uzyskania klauzuli wykonalności przeciwko jej wspólnikom, PPH 2003,
Nr 6; J. Napierała, Korzystanie przez spółki ze swobody przedsiębiorczości, w: Kodeks spółek
handlowych po pięciu latach, Wrocław 2006; J.P. Naworski, Artykuł 230 k.s.h. – uwagi de lege
lata i de lege ferenda, cz. 1, MoP 2003, Nr 16; cz. 2, MoP 2003, Nr 17; tenże, Skutki przekro-
czenia przez zarządy spółek kapitałowych ograniczeń do dokonywania czynności prawnych (próba
wykładni art. 17 kodeksu spółek handlowych), PPH 2001, Nr 1; A. Nowacki, Konwersja długu na
kapitał, PPH 2008, Nr 12; P. Ochman, Z problematyki zakazu pełnienia funkcji piastuna organu
w spółkach handlowych – uwagi na marginesie art. 18 § 2 k.s.h., Rej. 2012, Nr 12; M. Olechow-
ski, Interes spółki kapitałowej wobec relacji kontraktowych w grupach spółek, w: Prawo handlowe
XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okol-
skiego (red. M. Modrzejewska), Warszawa 2010; J. Okolski, J. Modrzejewski, Ł. Gasiński, Natura
stosunku korporacyjnego spółki akcyjnej, PPH 2000, Nr 8; A. Opalski, Koncern w niemieckim
prawie spółek, PPH 1998, Nr 2; tenże, Koncern w polskim prawie spółek, porównanie z prawem
niemieckim, PPH 1998, Nr 7; tenże, W sprawie interpretacji art. 14 i art. 189 § 2 k.s.h. – polemika,
PPH 2004, Nr 2; K. Oplustil, Pożyczki wspólników lub akcjonariuszy udzielane spółkom kapita-
łowym, Kraków 2001; tenże, Wierzytelność wobec spółki kapitałowej jako przedmiot potrącenia
i konwersji, PPH 2002, Nr 2; K. Osajda, „Złota” akcja w orzecznictwie ETS i prawie polskim, PPH
2004, Nr 8; R. Pabis, Kodeks handlowy czy Kodeks spółek handlowych – przepisy intertemporalne,
Pr. Sp. 2001, Nr 4; tenże, Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, Pr. Sp. 2004, Nr 3–5; tenże,
Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jawnej, MoP 2002, Nr 16; tenże, Pisma
spółek handlowych. Przepisy ogólne, spółka jawna, spółka partnerska, t. 1, Warszawa 2003; tenże,
Skutki wadliwości czynności prawnych w świetle art. 17 1 i 2 k.s.h., PPH 2001, Nr 6; tenże, Spółka
z o.o. Komentarz, Warszawa 2006; tenże, Tworzenie spółki akcyjnej, Pr. Sp. 2002, Nr 1; M. Pazdan,
Kodeks spółek handlowych a kodeks cywilny, PiP 2001, Nr 2; tenże, Nowa polska ustawa o prawie
prywatnym międzynarodowym, PiP 2011, Nr 6; tenże, O rolach, w jakich może występować pro-
kurent przy dokonywaniu czynności prawnych, Rej. 2003, Nr 12; A. Pęczyk-Tofel, Dopuszczalność
potrącenia wierzytelności wspólnika wobec spółki z o.o. z wierzytelnością spółki względem wspól-
nika z tytułu dopłat, w: A. Pęczyk-Tofel, M. Tofel, Aktualności i orzecznictwo, Pr. Sp. 2010, Nr 7–8;
P. Pinior, Charakter prawny spółek osobowych w stadium organizacji, Pr. Sp. 2009, Nr 7–8; tenże,
Dominacja krzyżowa. Zarys problematyki, w: Kodeks spółek handlowych po pięciu latach, Wrocław
2006; tenże, Tworzenie koncernów na skutek podziału spółki w prawie niemieckim, Pr. Sp. 2005,
Nr 6; tenże, Umowa przewidująca zarządzanie spółką zależną, w: Umowy gospodarcze. Zagadnie-
nia wybrane (red. J. Gospodarek), Warszawa 2009; W. Popiołek, Czy koniec osiemdziesięcioletniej
tradycji formy niektórych czynności prawa spółek?, PPH 2015, Nr 4; tenże, w: Kodeks cywilny. Ko-
mentarz (red. K. Pietrzykowski), t. I, Warszawa 2011; tenże, Podmiotowy zakres zastosowania art. 6
Kodeksu spółek handlowych, Pr. Sp. 2001, Nr 7–8; tenże, Prawa podmiotowe uczestników spółek
handlowych, dodatek MoP 2015, Nr 7; R. Potrzeszcz, Tworzenie spółki kapitałowej w Kodeksie
spółek handlowych, PPH 2000, Nr 11; M. Poźniak-Niedzielska, Funkcjonowanie spółki dominu-
jącej w świetle przepisów KSH, PPH 2002, Nr 10; Prawo gospodarcze prywatne (red. T. Mróz,
M. Stec), Warszawa 2005; U. Promińska, Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki,
AULFI 2006, Nr 68; W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, Bydgoszcz–Kraków 2004; ciż,
Prawo spółek, Kraków 2006; Z. Radwański, Podmioty prawa cywilnego w świetle zmian Kodeksu
cywilnego przeprowadzonych ustawą z 14.2.2003 r., PS 2003, Nr 7–8; M. Romanowski, Pojęcie
spółki dominującej w Kodeksie spółek handlowych, PiP 2004, Nr 5; tenże, Zasada jednakowego
traktowania udziałowców spółki kapitałowej, cz. 1, PPH 2005, Nr 1; cz. 2, PPH 2005, Nr 2; tenże,
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Zdolność aportowa i wycena konwersji długu na kapitał, PPH 2003, Nr 12; M. Rożnowska, Pojęcie
zgody organu spółki kapitałowej (art. 17 § 1 i 2 KSH), PPH 2004, Nr 2; R. Sadlik, Skutki czynno-
ści prawnych zarządu podjętych bez wymaganej zgody innego organu spółki kapitałowej, Pr. Gosp.
2002, Nr 11; T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, Zmiany w Kodeksie spółek handlowych, PPH 2004,
Nr 2–4; L. Siwik, Odpowiedzialność poręczyciela będącego wspólnikiem spółki z o.o. za jej zo-
bowiązania. Kilka uwag na tle prawa polskiego i niemieckiego, w: Odpowiedzialność w prawie
cywilnym (red. A. Machnikowski), Wrocław 2006; tenże, Wspólnik spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością jako poręczyciel jej zobowiązań, PPH 2007, Nr l0; J. Sokołowski, Pożyczki wspólników
na rzecz spółki. Nowa regulacja kodeksu spółek handlowych na tle rozwiązań niemieckich, PPH
2002, Nr 2; tenże, Ukryte wkłady niepieniężne w prawie niemieckim, europejskim i polskim, PPH
2001, Nr 2; S. Sołtysiński, Nieważne i wzruszalne uchwały zgromadzeń spółek kapitałowych, PPH
2006, Nr 1; tenże, Przepisy ogólne Kodeksu spółek handlowych (wybrane zagadnienia), PiP 2001,
Nr 7; tenże, Skutki działania piastunów wadliwego składu zarządu lub rady nadzorczej w spółkach
kapitałowych oraz spółdzielniach, w: Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa ku czci profesora
Maksymiliana Pazdana (red. L. Ogiegło, W. Popiołek, A. Szpunar), Kraków 2005; tenże, Założenia
projektu ustawy – prawo spółek handlowych dotyczące spółek osobowych, GSP 1999, t. V; tenże,
Zgrupowanie spółek. Zarys problematyki prawnej, KPP 1993, Nr 3; T. Sójka, Zasada równego
traktowania akcjonariuszy w kodeksie spółek handlowych – zagadnienia podstawowe, RPEiS 2000,
Nr 4; T. Staranowicz, Regulacja prawna holdingu w KSH, R. Pr. 2003, Nr 6; J. Stasiak, Artykuł 15
§ 1 kodeksu spółek handlowych a poręczenie wekslowe, Pr. Sp. 2005, Nr 11; L. Stecki, Holding,
Toruń 1999; J.A. Strzępka, Konsekwencje legislacyjnego wyodrębnienia osobowych spółek handlo-
wych, Pr. Sp. 2001, Nr 9; tenże, Zabezpieczenie przez spółkę dominującą zobowiązań zaciągniętych
przez spółki zależne, cz. I, Pr. Sp. 2002, Nr 12; cz. II, Pr. Sp. 2003, Nr 1; A. Szajkowski, Formy
ustrojowe spółek handlowych, PiP 2001, Nr 8; tenże, Refleksje nad nowym Kodeksem spółek han-
dlowych, PUG 2001, Nr 1; R. Szczepaniak, Kwestia nieważności czynności prawnych jako skutek
nadużycia prawa do posługiwania się formą osoby prawnej, PPH 2008, Nr 2; R. Szczęsny, Ko-
nieczność zatwierdzenia umowy holdingowej przez akcjonariuszy spółek handlowych, PPH 2006,
Nr 5; A. Szumański, Nowelizacja kodeksu spółek handlowych z 28.11.2014 r. przewidująca szer-
sze wykorzystanie wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym, PPH 2015, Nr 4; tenże,
Nowe polskie prawo spółek handlowych, PPH 2001, Nr 1; tenże, Ograniczona regulacja prawa
holdingowego (prawa grup spółek) w Kodeksie spółek handlowych, PiP 2001, Nr 3; tenże, Po-
trzeba i zakres projektowanej nowej regulacji prawa holdingowego w Polsce, w: Prawo handlowe
po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (red. W.J. Katner, U. Promińska), Warszawa 2010;
tenże, Regulacja prawna holdingu w polskim i europejskim prawie spółek (zagadnienia pojęciowe),
PPH 1996, Nr 8; tenże, Wkłady niepieniężne do spółek kapitałowych, Warszawa 1997; J. Szwaja,
Nowy Kodeks spółek handlowych, Pr. Sp. 2001, Nr 1; R. Szymkowiak, T. Zgliński, Skutki nowe-
lizacji definicji spółki dominującej, Pr. Sp. 2004, Nr 6; M. Ślązak, Konieczność uzyskania zgody
na dokonanie określonych czynności prawnych w świetle art. 17 § 2 KSH, Pr. Sp. 2004, Nr 9;
A. Śmigaj, Odpowiedzialność spółki dominującej w prawie polskim i włoskim, Pr. Sp. 2005, Nr 1;
taż, Pozycja prawna wierzyciela spółki zależnej w prawie polskim i włoskim, w: Kodeks spółek
handlowych po pięciu latach, Wrocław 2006; T. Targosz, Art. 7 Kodeksu spółek handlowych – czy
rzeczywiście zalążek regulacji prawa holdingowego?, Rej. 2003, Nr 1; tenże, Nadużycie osobowości
prawnej, Kraków 2004; tenże, Odpowiedzialność wspólnika wobec wierzycieli spółki, PPH 2003,
Nr 4; P. Tereszkiewicz, Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jawnej, Warszawa
2008; P. Tomala, Nieholdingowe umowy o zarządzanie spółek, Pr. Sp. 2008, Nr 12; M. Trzebiatow-
ski, Granice działań likwidacyjnych w spółce kapitałowej (na przykładzie pożyczki dla likwidatora),
PPH 2006, Nr 7; P. Urbanek, Łączenie się spółek kapitałowych przez przejęcie w ramach struktury
holdingowej zintegrowanej, R. Pr. 2004, Nr 5; J. Warchoł, Umowy koncernowe w prawie niemiec-
kim, cz. I, PPH 2001, Nr 9; cz. II, PPH 2001, Nr 10; P. Wąż, Szkoda wyrządzona spółce zależnej
przez spółkę dominującą, Pr. Sp. 2008, Nr 1; A.W. Wiśniewski, Niektóre problemy nowej regulacji
prawnej handlowych spółek osobowych, Pal. 2001, Nr 11–12; tenże, Prawo o spółkach. Podręcznik
praktyczny. Spółka akcyjna, t. III, Warszawa 1993; tenże, Stan prywatnego prawa gospodarczego
a optymalna wizja kodeksu cywilnego – zagadnienia podmiotowe, PPH 2008, Nr 6; A. Witosz,
Subsydiarna odpowiedzialność wspólników spółek osobowych, Pr. Sp. 2006, Nr 12; A.J. Witosz,
Odpowiedzialność wspólników spółek osobowych. Przypadki szczególne, Warszawa 2008; A.J. Wi-
tosz, Prowadzenie spraw i reprezentacja spółek osobowych, Warszawa 2013; S. Włodyka, Prawo
koncernowe, Kraków 2003; M. Wojtyczek, Dopuszczalność zawierania tzw. umów holdingowych
w świetle przepisów Kodeksu spółek handlowych, Pr. Sp. 2002, Nr 5; A. Wolter, J. Ignatowicz,
K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1998; A. Zabłocka, Zdolność sądowa
spółek, PUG 2004, Nr 1; R. Zdzieborski, Spółki kapitałowe w organizacji w projekcie ustawy prawo
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spółek handlowych, PPH 2000, Nr 7; J.J. Zięty, Stosunek dominacji – zależności jako samodzielny
stosunek prawny, w: Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (red. W.J. Katner,
U. Promińska), Warszawa 2010.

