
Dział II. Spółki osobowe Nb 1–2 Art. 8

Art. 8. [Zdolność; firma]
§ 1. Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości

i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.
§ 2. Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą.
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I. Podmiotowość spółek osobowych
1. Zdolność prawna. Wszystkie handlowe spółki osobowe mają zdolność prawną. Spółki oso- 1

bowe należą do kategorii podmiotów wskazanych w art. 331 § 1 KC. Ich zdolność występowania
jako strona stosunków prawa prywatnego nie budzi wątpliwości. Dotyczy to lege non distinguente
wszystkich stosunków, chyba że co innego wynika z odpowiednich przepisów. Wskazanie w ko-
mentowanym przepisie stosunków prawnorzeczowych i obligacyjnych ma charakter przykładowy.
Podmiotowość spółki handlowej nie różni się niczym istotnym od podmiotowości osób prawnych
(zob. A. Szajkowski (red.), System Prawa Prywatnego, t. 16, 2008, s. 76 i cyt. tam literatura).
Różnice między osobami prawnymi a innymi podmiotami prawa prywatnego dotyczą raczej ich
struktury organizacyjnej. Zgodnie z przeważającym poglądem, handlowa spółka osobowa ma
w związku z tym majątek odrębny od majątku jej wspólników. Odrębne są także zobowiązania
spółki (zob. S. Sołtysiński, w: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks
spółek handlowych, t. 1, 2012, s. 185; tenże, Przepisy, s. 3 i n.; J. Szwaja, Nowy kodeks, s. 11
i n.; A. Szumański, Nowe polskie prawo, s. 5; W. Pyzioł, w: W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss,
Prawo, s. 101; K. Kruczalak (red.), Kodeks, s. 38; A. Kidyba, Kodeks, t. 1, LEX 2010, art. 8,
teza 2; tenże, Przepisy, s. 16; M. Litwińska-Werner, Kodeks, s. 130 i n.; J.P. Naworski, w: R. Po-
trzeszcz, T. Siemiątkowski (red.), Komentarz, 2011, s. 83; D. Bucior, Konstrukcja, s. 9; A. Herbet,
Odpowiedzialność, s. 44; J.A. Strzępka, E. Zielińska, w: J.A. Strzępka (red.), Kodeks, 2011, s. 49;
por. jednak stanowisko mniejszościowe, zgodnie z którym podmiotowość spółki osobowej jest
przejawem tzw. podmiotowej wspólności łącznej, a majątek i zobowiązania spółki są jednocześnie
łącznymi prawami i zobowiązaniami wspólników (P. Tereszkiewicz, Odpowiedzialność, s. 57 i n.).
Pogląd o ścisłej odrębności majątku i zobowiązań handlowej spółki osobowej akceptuje także
orzecznictwo zarówno sądów powszechnych, jak i administracyjnych (por. np. wyr. WSA w Gli-
wicach z 25.2.2009 r., I SA/Gl 1045/08, Legalis; wyr. SN z 8.7.2003 r., IV CK 18/03, Gl. 2005,
Nr 1, s. 17). Handlowym spółkom osobowym przysługuje także zdolność procesowa. Odrębność
handlowej spółki osobowej ma także konsekwencje na płaszczyźnie procesowej, np. powaga rze-
czy osądzonej w stosunku do spółki nie ma skutków w postępowaniach przeciwko wspólnikom
(zob. wyr. SN z 21.7.2006 r., III CSK 164/06, Gl. 2007, Nr 3, s. 5; por. także Ł. Błaszczak,
Handlowa spółka, s. 41 i n.).