Art. 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek]
§ 1. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, po-

dział i przekształcanie spółek handlowych.
§ 2. Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa,

spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

Spis treści
Nb

I. Przebieg prac nad Kodeksem spółek handlowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. Dostosowanie prawa spółek do dyrektyw i ustawodawstwa Unii Europejskiej . . . . . . . . . 3

III. Cele kodyfikacji prawa spółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
IV. Zasada numerus clausus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
V. Kodeks spółek handlowych a ustawy sąsiednie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

VI. Systematyka Kodeksu spółek handlowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

I. Przebieg prac nad Kodeksem spółek handlowych
1. Uchwalenie KSH. Prace Komisji Kodyfikacyjnej. W dniu 15.9.2000 r. uchwalony zo- 1

stał KSH, który po podpisaniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej opublikowano w Dzienniku
Ustaw z 8.11.2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037).

W dniu 16.2.1997 r. został powołany przez Komisję zespół w składzie: prof. zw. dr hab.
S. Sołtysiński (UAM; przewodniczący), prof. zw. dr hab. A. Szajkowski (Instytut Nauk Praw-
nych PAN) i prof. zw. dr hab. J. Szwaja (UJ). Zespołowi temu powierzono opracowanie
projektu ustawy. W pierwszym etapie przygotowano szczegółowe założenia reformy prawa
spółek handlowych, które przyjęła Komisja Kodyfikacyjna. W trakcie prac w składzie zespołu
nastąpiła zmiana. Na miejsce prof. J. Szwaji przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej miano-
wał prof. dr hab. A. Szumańskiego (UJ). Zespół ten opracował Projekt ustawy – Prawo spółek
handlowych (dalej: Projekt) (por. Uzasadnienie projektu ustawy – Prawo spółek handlowych,
opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego, Warszawa 3.12.1999 r. Minister-
stwo Sprawiedliwości Departament Legislacyjno-Prawny; dalej: Uzasadnienie Projektu).

Projekt stanowi realizację dominującego stanowiska w polskiej doktrynie prawa cywilnego,
w myśl której prawo spółek handlowych stanowi jedynie wyodrębniony przedmiotowo dział
jednolitego prawa cywilnego. Takie stanowisko zajmowały kolejne składy Rady Legislacyj-
nej, Komisja ds. Reformy Prawa Cywilnego kierowana przez prof. W. Czachórskiego i Grupa
Robocza ds. Reformy Prawa Spółek Zarobkowych działająca w latach 1991–1994 pod prze-
wodnictwem prof. A. Kleina oraz obecna Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego (Komisja
Kodyfikacyjna) (por. Uzasadnienie Projektu, s. 248).

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przyjęła Projekt 27.1.1999 r. Został on ogło-
szony na łamach Prawa Spółek (1999, Nr 3). Powołany przez Komisję Kodyfikacyjną Zespół
ds. Prawa Spółek Handlowych opracował najpierw Założenia reformy prawa spółek handlo-
wych, które zostały zaaprobowane przez Komisję Kodyfikacyjną, a następnie opublikowane.
W czerwcu 1998 r., po kilku plenarnych dyskusjach nad wstępnymi wersjami Projektu w Ko-
misji Kodyfikacyjnej, opublikowano pierwszą jego wersję, która została poddana ocenie na
ogólnopolskiej konferencji środowisk naukowych, zorganizowanej przez Ministerstwo Spra-
wiedliwości, Komisję Kodyfikacyjną, INP PAN oraz Wydział Prawa KUL. Konferencja odbyła
się 28.6.1998 r. w Warszawie. Dyskusja nad Projektem koncentrowała się głównie wokół
problemów przedstawionych przez czterech recenzentów powołanych przez Komisję Kodyfi-
kacyjną. Obszerne referaty przygotowali: prof. J. Frąckowiak (UWr.), prof. K. Kruczalak (UG),
prof. W. Popiołek (UŚ) i prof. A.W. Wiśniewski (UW). Recenzenci i zdecydowana większość
dyskutantów byli zgodni, że istnieje pilna potrzeba reformy prawa spółek handlowych oraz
że opublikowany Projekt stanowi dobrą podstawę do prowadzenia dalszych prac legislacyj-
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nych. Jednocześnie zgłoszono interesujące propozycje rozwiązań alternatywnych oraz ponad
stu szczegółowych uwag o charakterze merytorycznym i redakcyjnym.

Uwagi zgłoszone w trakcie konferencji oraz przez członków Komisji Kodyfikacyjnej były
analizowane przez autorów Projektu i w znacznym stopniu uwzględnione w toku dalszych prac
legislacyjnych. Wiele cennych propozycji napłynęło od kierownictwa i członków Klubu Emi-
tenta – organizacji skupiającej spółki giełdowe. Komisja Kodyfikacyjna korzystała również
ze szczegółowych opinii przygotowanych przez ekspertów niemieckich, którzy pozytywnie
ocenili zawarte w nim rozwiązania. W dniach 7–8.12.1998 r. Projekt był przedmiotem semina-
rium z udziałem wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki niemieckiej. Zespołowi ekspertów
niemieckich przewodniczył wybitny znawca prawa spółek prof. dr M. Lutter (Bonn). Opi-
nie o Projekcie przygotowali także prof. E. Meincke (Hamburg), prof. Bayer (Jena) oraz dr
M. Pelzer (Frankfurt). Zarówno recenzje, jak i dyskusja na seminarium były bardzo cenne dla
autorów Projektu, w szczególności dla wyrobienia sobie poglądu na temat najbardziej spor-
nych zagadnień przygotowanej kodyfikacji, a także dla oceny zgodności Projektu z prawem
unijnym. Kilka istotnych propozycji przedłożonych przez ekspertów niemieckich znalazło się
w najnowszej wersji Projektu (np. zniesienie sukcesywnego trybu zawiązania spółki akcyj-
nej i przyjęcie obecnej redakcji art. 21 Projektu). Projekt ustawy był również konsultowany
ze środowiskiem gospodarczym, np. Business Center Club, Klubem Emitenta, Sejmikiem Izb
Gospodarczych, Naczelną Izbą Lekarską (przepisy o spółce partnerskiej) i licznymi przedsta-
wicielami praktyki prawniczej. Wszystkie te środowiska podzieliły pogląd o pilnej potrzebie
reformy prawa spółek handlowych i udzieliły poparcia dla przyjętych założeń Projektu, wy-
suwając jednocześnie wiele propozycji zmian i uzupełnień.

Założenia reformy prawa spółek handlowych, realizowane w ramach prac Komisji Kodyfi-
kacyjnej Prawa Cywilnego, spotkały się z krytyką części środowiska cywilistycznego, głównie
przedstawicieli Katedry Prawa Handlowego Uniwersytetu Warszawskiego. Interesującym fo-
rum wymiany poglądów stała się konferencja zorganizowana przez Dziekana Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, która odbyła się w Warszawie 17.11.1998 r. Dys-
kusja ujawniła, że różnice zdań dotyczą nie tyle konkretnych propozycji rozwiązań zawartych
w Projekcie, ile podstawowych założeń reformy prawa cywilnego, problemu restrykcji KH oraz
oceny stopnia pilności prac nad reformą prawa spółek (Uzasadnienie Projektu, s. 246–248).
Sprawozdanie z Konferencji, Warszawa (27.11.1998 r.) oraz referaty wygłoszone przez prof.
J. Okolskiego (UW) i prof. K. Kruczalaka (UG), prof. J. Frąckowiaka (UWr.), dr. J. Kraussa
(UW) opublikowane zostały wraz z głosami w dyskusji w Przeglądzie Prawa Handlowego
(wkładka do Nr 2 z 1999 r.).

W dniach 31–2.6.1999 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbył się zjazd Katedr Prawa
Handlowego zorganizowany przez Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, poświęcony reformie prawa spółek i prawa cywilnego.

W dniach 25–27.6.2000 r. w Szklarskiej Porębie odbyła się konferencja naukowa na temat:
Spółka jako podstawowa forma funkcjonowania przedsiębiorców, zorganizowana przez Izbę
Notarialną we Wrocławiu oraz Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego Instytutu Prawa
Cywilnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Zob. Sprawozdanie z tej konferencji – Ostatnie szlify
Kodeksu spółek handlowych, J. Jacyszyn, Rej. 2000, Nr 6, s. 186.

2. Zakres i nazwa ustawy. Kodeks spółek handlowych wyczerpująco reguluje organizację2
i funkcjonowanie spółek handlowych, którymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka ko-
mandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka
akcyjna.

Kodeks spółek handlowych uregulował w szczególności problematykę łączenia podziału
i przekształcenia wszystkich typów spółek.

Poza regulacją KSH pozostała spółka cywilna; istnieją plany przywrócenia spółki cichej
w dalszej nowelizacji KC.

Kodeks spółek handlowych nie reguluje instytucji firmy, prokury oraz rejestru sądowego.
Przepisy dotyczące firmy oraz prokury wprowadzone zostały do KC na podstawie ustawy
z 14.2.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
Nr 49, poz. 408). Przepisy te weszły w życie 25.9.2003 r. Tym samym tego samego dnia
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utraciły moc obowiązującą przepisy KH dotyczące firmy i prokury. Zgodnie z założeniami
przyjętymi w Uzasadnieniu Projektu ustawy – Kodeks spółek handlowych rozszerzono zakres
zastosowania tych instytucji.

W myśl art. 432 KC przedsiębiorca działa pod firmą. Z kolei art. 431 KC stanowi, iż
przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działal-
ność gospodarczą lub zawodową. O ile pod rządami KH zasady obierania i posługiwania się
firmą odnosiły się tylko i wyłącznie do spółek handlowych, o tyle obecnie, dzięki zamiesz-
czeniu regulacji dotyczącej firmy, znajdą one zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców
w rozumieniu art. 431 KC. Firma jest oznaczeniem przedsiębiorcy, a nie przedsiębiorstwa
stanowiącego przedmiot praw przedsiębiorcy (por. J. Szwaja, w: Sołtysiński, Szajkowski, Szu-
mański, Szwaja, Komentarz KSH, t. V, 2008, s. 31, Nb 2; W. Popiołek, w: Kodeks cywilny.
Komentarz (red. K. Pietrzykowski), t. I, 2011, s. 222). W przepisie art. 551 KC oznaczenie
indywidualizujące przedsiębiorstwo zostało wymienione jako jeden ze składników przedsię-
biorstwa w znaczeniu przedmiotowym. W aktualnym stanie prawnym firma odnosi się więc
tylko do przedsiębiorcy jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową,
natomiast nazwa jest oznaczeniem indywidualizującym przedsiębiorstwo lub jego wyodręb-
nione części (szerzej na ten temat J. Szwaja, w: Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja,
Komentarz KSH, t. V, 2004, s. 280, Nb 82).

Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, co nie wyklucza jednak włączenia do firmy
pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce
jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych. Wspomnieć należy, że przepisy
SwobDziałGospU stanowią już o firmie przedsiębiorcy, a nie o oznaczeniu przedsiębiorcy.

Firmą osoby prawnej jest jej nazwa. Firma osoby prawnej powinna także zawierać okreś-
lenie formy prawnej, które jednak może być podane w skrócie. Zważyć należy, że przepisy
KSH dotyczące firm poszczególnych spółek handlowych nakazują określenia w firmie formy
prawnej w pełnym brzmieniu, np. art. 160 § 1 KSH. Jedynie w obrocie spółki handlowe mogą
posługiwać się firmą z dodatkiem wskazującym na formę organizacyjną podaną w skrócie,
np. „Kowalix sp. z o.o.”. Biorąc pod uwagę to, że przepisy KSH mają charakter szczególny
w stosunku do regulacji KC, w przypadku spółek handlowych za niedopuszczalne uznać
należy zarejestrowanie spółki, której firma w pełnym brzmieniu zawierałaby skrót formy or-
ganizacyjnej.

Kodeks cywilny nie zawiera natomiast przepisu dotyczącego firmy jednostek organizacyj-
nych, które nie mają osobowości prawnej, a którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Jeżeli
jednak jednostki takie mają status przedsiębiorcy, niewątpliwie znajdują do nich zastosowanie
przepisy o firmie. Na podstawie art. 331 KC stosuje się tu odpowiednio przepisy o firmie
osoby prawnej. Dotyczy to przede wszystkim spółek osobowych, które nie mają osobowości
prawnej, a które na podstawie art. 8 KSH mają zdolność prawną.

Kwestią kontrowersyjną w doktrynie prawa handlowego była niewątpliwie dopuszczalność
skracania firm spółek handlowych (por. A. Kidyba, w: Kruczalak, Komentarz KSH, 2001,
s. 168–169; J. Szwaja, w: Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja, Komentarz KSH, t. V,
2008, s. 169). W myśl art. 435 § 4 KC, przedsiębiorca może posługiwać się skrótem firmy,
przy czym skrót firmy powinien być ujawniony we właściwym rejestrze. Na gruncie tego
przepisu przyjąć należy, że dopuszczalne jest skracanie firmy spółek handlowych, z tym jed-
nak zastrzeżeniem, że firma w wersji skróconej nie może wywoływać wątpliwości u osób
trzecich wchodzących ze spółką w stosunki co do tego, czy mają oni do czynienia z tym
samym podmiotem. Należy się tutaj niewątpliwie kierować kryterium obiektywnym. Z punktu
widzenia praktyki podkreślić trzeba, że możliwość posługiwania się firmą w wersji skróco-
nej wymaga odpowiedniego postanowienia w umowie spółki lub statucie, a także ujawnienia
skrótu w rejestrze sądowym. Niestety, przepisy KrRejSU, a także akty wykonawcze do tej
ustawy nie zawierają postanowień dotyczących wpisu skrótu firmy. Nie dotyczy to jednak
dodatku obligatoryjnego wskazującego na formę organizacyjną, gdyż możliwość używania
w obrocie firmy z tym dodatkiem w wersji skróconej wynika z przepisów KSH.

Zgodnie z art. 7 ustawy z 14.2.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U. Nr 49, poz. 408) przedsiębiorcy mają obowiązek dostosowania

Strzępka/Zielińska 9



Art. 1 Nb 2 Tytuł I. Przepisy ogólne

swoich firm do przepisów KC w terminie czterech lat od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do
25.9.2006 r. W razie niemożności dostosowania używanej firmy do przepisów KC sąd re-
jestrowy, na wniosek przedsiębiorcy złożony do 25.9.2006 r., rozstrzyga o dopuszczalności
zachowania dotychczasowej firmy w całości lub z niezbędnymi zmianami. Orzeczenie sądu
powinno zapaść nie później niż w terminie pięciu lat od dnia wejścia ustawy w życie.

Szczegółowe motywy odnośnie do zakresu przedmiotowego ustawy – Kodeks spółek han-
dlowych wskazano w Uzasadnieniu Projektu (s. 244–245 oraz 254–255):

„(I) «Projekt» nowej ustawy zawiera wyczerpujące uregulowanie problematyki prawa spółek
handlowych, normowanej obecnie przede wszystkim w KH. Zakłada przy tym uchylenie KH
i przeniesienie niektórych jego instytucji do KC. Uchylenie KH połączone będzie jednak
z utrzymaniem w szerokim zakresie dotychczasowych jego postanowień, przy jednoczesnym
powiększeniu katalogu spółek handlowych i rozbudowaniu rozmaitych typów przekształceń
znanych form spółek (np. spółek osobowych w spółki kapitałowe oraz spółek kapitałowych
w spółki osobowe) oraz wyczerpującym uregulowaniu problematyki łączenia i podziału spółek.

(II) Jakkolwiek Projekt przyjmuje jako wytyczną zasadę kontynuacji to zakres proponowa-
nych zmian jest znaczny i ulega rozszerzeniu pod wpływem uwag Komisji Kodyfikacyjnej,
krajowych i zagranicznych recenzentów oraz głosów przedstawicieli kół gospodarczych. Obok
nowych rozwiązań wprowadzonych w przepisach ogólnych (tytuł I) Projekt zakłada regulację
dwóch, nieznanych dotąd prawu polskiemu, typów spółek (spółki partnerskiej i komandytowo-
-akcyjnej) oraz całkowicie nowe rozwiązania dotyczące łączenia, podziału i przekształcania
spółek. Bardzo istotne zmiany wprowadzono do dotychczasowych unormowań spółki akcyjnej.
Pozostałe instytucje, znane w KH, zostały poddane nowelizacji w różnym zakresie i dosto-
sowane do wymagań dyrektyw Unii Europejskiej. Pod wpływem argumentów podniesionych
podczas dyskusji prowadzonych w Komisji Kodyfikacyjnej zrezygnowano z inkorporacji prze-
pisów o europejskim zgrupowaniu interesów. Głównym argumentem za takim rozwiązaniem
jest okoliczność, że wspomniany typ spółki stanie się częścią naszego porządku prawnego
bez konieczności transformacji przepisów unijnych z chwilą przystąpienia Polski do UE.
Do rozstrzygnięcia pozostaje jedynie problem ewentualnego przyznania temu typowi spółki
osobowości prawnej. Dyrektywa kontynuacji przejawia się również w tym, że Projekt przyj-
muje szereg konkretnych rozwiązań zaaprobowanych przez Grupę Roboczą ds. Reformy Prawa
Spółek Zarobkowych, działających w latach 1991–1994 w ramach Komisji ds. Reformy Prawa
Cywilnego.

(III) Komisja Kodyfikacyjna rozważała także możliwość uregulowania w jednej ustawie
wszystkich typów spółek, łącznie ze spółką cywilną i spółką cichą. Wobec braku zdecydo-
wanej opinii większości Komisji w tym przedmiocie autorzy Projektu opowiedzieli się za
pozostawieniem spółki cywilnej poza zakresem Projektu i uregulowania spółki cichej w KC.
Również w tym zakresie Komisja podzieliła stanowisko przyjęte w toku prac jej poprzedniczki
(Komisji ds. Reformy Prawa Cywilnego).

(IV) Komisja Kodyfikacyjna zakłada, że w KC zostaną uregulowane również instytucje
firmy i prokury, które powinny mieć zastosowanie m.in. do spółdzielni i jednoosobowych
podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców). Poza ustawą znajdzie się także instytucja reje-
stru handlowego. Jego funkcje określa ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
(t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.).

(V) Projekt zawiera nowe przepisy dotyczące podziału, łączenia i przekształcania spółek
handlowych.

(VI) Zakłada się wprowadzenie przepisów ogólnych, które normować będą szereg zagad-
nień wspólnych dla wszystkich spółek handlowych (. . . ). W tym ostatnim zakresie ustawa
wykraczać będzie poza ramy KH i większości europejskich kodyfikacji prawa spółek.

(VII) Autorzy Projektu są zdania, że zakres projektowanej ustawy uzasadnia przyjęcie
nazwy – «Kodeks spółek handlowych». Ma to podkreślić rangę ustawy w systemie prawa
cywilnego, a także akcentować kontynuację tradycji Kodeksu handlowego. Należy zwró-
cić uwagę, że proponowana nazwa, w przeciwieństwie do obecnej nazwy «kadłubowego»
Kodeksu handlowego (po 1964 r.), w pełni odzwierciedlałaby przedmiot nowej ustawy. Więk-
szość członków Komisji Kodyfikacyjnej opowiedziała się jednak za przyjęciem nazwy «Prawo
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spółek handlowych». W dyskusji podniesiono m.in., że proponowana przez nas nazwa pod-
kreślałaby nadmiernie autonomię prawa spółek handlowych. Autorzy Projektu zastosowali się
do stanowiska większości Komisji”.

Dalsza część Uzasadnienia Projektu zawiera inne jeszcze argumenty na rzecz odrębnej
ustawy o spółkach handlowych (Uzasadnienie Projektu, s. 254–255).

„Już opracowany w 1991 r. przez prof. A. Kleina projekt ustawy prawa spółek handlowych
zakładał konieczność wyczerpującej regulacji tej problematyki poza ramami «kadłubowego»
KH. Również «Założenia do reformy prawa cywilnego» – przyjęte przez Komisję ds. Reformy
Prawa Cywilnego, działającą pod przewodnictwem prof. W. Czachórskiego – przesądziły o ko-
nieczności odejścia od rozwiązań, w myśl których pewne przepisy KH są utrzymane tylko
dla potrzeb spółek handlowych. Jak trafnie podkreślił A. Całus, ogólne przepisy o firmie,
prokurze, rejestrze oraz ogłaszaniu danych o spółkach i innych podmiotach prowadzących
przedsiębiorstwo powinny znaleźć się poza prawem spółek, głównie w KC. W tym zakresie
istnieje bowiem pilna potrzeba w miarę jednolitego traktowania podmiotów gospodarczych
(przedsiębiorców). Nie ma też żadnych uzasadnionych argumentów, które przemawiałyby za
tym, aby np. firma, prokura czy rejestr były instytucjami nierozerwalnie związanymi tylko
ze spółkami handlowymi. Po uregulowaniu tych instytucji w KC będą one przydatne wszyst-
kim podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą”.