2. Zdolności do występowania jako strona stosunków cywilnoprawnych. Ogólne przyznanie 2
handlowym spółkom osobowym zdolności do występowania jako strona stosunków cywilnopraw-
nych nie oznacza, że mogą one występować jako strona wszystkich stosunków prywatnoprawnych.
Niektóre z nich są zastrzeżone wyłącznie dla osób fizycznych (m.in. stosunki prawnorodzinne,
a na gruncie prawa spółek – zdolność uczestnictwa w spółce partnerskiej). Większość handlo-
wych spółek osobowych została w polskim prawie wyłączona z kręgu podmiotów uprawnionych
do emitowania obligacji. Artykuł 2 pkt 3 ustawy z 15.1.2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r.
poz. 238 ze zm.) czyni wyjątek jedynie dla spółek komandytowo-akcyjnych uprawnionych, które
w zakresie zdolności emisyjnej stawia na jednej płaszczyźnie z osobami prawnymi. W literatu-
rze wskazuje się także niekiedy, że szczególny jest także status handlowych spółek osobowych
(podobnie jak innych podmiotów niebędących osobami prawnymi) na gruncie prawa własności
przemysłowej. Zgodnie z art. 325 ust. 1 ustawy z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysło-
wej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.) w przypadku jednostek organizacyjnych niemających
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osobowości prawnej, patent, prawo ochronne albo prawo z rejestracji może być udzielone tylko
na rzecz osoby prawnej, w skład której wchodzi ta jednostka lub na rzecz osoby fizycznej, bądź
osób fizycznych prowadzących tę jednostkę na własny rachunek. Twierdzi się w związku z tym,
że spółki osobowe nie mogą uzyskiwać praw wyłącznych na dobrach własności przemysłowej
udzielanych na podstawie Prawa własności przemysłowej, a prawa te mogą być udzielane tylko
na rzecz wspólników (zob. R. Radziejewski, Udzielanie, s. 36 i n.). Można mieć wątpliwości co do
trafności takiego poglądu. Artykuł 325 ust. 1 PrWłPrzem w ogóle nie dotyczy handlowych spó-
łek osobowych, nie są one częścią jakiejś osoby prawnej. Ten fragment hipotezy dotyczy takich
jednostek bez podmiotowości jak oddziały czy zakłady osób prawnych. Nie są także prowadzone
na własny rachunek przez wspólników (którymi nie muszą być wyłącznie osoby fizyczne).

3. Zdolność uzyskania przez spółkę osobową statusu wspólnika spółki jawnej lub3
komplementariusza w innej spółce komandytowej lub w spółce komandytowo-akcyjnej.
Przedmiotem sporu jest możliwa zdolność uzyskania przez spółkę osobową statusu wspólnika
spółki jawnej lub komplementariusza w innej spółce komandytowej lub w spółce komandytowo-
-akcyjnej. Zgodnie z dominującym poglądem spółka osobowa podobnie jak inne spółki osobowe
może przystępować do innych spółek osobowych (zob. A. Kidyba, Kodeks, t. 1, s. 501–502,
509–510 i 525; M. Litwińska-Werner, Kodeks, s. 380–381; J. Jacyszyn, Spółka partnerska, s. 234;
P. Pinior, w: J.A. Strzępka (red.), Kodeks, 2011, s. 173; M. Rodzynkiewicz, Kodeks, s. 164;
M. Spyra, w: S. Włodyka (red.), System Prawa Handlowego, t. 2A, 2009, s. 788–789). Zgodnie
z innym poglądem kwestionuje się taką możliwość (zob. R. Potrzeszcz, T. Siemiątkowski, w: R. Po-
trzeszcz, T. Siemiątkowski (red.), Komentarz, t. 1, 2001, s. 334; A. Witosz, w: J.A. Strzępka (red.),
Kodeks, 2001, s. 205; A. Szumański, w: A. Szajkowski (red.), System Prawa Prywatnego, t. 16,
2008, s. 902 i 997). Argumentem przeciwko zdolności spółek osobowych w tym zakresie ma
być przede wszystkim niechęć do tworzenia nadmiernie złożonych struktur organizacyjnych oraz
sprzeczność między celem spółki osobowej, jakim jest prowadzenie jej przedsiębiorstwa, a zaan-
gażowaniem w innej spółce osobowej. Można formułować zastrzeżenia wobec poprawności tych
argumentów. Zaangażowanie w spółce osobowej jest decyzją o charakterze gospodarczym. Jeżeli
wspólnik spółki jest przedsiębiorcą, to zaangażowanie w spółce można zakwalifikować jako ele-
ment operacji gospodarczych wspólnika pozostających w związku z prowadzeniem przez niego
przedsiębiorstwa. Uczestnictwo w spółce osobowej nie musi wyczerpywać całości działalności
spółki osobowej będącej wspólnikiem. Główna działalność spółki osobowej wspólnika może więc
nadal polegać na prowadzaniu własnego przedsiębiorstwa. Wątpliwości może rzeczywiście bu-
dzić przypadek, w którym spółka osobowa nie prowadzi innej działalności poza uczestnictwem
w innej spółce osobowej. Nawet w takim wypadku nie należy jednak kwestionować ważności
umowy spółki osobowej (w której uczestniczy inna spółka osobowa) ani ważności przystąpienia
spółki osobowej do innej spółki osobowej. Zaprzestanie prowadzenia własnego przedsiębiorstwa
i ograniczenie działalności do uczestnictwa w innej spółce może być natomiast ważnym powodem
dla spółki będącej wspólnikiem (art. 63 § 1 KSH).