Argumentem na rzecz nowej ustawy o spółkach handlowych jest także okoliczność, że
przepisy Kodeksu handlowego utrzymane przez art. VI PWKC stanowią w istocie regulację
poświęconą niemal wyłącznie spółkom handlowym, które także w opinii zwolenników restau-
racji prawa handlowego „nie stanowią obecnie instrumentu realizacji jakiejkolwiek koncepcji
(. . . ) i ani nie służą realizacji normatywnej jedności prawa cywilnego, ani nie są nośnikami
koncepcji prawa handlowego. Utrzymanie w dotychczasowym kształcie KH, a zwłaszcza jego
systematyki, miałoby sens jedynie wówczas, gdy dokonana reforma przybrała postać «małej
nowelizacji». Tymczasem, w liczącym ponad 630 artykułów Projekcie ponad połowa z nich
to artykuły nowe. Harmonizacja tak znacznej liczby nowych jednostek redakcyjnych z dotych-
czasowymi przepisami KH wymagałaby nie tylko ujednolicenia terminologii. Wprowadzenie
licznych zmian merytorycznych i terminologicznych do «kadłubowego» KH byłoby sprzeczne
z podstawowymi zasadami techniki ustawodawczej i uczyniłoby go bardziej nieczytelnym.
Trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób można byłoby inkorporować do KH przepisy ogólne,
przepisy o nowych typach spółek, kilkadziesiąt nowych artykułów dotyczących spółki akcyj-
nej oraz całkowicie nowe uregulowania zawarte w tytule czwartym. Trudno sobie również
wyobrazić, aby np. na końcu art. 497 KH można było umieścić ponad sto przepisów o łącze-
niu, podziale i przekształcaniu spółek, podczas gdy np. dodanie zaledwie kilkunastu nowych
przepisów o papierach wartościowych w KC (art. 9211–92116) utrudnia korzystanie z ko-
deksu. Należy także uwzględnić, że większość przepisów KH uległa w Projekcie większym
lub mniejszym zmianom redakcyjnym i merytorycznym. W toku prac Komisji Kodyfikacyjnej
recenzenci kolejnych wersji Projektu zgłosili ponad 600 uwag redakcyjnych i merytorycznych
do obowiązujących przepisów KH, które nie były przedmiotem zasadniczych zmian meryto-
rycznych” (Uzasadnienie Projektu, s. 254–255).

II. Dostosowanie prawa spółek do dyrektyw i ustawodawstwa Unii Europejskiej
1. Założenia reformy prawa handlowego. Jedynym założeniem reformy prawa handlowego 3

było dostosowanie prawa polskiego do wymagań Unii Europejskiej w Uzasadnieniu Projektu
(s. 251–254) wyjaśniono:

„Polska zobowiązała się dokonać harmonizacji prawa o spółkach z ustawodawstwem obo-
wiązującym w UE (art. 68–69 Układu). Warto podkreślić, że zgodnie z art. 68 Układu,
warunkiem wstępnym integracji gospodarczej Polski ze Wspólnotami jest zbliżenie istnieją-
cego i przyszłego ustawodawstwa do istniejącego we Wspólnotach, art. 69 Układu wymienia
«prawo o spółkach» na drugim miejscu wśród kilkunastu priorytetowych dziedzin prawa wy-
magających harmonizacji. Rząd RP wielokrotnie deklarował gotowość spełnienia tego warunku
przed datą deklarowanej gotowości przystąpienia do Unii w 2002 r., co uwzględniając ko-
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nieczność vacatio legis, wymagałoby uchwalenia nowej ustawy najpóźniej w 2000 r. Już na
początku 1993 r. Urząd Rady Ministrów zwrócił Ministrowi Sprawiedliwości uwagę na brak
przygotowania projektu o spółkach, zaliczonego do najważniejszych przedsięwzięć legisla-
cyjnych zarówno ze względu na potrzeby praktyki, jak i na jego priorytetowe znaczenie dla
prowadzonych prac dostosowujących polski system prawny do prawa UE.

Warunek zbliżenia naszego prawa spółek do obowiązujących aktów Wspólnoty wymaga
nie tylko inkorporacji kilkudziesięciu konkretnych przepisów prawa materialnego, lecz prze-
budowy licznych podstawowych instytucji praw spółek kapitałowych. Należy uwzględnić, że
dyrektywy unijne są dostosowane do stanu prawa spółek w Europie Zachodniej, które są bo-
gatsze od KH o liczne udoskonalenia legislacyjne powstałe w okresie ostatnich sześćdziesięciu
lat (np. regulacje dotyczące spółek powiązanych kapitałowo, roli instytucji finansowych, spółek
jednoosobowych, tzw. nieważności spółki, łączenia i podziału spółek, nabywania akcji «włas-
nych», ochrony obligatariuszy i innych osób, którym przyznano tzw. prawa partycypacyjne).
Należy podkreślić, że w latach 60. i 70. państwa UE dokonały głębokich reform swego prawa
spółek handlowych, zwłaszcza spółek kapitałowych, przy czym już w owym okresie ustawy te
były znacznie bardziej nowoczesne niż KH w następstwie reform przeprowadzonych w końcu
lat trzydziestych i po zakończeniu drugiej wojny światowej.

Harmonizacja polskiego prawa spółek z prawem obowiązującym w UE nie powinna ograni-
czać się do spełniania minimalnego zakresu zmian dyktowanych przez acquis communaitere,
lecz systemach prawnych Unii. Aby uzmysłowić sobie pilność dokończenia reformy, należy
również przypomnieć, że Polska jest bodaj jedynym państwem w Europie Środkowo-Wschod-
niej, które nie dokonało takiego kroku. Unowocześnienie prawa spółek handlowych jest
potrzebne dla usprawnienia procesu reform, zwłaszcza ułatwienia inwestowania (np. podno-
szenia kapitału zakładowego), prywatyzacji i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych na
drodze łączenia, dzielenia i przekształcania spółek. W świetle tych celów propozycje, aby
czekać z oceną potrzeb szerszych zmian w KH do zakończenia okresu transformacji i pry-
watyzacji, uznać należy za postulaty radykalnie zachowawcze, niemożliwe do pogodzenia
z zadaniami Komisji Kodyfikacyjnej – a co ważniejsze – z potrzebami okresu transforma-
cji i integracji europejskiej. W szczególności wariant docelowy, polegający na uregulowaniu
spółek w ramach odtworzonego modelu KH z 1934 r., stanowi propozycję powrotu do roz-
wiązań przyjętych w XIX-wiecznych kodyfikacjach prawa handlowego”.

III. Cele kodyfikacji prawa spółek
1. Cele kodyfikacji prawa spółek. Uzasadnienie Projektu (s. 265–268) zawiera wskazanie4

celów kodyfikacji prawa spółek oraz źródeł inspiracji dokonanej nowelizacji. W Uzasadnieniu
określono następujące założenia:
1) projekt opiera się na założeniu, że prawo spółek handlowych powinno wspierać przed-

siębiorczość przy jednoczesnej ochronie bezpieczeństwa obrotu. Przewiduje się także
znaczne rozszerzenie uprawnień zarządu spółki akcyjnej w zakresie podnoszenia kapi-
tału i emitowania innych tytułów do udziału w zysku lub majątku spółki pod warunkiem
uzyskania wcześniejszej zgody akcjonariuszy. Celem tych i innych zmian jest obniżenie
kosztów podejmowania decyzji inwestycyjnych i uproszczenie niektórych procedur kor-
poracyjnych (np. przez wprowadzenie instytucji kapitału „warunkowego” i docelowego
oraz wyraźne dopuszczenie wniesienia do spółki nieruchomości na mocy samego aktu
założycielskiego spółki);

2) zważywszy, że rozwiązania KH są oparte przede wszystkim na prawie niemieckim, Pro-
jekt akceptuje nowe instytucje i szczegółowe rozwiązania najczęściej z tego samego
źródła, wykazując jednak nieco więcej samodzielności w procesie „przeszczepiania”
obcych wzorców na grunt naszego prawa, niż ma to miejsce w KH. Znalazło to wy-
raz m.in. w projektowanych przepisach ogólnych ustawy. Źródeł inspiracji poszukiwano
także w prawie francuskim, włoskim, austriackim, holenderskim i szwajcarskim, a także
– w mniejszym zakresie – w ustawodawstwie amerykańskim (spółka partnerska). W pra-
cach legislacyjnych dotyczących łączenia, podziału i przekształcania spółek uwzględniono
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także nowe ustawy o spółkach handlowych krajów naszego regionu, a zwłaszcza wę-
gierską z 1988 r., słoweńską z 1991 r. oraz chorwacką z 1993 r. Uzupełnienie wzorca
niemieckiego konkretnymi rozwiązaniami zapożyczonymi z innych ustawodawstw nie
narusza jednolitego charakteru ustawy i stanowi kontynuację założeń praktyki legisla-
cyjnej z okresu tworzenia KZ i KH, która dokonywała zapożyczeń z kilku przodujących
wówczas prawodawstw europejskich;

3) harmonizacji przepisów Projektu z prawem UE dokonano zarówno przez czerpanie
wzorców z prawodawstw państw członkowskich Unii, jak i przez uwzględnienie postano-
wień obowiązujących aktów wspólnoty, a także opublikowanych, chociaż nieuchwalonych
ostatecznie, dyrektyw europejskich. W tym ostatnim zakresie zakłada się pewną dozę
rozsądnej wstrzemięźliwości. Doświadczenie uczy, że niektóre opublikowane projekty
dyrektyw nie zostają ostatecznie uchwalone i zawierają dyskusyjne rozwiązania;

4) w niektórych dziedzinach zadośćuczynienie przepisom zawartym w dyrektywach UE
sprawia znaczne kłopoty wobec niekompatybilności języka prawnego dyrektyw europej-
skich i pojęć prawa polskiego. Dotyczy to np. przepisów drugiej dyrektywy 77/91/EWG
w sprawie spółek, której pewne przepisy są nadmiernie drobiazgowe i nie zawsze spójne
(m.in. przepisy dotyczące rozmaitych sposobów umorzenia akcji). Przepisy te interpreto-
wane są niejednolicie w ustawodawstwach wewnętrznych państw członkowskich UE, co
stwarza również ustawodawcy polskiemu szansę rozsądnego korzystania z „luzu” interpre-
tacyjnego i uniknięcia konsekwencji naśladownictwa rozwiązań, które nie są dopasowane
do tradycji KH. Kierując się tą dyrektywą roboczą, nie zniesiono instytucji sprawozdania
zarządu spółki akcyjnej przy wnoszeniu wkładów niepieniężnych, lecz uzupełniono ją
wymaganiem przedłożenia opinii biegłych rewidentów w takim zakresie, w jakim naka-
zują przepisy drugiej dyrektywy 77/91/EWG. Zabieg ten, podobnie jak całość wysiłków
harmonizacji naszego prawa spółek z prawem unijnym, został uznany za zgodny z wy-
maganiami Układu Europejskiego przez prof. M. Luttera z Uniwersytetu w Bonn, który
opiniował Projekt;

5) projekt nie zawiera kompleksowej regulacji prawa koncernowego. Celowość takiej regu-
lacji należy uznać w chwili obecnej za dyskusyjną. Świadczy o tym fakt, że inspirowany
prawem niemieckim projekt dziewiątej dyrektywy z 1985 r. nie został w ogóle oficjalnie
opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w serii C – projekty). Spory
wokół potrzeby uregulowania prawa koncernowego prowadzone w krajach Unii powodują,
że taka regulacja obok Niemiec występuje tylko w Portugalii i wywołuje w doktrynie oraz
w judykaturze wiele wątpliwości interpretacyjnych. Z kolei w krajach naszego regionu na
wspomnianą wyżej regulację zdecydowały się jedynie Chorwacja i Słowenia. Należy rów-
nież zauważyć, że obecny brak kompleksowej regulacji prawa koncernowego w prawie
polskim nie wyklucza możliwości tworzenia i funkcjonowania struktur holdingowych.
Interesy spółek zależnych są bowiem pośrednio zabezpieczone przepisami o ochronie
praw mniejszości. Natomiast istotny dla prawa holdingowego problem odpowiedzialno-
ści spółki dominującej za szkodę wyrządzoną spółce zależnej, a także odpowiedzialność
spółki dominującej wobec wierzycieli spółki zależnej, w razie zawarcia umów zarządza-
nia i umów o przekazywanie zysku, w których dopuszczalność zawarcia wynika z zasady
wolności umów (art. 3531 KC), został uregulowany przy zastosowaniu minimalnej in-
gerencji w sferę zasady wolności gospodarczej oraz zasady odpowiedzialności osobistej
wspólnika za zobowiązania spółki kapitałowej. W związku z tym Projekt, nie naruszając
tych zasad, w przypadku zawarcia tego typu umów między spółką dominującą a spółką
zależną nakazuje jedynie określić w umowie zakres tej odpowiedzialności spółki domi-
nującej za zobowiązania spółki zależnej oraz wymaga ujawnienia tej odpowiedzialności
w rejestrze handlowym, ze względu na ochronę osób trzecich, pod rygorem nieważności
wspomnianych dwóch typów koncernowych (art. 6).

IV. Zasada numerus clausus
1. Zasada numerus clausus spółek handlowych. Zasada ta w prawie spółek oznacza wpro- 5

wadzenie zamkniętego kręgu typów dozwolonych spółek w polskim prawie. Kodeks spółek
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Art. 1 Nb 6 Tytuł I. Przepisy ogólne

handlowych, w porównaniu ze stanem dotychczasowym, rozszerzył wspomniany katalog
dozwolonych prawnie spółek o dwa nowe typy, tj. spółkę partnerską i spółkę komandytowo-
-akcyjną.

V. Kodeks spółek handlowych a ustawy sąsiednie
1. Stosunek KSH do odrębnych ustaw. W uzasadnieniu Projektu (s. 261–264) określono6

stosunek KSH do odrębnych ustaw regulujących szczegółowe kwestie związane z funkcjono-
waniem spółek handlowych.

„Oprócz KC problematyka spółek handlowych pozostaje w bliskich związkach z Prawem
o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym,
ustawą o rachunkowości, prawem podatkowym oraz rządowym projektem ustawy – Prawo
działalności gospodarczej. W toku dyskusji nad Projektem wysuwano liczne, często wyklucza-
jące się, propozycje dotyczące włączenia do projektu przepisów tych ustaw lub wprowadzenia
w nich istotnych zmian. (. . . ) przyjął wobec wspomnianych ustaw dyrektywę «dobrego sąsiedz-
twa» i ograniczonej ingerencji. Dyrektywa ta podyktowana jest przekonaniem, że powinien
jedynie usuwać przeszkody na drodze harmonizacji prawa spółek handlowych z podstawowymi
ustawami gospodarczymi. Por. np. art. 395 § 2 pkt 1, art. 406 § 3 i art. 437 § 2 Projektu.
Próby rekonkwisty, np. na podstawie ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami war-
tościowymi i pozostałych ustaw, doprowadziły do istotnego opóźnienia reformy prawa spółek
lub mogłyby spowodować impas w prowadzonych pracach legislacyjnych. Niektóre z tych
ustaw wymagają dalszych zmian, lecz zamiar podporządkowania ich Prawu spółek handlowych
byłby trudny do urzeczywistnienia. Problematyka tych ustaw wykracza daleko poza dziedzinę
prawa spółek. Przyjęte wcześniej kierunki rozwiązań legislacyjnych, np. kompleksowej re-
gulacji zagadnień rachunkowości, obejmującej w zasadzie wszystkie podmioty gospodarcze,
czy też przyjęcie części problematyki prawa spółek związanej z obrotem publicznym przez
ustawę – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, okazały się w sumie raczej
udane, a przede wszystkim niezbędne dla praktyki, mimo wielu niedoskonałości, które za-
wierają wielokrotnie nowelizowane przepisy tych ustaw. Próby zasadniczej korekty zastanych
ustaw «okołokodeksowych» (np. włączenia problematyki rachunkowości do Projektu) były ry-
zykowne. Zwłaszcza Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, mimo pewnych
wad, które wymagają usunięcia, powinno nadal wyprzedzać Prawo spółek handlowych, wpro-
wadzając, tak jak dotąd, nowe, nawet eksperymentalne rozwiązania, niezbędne dla zwiększenia
atrakcyjności polskiego rynku kapitałowego. Podobne krzyżowanie kompetencji legislacyjnej
występuje między Projektem a ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz projektem ustawy
– Prawo działalności gospodarczej. Projekt Prawa spółek handlowych uwzględnia najnowsze
propozycje zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, natomiast projekt noweliza-
cji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym jest dostosowany do rozwiązań Projektu. Trwają
również równolegle prace nad zmianami ustawy o rachunkowości, które dotyczą m.in. pro-
blematyki fuzji i przekształcania spółek.

Projekt nie reguluje problematyki udziału pracowników w zarządzie i nadzorowaniu spółek
kapitałowych oraz nie zmienia przepisów ustawy z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywaty-
zacji przedsiębiorstw państwowych [(Dz.U. Nr 118, poz. 561 ze zm.) – akt nieobowiązujący].
Komisja Kodyfikacyjna uznała, że docelowe rozwiązanie tego doniosłego problemu wymagać
będzie opracowania nowej ustawy. Do czasu jednak ostatecznego uregulowania tego zagadnie-
nia w UE, gdzie budzi ono głębokie różnice zdań, nie zachodzi potrzeba pilnej nowelizacji.
Projekt zawiera natomiast kilka nowych rozwiązań, które uwzględniają interesy pracowników
zatrudnionych w spółkach akcyjnych. Najważniejszą z nich jest wprowadzenie ułatwień dla ak-
cjonariatu pracowniczego za pomocą warunkowego podniesienia kapitału akcyjnego (art. 448
§ pkt 2 Projektu).

Prowadzone obecnie prace nad nowelizacją ustawy o rachunkowości są zbieżne z zawartymi
w Projekcie rozwiązaniami dotyczącymi łączenia, podziału i przekształcenia spółek. Autorzy
Projektu postulują, aby zmiany w ustawie o rachunkowości objęły również w odpowiednim
zakresie modernizację przepisów prawa bilansowego spółek i innych podmiotów gospodar-
czych”.
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Dział I. Przepisy wspólne Nb 7–10 Art. 1

Jednocześnie z wejściem w życie z 1.1.2001 r. KSH zaczęły także obowiązywać następujące
przepisy „okołokodeksowe”:
1) ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym;
2) ustawa – Prawo działalności gospodarczej; obecnie zastąpiona przez SwobDziałGospU.

VI. Systematyka Kodeksu spółek handlowych
1. Systematyka przyjęta w KSH jest przejrzysta. Kodeks podzielony został na sześć 7

tytułów, które dzielą się na działy, a następnie na rozdziały. W tytule III „Spółki kapitałowe”
występuje w rozdziałach podział na oddziały.

Przepisy KSH rozpoczynają się tytułem I „Przepisy ogólne”, w którym dział I reguluje
przepisy ogólne wspólne dla spółek osobowych i kapitałowych. Działy II i III tego tytułu
odnoszą się odpowiednio do przepisów ogólnych wspólnych dla spółek osobowych oraz spółek
kapitałowych. Tytuł II obejmuje regulację poszczególnych typów spółek osobowych:
1) dział I „Spółka jawna”;
2) dział II „Spółka partnerska”;
3) dział III „Spółka komandytowa”;
4) dział IV „Spółka komandytowo-akcyjna”.

Tytuł III zawiera regulacje dotyczące dwóch typów spółek kapitałowych, tj.:
1) dział I „Spółka z o.o.”;
2) dział II „Spółka akcyjna”.

Tytuł IV zawiera obszerną regulację dotyczącą łączenia, podziału i przekształceń spółek.
Tytuł V obejmuje przepisy karne. Tytuł VI zawiera zmiany w przepisach obowiązujących,
przepisy przejściowe i końcowe.

W kwestii podstawowych koncepcji legislacyjnych por. A. Szajkowski, Refleksje nad nowym
Kodeksem, s. 2–10; A. Szumański, Nowe polskie prawo, s. 1–12; M. Litwińska, Typologia
spółek, s. 2–10.

2. Spółka cicha. Kodeks spółek handlowych nie uregulował spółki cichej, która pod rządami 8
KH nie była zaliczana ani do spółek handlowych (por. art. 682–695 KH w zw. z art. 5 § 1
KH), ani też nie posiadała statusu kupca rejestrowego.

3. Czynności handlowe. Kodeks spółek handlowych nie zawiera regulacji odnośnie do 9
czynności handlowych. W świetle obecnie obowiązujących rozwiązań prawnych pojęcie to jest
terminem języka prawniczego, a nie prawnego (por. K. Kruczalak, w: Kruczalak, Komentarz
KSH, 2001, s. 22; M. Bączyk, w: Prawo umów, s. 18 i nast.).

4. Prawo właściwe. Dla problematyki prawa właściwego dla spółek prawa handlowego 10
istotne znaczenie ma regulacja art. 17–21 PrPrywM z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne między-
narodowe (Dz.U. Nr 80, poz. 432). Zgodnie z art. 17 ust. 1 PrPrywM osoba prawna podlega
prawu państwa, w którym ma siedzibę. Jeżeli jednak prawo wskazane na podstawie tego
łącznika przewiduje właściwość prawa państwa, na podstawie którego osoba prawna została
utworzona, stosuje się prawo tego państwa. W art. 17 ust. 3 PrPrywM wyraźnie wskazano naj-
ważniejsze kwestie, które objęto zakresem zastosowania statutu personalnego osoby prawnej,
wymieniając w szczególności:
1) powstanie, łączenie, podział, przekształcenie lub ustanie osoby prawnej;
2) charakter prawny osoby prawnej;
3) nazwa oraz firma osoby prawnej;
4) zdolność osoby prawnej;
5) kompetencje i zasady działania oraz powoływanie i odwoływanie członków organów;
6) reprezentacja;
7) nabycie i utrata statusu wspólnika lub członkostwa oraz prawa i obowiązki z nimi zwią-

zane;
8) odpowiedzialność wspólników lub członków za zobowiązania osoby prawnej;
9) skutki naruszenia przez osobę reprezentującą osobę prawną ustawy, aktu założycielskiego

lub statutu.
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Art. 2 Nb 1–2 Tytuł I. Przepisy ogólne

W myśl art. 18 PrPrywM, jeżeli osoba prawna dokonuje czynności prawnej w zakresie
prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa, wystarczy, że ma zdolność do dokonania tej
czynności według prawa państwa, w którym przedsiębiorstwo jest prowadzone. Osoba prawna
może się powołać wobec drugiej strony na ograniczenia dotyczące jej zdolności lub repre-
zentacji wynikające z prawa wskazanego w przepisach art. 17 ust. 1 i 2 PrPrywM, jeżeli
ograniczeń takich nie przewiduje prawo państwa, w którym czynność prawna została doko-
nana, tylko wtedy gdy druga strona o nich wiedziała lub nie wiedziała z powodu niedbalstwa.
Przepisu tego nie stosuje się do rozporządzeń dotyczących nieruchomości położonych w innym
państwie niż państwo, w którym czynność prawna została dokonana.