4. Podmiotowość w prawie publicznym. Handlowe spółki osobowe mają także podmiotowość4
w prawie publicznym. Nie jest to kategoria jednolita. Spółka osobowa może mieć podmiotowość
na gruncie określonego rodzaju stosunków prawa publicznego (np. prawa ochrony środowiska,
podatku od towarów i usług itd.). Może być jej jednocześnie pozbawiona na gruncie innych
stosunków (np. podatku dochodowego por. m.in. M. Rodzynkiewicz, Kodeks, 2012, s. 39–40).
Mimo pewnych wątpliwości dotyczących redakcji art. 29 KPA handlowe spółki osobowe mają
także podmiotowość na gruncie postępowania administracyjnego (por. K. Małysa-Sulińska, Zdol-
ność, passim; zob. także wyr. WSA w Warszawie z 11.3.2004 r., II SA 1563/03, Legalis).

5. Rejestracja w KRS. Handlowe spółki osobowe powstają z chwilą ich rejestracji w KRS5
(art. 251 § 1, art. 94, 109 § 1, art. 134 § 1 KSH). Dokonanie rejestracji jest momentem
powstania spółki bez względu na poprawność i kompletność wpisanych danych. Niewpisanie
niektórych danych, których wpis w odniesieniu do spółki jest obowiązkowy, nie ma znaczenia
dla oceny chwili powstania spółki osobowej (por. wyr. WSA we Wrocławiu z 16.5.2008 r.,
I SA/Wr 1740/07, Legalis).
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II. Status handlowych spółek osobowych przed rejestracją
1. Status handlowych spółek osobowych przed rejestracją. Kodeks spółek handlowych nie 6

odnosi się wprost do statusu spółek osobowych przed rejestracją. W literaturze ścierają się dwie
grupy poglądów. Zgodnie z jednym stanowiskiem handlowe spółki osobowe przed rejestracją
nie mają podmiotowości. Nie mogą nabywać praw. Nie powstają także w tym okresie zobo-
wiązania, które można by określić jako zobowiązania spółki (zob. S. Włodyka, Problem, s. 262
i n.; P. Pinior, Charakter, s. 34 i n.; A. Kidyba, Handlowe, s. 296–299; W. Górecki, w: S. Wło-
dyka (red.), System Prawa Handlowego, t. 2A, 2009, s. 649; M. Spyra, tamże, s. 814 i n.;
T. Szczurowski, w: Z. Jara (red.), Kodeks, s. 49–50). W drugiej grupie poglądów dopuszcza
się podmiotowość spółki osobowej przed rejestracją. Różne są kwalifikacje i uzasadnienia tej
podmiotowości. Wskazuje się na potrzebę analogicznego zastosowania przepisów o spółkach ka-
pitałowych przed rejestracją (zob. S. Sołtysiński, w: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański,
J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, t. 1, 2012, s. 428–432; J. Szwaja, tamże, s. 725; A. Wi-
tosz, w: J.A. Strzępka (red.), Kodeks, 2001, s. 171; A. Szajkowski, w: A. Szajkowski (red.), System
Prawa Prywatnego, t. 16, 2008, s. 79–80). Twierdzi się także, że osobowe spółki handlowe przed
rejestracją są kategorią podmiotów sui generis (zob. A. Szumański, w: S. Sołtysiński, A. Szajkow-
ski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, t. 1, s. 886–887; M.R. Podświadek,
Spółka, s. 19 i n.; A. Herbet, Spółka, s. 88). Należy przychylić się do poglądu o braku podmio-
towości spółki osobowej przed rejestracją. Wobec jednoznacznej dyspozycji art. 251 § 1, art. 94,
109 § 1, art. 134 § 1 KSH brak podstaw do analogii z konstrukcją spółki w organizacji na gruncie
spółek kapitałowych. Spółka kapitałowa w organizacji jest podmiotem należącym do kategorii
wskazanej w art. 331 KC. Z chwilą rejestracji uzyskuje status osoby prawnej. Przyznanie podmio-
towości niezarejestrowanym handlowym spółkom osobowym w istocie pozbawiałoby całkowicie
znaczenia przepisy KSH wskazujące na rejestrację jako moment powstania spółki. W takiej sy-
tuacji status spółki przed rejestracją jak i po rejestracji byłby identyczny. Różnice dotyczyłyby
jedynie zasad odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Dyspozycji KSH o powstaniu spółki
osobowej z chwilą rejestracji nie dałoby się jednak przypisać jakiejkolwiek treści normatywnej.
Spółka osobowa przed rejestracją nie ma w związku z tym ani zdolności prawnej, ani zdolności
sądowej i upadłościowej. Sąd Najwyższy w wyr. z 14.1.2015 r. (II CSK 85/14, Legalis) zdaje się
przychylać do poglądu o braku jakiejkolwiek podmiotowości spółek osobowych przed rejestra-
cją. Sąd Najwyższy w odniesieniu do problemu wniesienia nieruchomości jako wkładu do spółki
jawnej wskazuje, że czynność ta jest możliwa dopiero po zarejestrowaniu spółki.