W ustawie w art. 21 PrPrywM wyraźnie przesądzono, że przepisy o osobach prawnych
znajdują odpowiednie zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości
prawnej, w tym do osobowych spółek prawa handlowego (zob. M. Pazdan, w: System PrHandl,
t. 2, 2012, s. 321 i nast.).

5. Przepisy intertemporalne. Kodeks spółek handlowych w tytule VI dziale II pt. „Prze-11
pisy przejściowe” (intertemporalne) zawiera przepisy regulujące zakres obowiązywania starego
i nowego porządku prawnego. Por. R. Pabis, Kodeks handlowy, s. 9 i nast.

Art. 2. [Odesłanie do Kodeksu cywilnego]
W sprawach określonych w art. 1 § 1 nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy

Kodeksu cywilnego. Jeżeli wymaga tego właściwość (natura) stosunku prawnego spółki han-
dlowej, przepisy Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.

Spis treści
Nb

I. Stosunek Kodeksu spółek handlowych do Kodeksu cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. Stosowanie Kodeksu cywilnego do stosunków spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

I. Stosunek Kodeksu spółek handlowych do Kodeksu cywilnego
1. Stosunek KSH do KC. Prawo spółek handlowych, zgodnie z pryncypialnym założeniem1

KSH, stanowi część prawa cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w KSH, określonych
w art. 1 § 1, należy stosować wprost przepisy KC. Natomiast wtedy, gdy wymaga tego wła-
ściwość (natura) stosunku prawnego spółki handlowej, przepisy KC powinny być stosowane
odpowiednio. Przepis art. 2 KSH uznaje ograniczoną autonomię prawa spółek handlowych,
nienaruszającą zasady jedności prawa cywilnego. Podkreśla jednocześnie, że między przepi-
sami KSH i KC istnieje stosunek lex specialis – lex generalis (por. S. Sołtysiński, Założenia,
s. 287 i nast.).

2. Autonomia prawa handlowego. Odnośnie do problemu autonomii prawa handlowego2
wypowiadano się w Uzasadnieniu Projektu (s. 248–250):

„Projekt ustawy – Prawo spółek handlowych stanowi realizację dominującego stanowi-
ska w polskiej doktrynie prawa cywilnego, w myśl której prawo spółek handlowych stanowi
jedynie wyodrębniony przedmiotowo dział jednolitego prawa cywilnego. Takie stanowisko
zajmowały kolejne składy Rady Legislacyjnej, Komisja ds. Reformy Prawa Cywilnego kiero-
wana przez prof. W. Czachórskiego i Grupa Robocza ds. Reformy Prawa Spółek Zarobkowych,
działająca w latach 1991–1994 pod przewodnictwem prof. A. Kleina, oraz obecna Komisja
Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego. Stanowisko to zostało gruntownie i wszechstronnie uzasad-
nione.

Zwolennicy restauracji KH i autonomii prawa handlowego nie przytoczyli nowych argu-
mentów przeciwko wątpliwościom podnoszonym przez przeciwników tej koncepcji, którzy
zwracają uwagę na: (I) brak jasnych kryteriów rozgraniczenia prawa handlowego i cywilnego
(kryterium przedmiotowe, podmiotowe czy metoda regulacji?), (II) wątpliwości towarzyszące
potrzebie kreowania dwóch równoległych typów umów nazwanych (np. sprzedaży zwykłej
i handlowej) oraz (III) zmierzch koncepcji prawa handlowego nawet w państwach, w których
doszło do jej powstania na przełomie XVIII i XIX w. (np. we Francji i w Niemczech).
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Dział I. Przepisy wspólne Nb 2 Art. 2

Proces odchodzenia od dualizmu prawa cywilnego i handlowego rozpoczął się na początku
tego stulecia wtedy, gdy system monistyczny przejęła Szwajcaria. W 1942 r. zasadę jedności
prawa cywilnego przyjęły Włochy. Po II wojnie światowej z dualizmem prawa cywilnego
zerwała Holandia (1992 r.), gdzie obowiązujący Kodeks cywilny zastąpił Kodeks cywilny
i handlowy z 1838 r., które były wzorowane na prawie francuskim. Również we Francji,
Austrii i Niemczech, stanowiących nieliczne już bastiony dualizmu prawa handlowego i cy-
wilnego, w doktrynie przeważał pogląd, że w razie reformy prawa cywilnego należy zerwać
z dualizmem prawa prywatnego. Idea odrębności prawa handlowego nigdy nie przyjęła się
w państwach common law. «Commercial Code», który obowiązuje w poszczególnych sta-
nach Stanów Zjednoczonych Ameryki, stanowi kodyfikację części prawa cywilnego i wbrew
etymologii swej nazwy nie ma nic wspólnego z europejskimi kodeksami handlowymi. Naj-
nowszym przykładem konsensusu w Europie Zachodniej na temat konieczności ostatecznego
zerwania z koncepcją odrębności prawa handlowego jest dyskusja nad Europejskim Kodeksem
Cywilnym.

Zasada jednolitości prawa cywilnego nie pozostaje w sprzeczności z postulatem uwzględ-
nienia odrębności obrotu profesjonalnego, a także swoistości stosunków prawnych powstałych
w wyniku utworzenia (zawiązania) spółek handlowych. Stosunki te różnią się od klasycz-
nych stosunków obligacyjnych doniosłą rolą aspektów organizacyjnych. Nie są to stosunki
«czysto» obligacyjne i dlatego nie można do nich stosować zawsze wprost przepisów KC.
Między Kodeksem cywilnym a obecnie obowiązującymi przepisami KH, a także przepisami
Projektu, zachodzi stosunek lex specialis – lex generalis. Uznając to jako konsekwencję jed-
ności prawa cywilnego, należy jednocześnie dostrzegać swoistość prawa spółek handlowych,
którą podkreśla art. 2 zd. 2 Projektu. Przepis ten stanowi, że jeżeli wymaga tego właściwość
(natura) stosunku prawnego spółki, przepisy KC stosuje się odpowiednio. Na okoliczność, że
nie wszystkie przepisy KC można stosować wprost w tym zakresie, kładzie się nacisk zarówno
w polskiej, jak i zagranicznej literaturze przedmiotu. Swoistość stosunków powstałych na tle
KH polega nie tylko na roli czynnika organizacyjnego, lecz również na innych odrębnościach,
które nie pozwalają stosować do tych stosunków np. większości przepisów o zobowiązaniach
wzajemnych.

Swoisty charakter analizowanego działu prawa cywilnego polega również na tym, że KC
nie normuje organizacyjnych czynności prawnych, a spółka cywilna jest zawsze dwu- lub
wielostronnym stosunkiem prawnym, gdy tymczasem nowsze ustawy normujące prawo spółek
handlowych dopuszczają w coraz szerszym zakresie jednoosobowe spółki kapitałowe. Postulat
bezpieczeństwa obrotu nakazuje też regulować w sposób odmienny niż w KC konsekwencje
nieważności czynności prawnych (np. następstwa wadliwości umów kreujących spółki ka-
pitałowe i uchwał ich organów). Względy bezpieczeństwa obrotu i wymagania prawa UE
spowodowały, że projekt wyklucza nieważność założycielskich spółek z o.o. i spółek ak-
cyjnych ze skutkiem ex tunc oraz ogranicza zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników
(walnego zgromadzenia). Por. np. art. 21 i 243–248 Projektu. Swoistość tych rozwiązań nie
pozostaje jednak w żadnej mierze w sprzeczności z zasadą jedności prawa cywilnego, a także
z regulacją nieważności czynności prawnej w KC. Por. art. 58 § 1 KC. Przepis art. 2 Pro-
jektu ma istotne znaczenie «dydaktyczne», gdyż w orzecznictwie sądowym można znaleźć
przykłady nieuzasadnionego stosowania wprost przepisów KC do swoistych stosunków praw-
nych powstałych na tle KH (np. stosowanie wprost przepisów o sprzedaży oraz przepisów
o niewykonaniu zobowiązań wzajemnych do obowiązku wniesienia wkładów).

Zarysowane wyżej swoiste cechy prawa spółek handlowych charakteryzowane są jako prze-
jaw ograniczonej autonomii tego działu prawa cywilnego. Projekt pozostawia judykaturze
i doktrynie określenie granic tej odrębności.

Odrębność pewnych dziedzin prawa cywilnego (np. prawa spółdzielczego, prawa spółek
handlowych, prawa obrotu konsumenckiego) nie podważa zasady jedności prawa cywilnego.
Postulat restytucji KH i uregulowania w nim prawa spółek oznaczałoby powrót do dawno już
porzuconych koncepcji realizowanych w XIX w.”.

W kwestii stosunku KSH (oraz KH) do KC zob. J. Szwaja, Nowy, s. 5–6 i powołaną tam
literaturę.
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Art. 3 Nb 1 Tytuł I. Przepisy ogólne

II. Stosowanie Kodeksu cywilnego do stosunków spółki
1. Zasada jedności prawa prywatnego. Przepis art. 2 zd. 1 KSH jest wyrazem zasady jed-3

ności prawa prywatnego. Kodeks spółek handlowych stanowi część prawa prywatnego. Prawo
spółek (nazywane czasami prawem handlowym), mimo że nie jest odrębną gałęzią prawa, wy-
odrębnione jest jako odrębny przedmiot w procesie dydaktycznym. Podkreślić należy, iż KSH
stanowi lex specialis w stosunku do przepisów KC. Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 2 zd. 1
KSH przepisy KC znajdują zastosowanie do stosunków spółek w zakresie nieuregulowanym
w KSH. O braku regulacji w KSH można mówić w następujących przypadkach:
1) kwestia, której dotyczy problem, nie została wyczerpująco uregulowana w przepisach

KSH;
2) posługując się tylko przepisami KSH, nie można udzielić odpowiedzi na postawiony

problem;
3) nie zachodzą przesłanki, które usprawiedliwiałyby rozwiązanie problemu poprzez zasto-

sowanie analogia legis w obrębie KSH.
Zob. M. Pazdan, Kodeks, s. 32.
Najczęściej wskazywanym w piśmiennictwie przykładem wyczerpującego uregulowania

w KSH wyłączającym zastosowanie przepisów KC jest art. 21 § 6 KSH. Poza wyraźnym,
wyczerpującym uregulowaniem konkretnej kwestii w przepisach KSH, czasami zdarza się,
że dyrektywy wykładni funkcjonalnej przemawiają za zastosowaniem przepisów KSH na za-
sadzie analogia legis. Można tu przykładowo wskazać problem udziału w głosowaniu przy
podejmowaniu uchwały członka rady nadzorczej, jeżeli zachodzi sprzeczność pomiędzy inte-
resami spółki interesami członka rady nadzorczej lub osoby mu bliskiej. Przepisy KSH nie
rozstrzygają tej kwestii w sposób wyraźny. W takiej sytuacji stosujemy odpowiednio na zasa-
dzie analogia legis przepisy o obowiązku powstrzymania się od udziału przy podejmowaniu
uchwały przez członka zarządu (zob. M. Pazdan, Kodeks, s. 24). Niezwykle ostrożnie nato-
miast należy podchodzić do zastosowania per analogiam przepisów jednej spółki kapitałowej
do drugiej, gdyż generalnie w KSH przyjęto zasadę wyczerpującej regulacji zarówno spółki
z o.o., jak i spółki akcyjnej.

Przepis art. 2 KSH wprowadza jako zasadę zastosowanie w kwestiach nieuregulowanych
w KSH przepisów KC wprost. Wyjątek od tej zasady przewidziany został w zd. 2 komen-
towanego przepisu, który nakazuje stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego odpowiednio
w przypadku, gdy własność (natura) stosunku prawnego spółki tego wymaga. Jak podkreślono
w Uzasadnieniu Projektu: „swoiste cechy prawa spółek” wymagają uznania ograniczonej au-
tonomii tego działu prawa cywilnego. W art. 2 zd. 2 KSH ustawodawca posłużył się klauzulą
generalną. Na etapie tworzenia KSH nie było ani możliwe, ani celowe podejmowanie próby
wymieniania tych przypadków, gdy przepisy KC należałoby stosować odpowiednio. Znaczenie
klauzuli generalnej, jaką jest odwołanie się do natury (właściwości) stosunku prawnego spółki,
pozwala na zdecydowaną elastyczność oraz umożliwia dynamiczną wykładnię norm prawnych.
Wyjątki od zasady zastosowania przepisów KC wprost do stosunków spółki handlowej na rzecz
odpowiedniego ich stosowania uzasadnione są w dużej mierze względami bezpieczeństwa ob-
rotu. Stąd ochrona osób trzecich wchodzących w stosunki ze spółką handlową powoduje
konieczność zastosowania przepisów KC przewidujących nieważność czynności prawnych.

Odpowiedniego zastosowania przepisów KC wymagają także uchwały wspólników oraz
organów spółek kapitałowych.

Art. 3. [Umowa spółki handlowej]
Przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do

osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki
tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób.

1. Umowa spółki handlowej. Przepis art. 3 KSH, zawierający definicję spółki handlowej,1
odnosi się do wszystkich spółek osobowych i kapitałowych. Wyraża on pierwszą podstawową
zasadę, że wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego

18 Strzępka/Zielińska



Dział I. Przepisy wspólne Art. 4

celu, oraz wypowiada drugą zasadę, a mianowicie – obowiązek wniesienia wkładów przez
wspólników. Wskazać trzeba, że dyspozycja przepisu art. 3 KSH nie określiła tego wspólnego
celu, regulując tylko, że wspólnicy zobowiązują się dążyć do jego osiągnięcia przez wniesienie
wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny
określony sposób.

2. Cel spółek osobowych. Jeżeli chodzi o cel spółek osobowych handlowych, to jest nim 2
„prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą” (art. 8 § 2, art. 22 § 1, art. 86 § 1, art. 102
i 125 KSH).

3. Celem spółek kapitałowych może być „każdy cel prawnie dopuszczalny” (art. 151 § 1 3
KSH).

4. Określenie „wspólny cel” przyjęte w art. 3 KSH, definiującym pojęcie spółki handlo- 4
wej, obejmuje prowadzenie przedsiębiorstwa, a także inną działalność zarobkową i każdy
cel gospodarczy. Pojęcie to obejmuje także cel niegospodarczy, np. kulturalny, charyta-
tywny (zob. J. Szwaja, Nowy, s. 7–8). Zaznaczyć trzeba, że KSH nie definiuje pojęcia
„przedsiębiorstwo”. W związku z tym pozostaje tylko definicja przedsiębiorstwa w znaczeniu
przedmiotowym przyjęta w art. 551 KC.

5. Obowiązek wniesienia wkładów. Unormowanie przepisu art. 3 KSH wprowadziło obo- 5
wiązek wniesienia wkładów przez wspólników we wszystkich typach spółek handlowych.
Usunęło to wątpliwości istniejące pod rządem KH, czy mogą powstawać „bezwkładowe” spółki
osobowe (cywilne i handlowe) oraz czy dopuszczalne jest zwolnienie jednego wspólnika lub
kilku wspólników od obowiązku wniesienia wkładu. Jeżeli chodzi o osobowe spółki han-
dlowe, to KSH – podobnie jak KH – przyjmuje liberalne zasady co do przedmiotu wkładu.
Przedmiotem wkładu w tych spółkach może być także praca bądź świadczenie usług, bądź
wniesienie rzeczy do używania. Natomiast przedmiot wkładu w spółkach kapitałowych, zgod-
nie z przepisem art. 14 § 1 KSH, nie obejmuje praw niezbywalnych lub świadczenia pracy
bądź usług.

6. Uzasadnienie. W Uzasadnieniu Projektu (s. 271) wyjaśniono: „Przepis art. 3 Projektu 6
zawiera definicję «spółki handlowej». W odróżnieniu od spółki cywilnej proponowana defini-
cja zakłada, że obowiązek wniesienia wkładów przez wszystkich wspólników stanowi istotny
składnik czynności prawnej, a nie tylko jedną z możliwych postaci współdziałania stron – jak
to stanowi art. 860 § 1 KC. Warunek wniesienia wkładów jest więc również essentialae negotii
wszystkich osobowych spółek handlowych, co stanowi dotąd przedmiot zadawnionych sporów
w doktrynie, zwłaszcza w odniesieniu do spółki jawnej, które utrudniają stosowanie niektó-
rych przepisów KH. Jednocześnie wysokość i przedmiot wkładów w spółkach osobowych
stanowi w zasadzie domenę wolności umów, z niewielkimi ograniczeniami wynikającymi
w szczególności z art. 48 § 2 i art. 126 § 1 pkt 2”.

Art. 4. [Słowniczek]
§ 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) spółka osobowa – spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę koman-
dytowo-akcyjną;

2) spółka kapitałowa – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną;
3) spółka jednoosobowa – spółkę kapitałową, której wszystkie udziały albo akcje należą do

jednego wspólnika albo akcjonariusza;
4) spółka dominująca – spółkę handlową w przypadku, gdy:

a) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspól-
ników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź
w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień
z innymi osobami, lub

b) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innej
spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na
podstawie porozumień z innymi osobami, lub
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c) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzor-
czej innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej),
także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

d) członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki ka-
pitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), lub

e) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej
albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień
z innymi osobami, lub

f) wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej albo spółdzielni
zależnej, w szczególności na podstawie umów określonych w art. 7;

5) spółka powiązana – spółkę kapitałową, w której inna spółka handlowa albo spółdziel-
nia dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20% głosów na zgromadzeniu
wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik lub użytkownik, albo
na podstawie porozumień z innymi osobami lub która posiada bezpośrednio co najmniej
20% udziałów albo akcji w innej spółce kapitałowej;

6) spółka publiczna – spółkę w rozumieniu przepisów o ofercie publicznej i warunkach wpro-
wadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych;

7) instytucja finansowa – bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych
lub powierniczych, zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji, fundusz powierniczy, towa-
rzystwo emerytalne, fundusz emerytalny lub dom maklerski, mające siedzibę w Rzeczy-
pospolitej Polskiej albo w państwie należącym do Organizacji Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju (OECD);

8) rejestr – rejestr przedsiębiorców;
9) głosy – głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się” oddane podczas głosowania w sposób

zgodny z ustawą, umową albo statutem spółki;
10) bezwzględna większość głosów – więcej niż połowę głosów oddanych;
11) sprawozdanie finansowe – sprawozdania finansowe w rozumieniu przepisów o rachunko-

wości;
12)2 wzorzec umowy – wzorzec umowy spółki udostępniony w systemie teleinformatycznym;
13)2 podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP – podpis, o którym mowa w art. 3 pkt 15

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114);

14)2 postanowienia zmienne umowy – postanowienia umowy spółki zawartej przy wykorzy-
staniu wzorca umowy, które zgodnie z wzorcem mogą być modyfikowane przez wybór
odpowiednich wariantów poszczególnych postanowień albo przez wprowadzenie odpo-
wiednich danych w określone pola wzorca, umożliwiające ich wprowadzenie;

15)2 spółka, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy – spółkę, której
umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, z wyłączeniem spółki utwo-
rzonej przy wykorzystaniu wzorca, której umowa została zmieniona w inny sposób niż
przy wykorzystaniu wzorca.

§ 2. Ilekroć w ustawie mowa jest o „umowie spółki”, należy przez to rozumieć także akt
założycielski sporządzony przez jedynego wspólnika albo akcjonariusza spółki kapitałowej.

§ 3. W przypadku gdy dwie spółki handlowe dysponują wzajemnie większością głosów
obliczoną zgodnie z § 1 pkt 4 lit. a, za spółkę dominującą uważa się spółkę handlową, która
posiada większy procent głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu
drugiej spółki (spółki zależnej). W przypadku gdy każda ze spółek handlowych posiada równy
procent głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu drugiej spółki, za
spółkę dominującą uważa się tę spółkę, która wywiera wpływ na spółkę zależną także na
podstawie powiązania przewidzianego w § 1 pkt 4 lit. b–f.

§ 4. W przypadku gdy stosując kryteria przewidziane w § 3, nie można ustalić stosunku
dominacji i zależności między dwiema spółkami handlowymi, za spółkę dominującą uważa się
tę spółkę handlową, która może wywierać wpływ na inną spółkę na podstawie większej liczby
powiązań, o których mowa w § 1 pkt 4 lit. b–f.

2 Art. 4 § 1 pkt 12–15 dodane ustawą z dnia 28.11.2014 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 4), która wchodzi w życie
15.01.2015 r.
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§ 5. W przypadku niemożności ustalenia na podstawie § 3 i 4, która ze spółek jest spółką
dominującą, obie spółki są spółkami wzajemnie dominującymi i zależnymi.
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I. Uwagi ogólne
1. Słowniczek. Kodeks spółek handlowych w art. 4 wprowadził słownik pojęć i terminów. 1

Definiuje on pojęcia i terminy występujące w przepisach ustawy. Pozwoli to uniknąć wąt-
pliwości interpretacyjnych przy stosowaniu przepisów KSH. Przykładowo można wskazać na
definicję pojęcia „głosy” (art. 4 § 1 pkt 9 KSH), które oznacza – głosy „za”, „przeciw” lub
„wstrzymujące się” oddane podczas głosowania. Przyjęcie definicji głosu usuwa wątpliwości,
które pojawiły się na gruncie KH, czy głos „wstrzymujący się” powinien być brany pod uwagę
przy obliczaniu bezwzględnej większości głosów.

Podkreślić należy, że pojęcia wskazane w art. 4 § 1 KSH zdefiniowane zostały na użytek
KSH. Z tego względu te same pojęcia na użytek innych ustaw mogą być definiowane inaczej.
Na marginesie zauważyć należy, że ustawodawca coraz częściej wprowadza dla tych samych
pojęć różne definicje zawarte w różnych aktach prawnych, co pociąga za sobą niewątpliwe
problemy natury interpretacyjnej.

II. Spółki osobowe i kapitałowe
1. Spółki osobowe i kapitałowe. W art. 4 § 1 pkt 1 i 2 KSH ustawodawca przesądził, które 2

ze spółek objętych zakresem podmiotowym KSH są spółkami osobowymi, a które spółkami
kapitałowymi. Do spółek osobowych zaliczone zostały spółka jawna oraz spółka komandy-
towa, które były unormowane także w KH. Jednocześnie jako spółki osobowe zaliczone zostały
dwa nowe typy spółek wprowadzone przez KSH, tzn. spółka partnerska oraz spółka koman-
dytowo-akcyjna. Pod rządami KH kwestia kwalifikacji prawnej poszczególnych typów spółek
jako osobowych i kapitałowych dokonywana była w doktrynie ze względu na pewne cha-
rakterystyczne cechy, jakie wykazywały te spółki. Nie było jednak przepisu, który wyraźnie
przesądziłby tę kwestię. Jako najistotniejsze charakterystyczne cechy spółek osobowych wska-
zywano:
1) brak osobowości prawnej;
2) osobistą odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki;
3) brak organów – prowadzenie spraw spółki oraz jej reprezentacja należy do kompetencji

samych wspólników;
4) to, że wkładami wspólników może być praca i usługi świadczone na rzecz spółki;
5) brak wymogów kapitałowych, a tym samym brak wymogu wniesienia wkładów przed

rejestracją spółki;
6) to, że spółkę mogą utworzyć co najmniej dwa podmioty.

Kodeks spółek handlowych nie przyznał osobowości prawnej spółkom osobowym, ale
w art. 8 KSH przyznano im zdolność prawną. Wprowadzenie art. 8 KSH przesądziło osta-
tecznie kwestię podmiotowości prawnej osobowych spółek osobowych, która pod rządami
KH budziła spory. Z punktu widzenia prawa cywilnego obecnie handlowe spółki osobowe są
odrębnymi podmiotami prawa, kwalifikowanymi jako jednostki organizacyjne niemające oso-
bowości prawnej, ale którym przepis ustawy przyznaje zdolność prawną. Zgodnie z art. 331

§ 1 KC do tych jednostek organizacyjnych stosować należy odpowiednio przepisy o osobach
prawnych.
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W modelowej spółce osobowej, jaką jest spółka jawna, a stanowiącej podstawę uregulowania
pozostałych spółek osobowych, na pierwszy plan wysuwa się to, że istotna tutaj jest przede
wszystkim osoba wspólnika, a nie kapitał, jaki do spółki wnosi. Spółka jawna ze względu na
odpowiedzialność wspólników oraz ich prawo do reprezentacji spółki i prowadzenia jej spraw
zaliczona jest do stosunków szczególnego zaufania. Stąd uprawnienie wspólnika do żądania
rozwiązania spółki przez sąd z ważnych powodów.

Wprowadzając dwa nowe typy spółek, tzn. spółkę partnerską i spółkę komandytowo-
-akcyjną, ustawodawca jednocześnie przesądził o ich kwalifikacji jako spółek osobowych.
Wskazać jednak należy, że obydwa nowe typy wykazują pewne odchylenie od klasycznych
cech wskazywanych w doktrynie jako charakterystyczne dla spółek osobowych. W spółce
partnerskiej art. 95 KSH przewiduje, że partner nie odpowiada za zobowiązania spółki,
które powstały w związku z wykonywaniem wolnego zawodu przez pozostałych partnerów,
a także zobowiązań spółki, które powstały w wyniku działań lub zaniechań osób zatrudnionych
w spółce, a podlegających kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych
z przedmiotem działalności spółki. Ponadto, zgodnie z art. 97 § 1 KSH, umowa spółki part-
nerskiej może przewidywać powierzenie prowadzenia spraw spółki i reprezentację zarządowi.

Z kolei spółka komandytowo-akcyjna zawiera najwięcej spośród wszystkich spółek osobo-
wych elementów kapitałowych. Wskazać tu można na brak odpowiedzialności osobistej akcjo-
nariuszy za zobowiązania spółki, występowanie organu nadzoru w postaci rady nadzorczej,
występowania walnego zgromadzenia, wymogi kapitałowe oraz zastosowanie szczególnego
reżimu co do wnoszenia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. W różnych systemach
prawnych spółka komandytowo-akcyjna jest kwalifikowana albo jako spółka osobowa, albo
jako spółka kapitałowa. Nasz ustawodawca przesądził w art. 4 § 1 pkt 1, że spółka komandy-
towo-akcyjna jest spółką osobową (szerzej zob. P. Pinior, uw. do art. 125).

W ramach regulacji KSH modelową spółką osobową, stanowiącą wyjście do unormowań
pozostałych spółek osobowych, jest spółka jawna. Przepisy o spółce jawnej znajdują odpowied-
nie zastosowanie do spółki partnerskiej w sprawach nieuregulowanych w przepisach tytułu II
działu II KSH (art. 89) oraz spółki komandytowej w sprawach nieuregulowanych w tytule II
dziale III KSH (art. 103). Do spółki komandytowo-akcyjnej przepisy o spółce jawnej znaj-
dują odpowiednie zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w przepisach tytułu II działu IV
co do stosunku prawnego komplementariuszy zarówno pomiędzy sobą, jak i wobec wszyst-
kich akcjonariuszy, a także wobec osób trzecich, ponadto do wkładów komplementariuszy
do spółki z wyjątkiem wkładów wnoszonych na pokrycie kapitału zakładowego (art. 126 § 1
pkt 1 KSH).

2. Spółki kapitałowe. Po wejściu w życie KSH nie zmienił się katalog spółek kapitałowych,3
który obejmuje spółkę z o.o. oraz spółkę akcyjną. Do najistotniejszych cech charakterystycz-
nych spółek kapitałowych należą:
1) osobowość prawna;
2) to, że wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki;
3) występowanie organów: zarząd, rada nadzorcza, walne zgromadzenie (zgromadzenie

wspólników);
4) wymogi kapitałowe;
5) wymogi co do pokrycia kapitału zakładowego przed rejestracją (w spółce z o.o. co do

całości, w spółce akcyjnej co do części – art. 309 KSH);
6) to, że wkładem do tych spółek nie mogą być praca i usługi (art. 14 § 1 KSH);
7) możliwość jednoosobowego założenia spółki.

W spółach kapitałowych zasadnicze znaczenie dla uczestnictwa wspólnika w spółce ma jego
zaangażowanie kapitałowe. Rozmiar zaangażowania kapitałowego, co do zasady, przesądza też
o pozycji wspólnika w spółce. W spółkach kapitałowych zasadniczo nie ma już znaczenia,
kto jest wspólnikiem, tylko ile do spółki wnosi. W spółce akcyjnej, która jest modelową
spółką kapitałową, więzi osobowe pomiędzy akcjonariuszami nie odgrywają żadnej roli. Co
więcej, w spółce akcyjnej skład osobowy akcjonariuszy w przypadku wyemitowania akcji na
okaziciela może być spółce nieznany. Akcjonariusze akcji na okaziciela mogą ujawniać się
wobec spółki, korzystając z uprawnień korporacyjnych, ale mogą z nich nie korzystać. Z uwagi
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na to, że akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki, przepisy KSH przewidują
rozwiązania gwarantujące pokrycie kapitału zakładowego oraz jego ochronę. Ponadto w spół-
kach akcyjnych obowiązuje zasada rozdzielności kapitału od zarządzania. Zgodnie z art. 3751

KSH walne zgromadzenie i rada nadzorcza nie mogą wydawać zarządowi wiążących po-
leceń dotyczących prowadzenia spraw spółki. W konkretnej spółce akcyjnej, mimo że jest
ona klasyczną spółką kapitałową, mogą jednak na mocy statutu zostać wprowadzone pewne
elementy osobowe, np. przyznanie uprawnień osobistych akcjonariuszowi, ograniczenia w za-
kresie zbywania akcji imiennych. Dopuszczalność wprowadzenia elementów osobowych do
statutu spółki akcyjnej jest jednak ograniczona z uwagi na ograniczoną swobodę założycieli
(akcjonariuszy) na kształtowanie treści statutu (art. 304 § 3 i 4 KSH).

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zaliczana także do spółek kapitałowych, wyka-
zuje jednak pewne elementy charakterystyczne dla spółek osobowych, które nie występują
w bardziej rozwiniętej spółce akcyjnej. Do takich elementów osobowych niewystępujących
w spółce akcyjnej zaliczyć można:
1) przyznanie prawa indywidualnej kontroli każdemu ze wspólników (art. 212 KSH);
2) możliwość podejmowania uchwał przez wspólników bez konieczności odbycia zgroma-

dzenia wspólników (art. 227 § 2 KSH);
3) prawo do żądania wyłączenia wspólnika z ważnych powodów w drodze postępowania

sądowego (art. 266 i nast. KSH);
4) prawo do żądania rozwiązania spółki przez sąd (art. 271 pkt 1 KSH);
5) odpowiedzialność wspólników za zwrot bezprawnych wypłat (art. 198 § 2 KSH).

Do umowy spółki można też wprowadzić przewidziane przepisami KSH elementy osobowe,
takie jak:
1) ograniczenia w zbywaniu udziałów;
2) ograniczenie lub wyłączenie wstąpienia do spółki spadkobierców w miejsce zmarłego

wspólnika;
3) ograniczenie lub wyłączenie wstąpienia do spółki współmałżonka wspólnika, jeżeli

udziały objęte są współwłasnością majątkową małżeńską.
W spółkach z o.o. inaczej niż w spółkach akcyjnych na udziały, a także na prawo do zysku

nie mogą być wydawane dokumenty imienne, na okaziciela i na zlecenie. Spółka z o.o. zaw-
sze kontroluje swój skład osobowy, gdyż każdy wspólnik wpisywany jest do księgi udziałów.
Ponadto zarząd ma obowiązek przekazywać do sądu rejestrowego aktualną listę wspólników.
Elementy osobowe występujące w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powodują, że
mimo iż jest to spółka kapitałowa, to zdecydowanie większe niż w spółkach akcyjnych zna-
czenie może tu odgrywać istnienie więzi pomiędzy wspólnikami. W praktyce uwidacznia się
to szczególnie w spółkach o niewielkim składzie osobowym, gdzie wspólnicy są zaangażowani
nie tylko kapitałowo, ale i osobiście poprzez zatrudnienie w spółce.

III. Spółka jednoosobowa
1. Spółka jednoosobowa. Przepis art. 4 § 1 pkt 3 KSH definiuje jako spółkę jednoosobową 4

spółkę kapitałową. Tym samym ustawodawca przesądził, że jako spółki jednoosobowe działać
mogą tylko spółki kapitałowe. Spółki osobowe nie mogą być ani zakładane, ani działać jako
spółki jednoosobowe. Pozostanie w spółce osobowej tylko jednego wspólnika, np. w wyniku
śmierci, upadłości czy też wypowiedzenia udziału drugiego wspólnika, prowadzi do likwidacji
spółki i jej rozwiązania. Wyjątkowe rozwiązanie w tej kwestii przyjęte zostało przez ustawo-
dawcę w art. 98 § 2 KSH przewidującym, że spółka partnerska, w której pozostaje jeden
partner, ulega rozwiązaniu najpóźniej z upływem roku od dnia, w którym w spółce został
tylko jeden partner. Kodeks spółek handlowych w drodze wyjątku od ogólnej zasady dopusz-
cza w tym wypadku ograniczone w czasie funkcjonowanie spółki partnerskiej z udziałem
tylko jednego partnera.

2. Założenie spółki. Zarówno spółka z o.o., jak i spółka akcyjna mogą zostać założone 5
jako spółki jednoosobowe. Zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 151 § 2 KSH spółka z o.o. nie
może zostać zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z o.o. Analogicznie spółka
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