2. Czynności dokonane na rzecz spółki przed rejestracją. Procedura rejestracji spółki oso- 7
bowej w tradycyjnym systemie, w którym wspólnicy nie korzystają z rejestracji w systemie
teleinformatycznym, może być długotrwała z punktu widzenia celów gospodarczych wspólników.
Z tego powodu może być potrzebne dokonanie określonych operacji gospodarczych jeszcze przed
rejestracją. Sytuacje takie mogą mieć uwarunkowania prawne. Spółka ma przy rejestracji wskazać
swój adres. Może to uzasadniać konieczność zawarcia umowy dotyczącej korzystania z lokalu
przez spółkę. W takiej sytuacji wspólnik lub wspólnicy winni dokonać czynności we własnym
imieniu na rzecz spółki jako przyszłej osoby trzeciej. Jeżeli czynność zostanie dokonana w imie-
niu spółki, a nie wspólnika – to zastosowanie znajdą reguły dotyczące odpowiedzialności z art. 251

§ 2, art. 109 § 2 oraz art. 134 § 2 KSH.
3. Spółka osobowa przed rejestracją nie istnieje jako podmiot. Zawarcie umowy spółki 8

powoduje jednak powstanie stosunku spółki jako relacji zobowiązaniowej między wspólni-
kami. Spółki osobowej w okresie między zawarciem umowy a rejestracją nie należy traktować
jako spółki cywilnej (zob. A. Szumański, w: A. Szajkowski (red.), System Prawa Prywatnego,
t. 16, 2008, s. 919; T. Szczurowski, w: Z. Jara (red.), Kodeks, 2014, s. 49–50; A. Herbet, Spółka,
s. 88; M.R. Podświadek, Spółka, s. 21, którzy dopuszczają jednak subsydiarne stosowanie prze-
pisów o spółce cywilnej). W literaturze sformułowano także pogląd przeciwny (zob. P. Pinior,
w: J.A. Strzępka (red.), Kodeks, 2011, s. 191; A. Szumański, w: A. Szajkowski (red.), System
Prawa Prywatnego, t. 16, 2008, s. 918–919). Przeciwko kwalifikacji stosunku między wspólni-
kami handlowej spółki osobowej jako relacji spółki cywilnej świadczą następujące argumenty.
Wspólnicy, zawierając umowę spółki handlowej, nie dążyli do zawarcia umowy spółki cywilnej.
Ich zgodnym zamiarem było przystąpienie do określonego typu spółki handlowej. Brak podmioto-
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wości tej spółki przed rejestracją nie jest przeszkodą dla zastosowania większości odpowiednich
przepisów KSH. Należy zastosować przepisy dotyczące stosunków wewnętrznych właściwego
typu spółki wynikające z KSH. To one, a nie przepisy o spółce cywilnej, wyznaczają miaro-
dajne konsekwencje zawarcia umowy spółki handlowej. Skoro spółka nie istnieje jako podmiot,
to nie ma podstaw dla zastosowania przepisów o jej stosunkach z osobami trzecimi. Nie ma
także podstaw dla stosowania przepisów o stosunkach zewnętrznych w spółce cywilnej. Byłoby
to rozwiązanie powodujące szereg komplikacji w szczególności na gruncie spółki komandytowej
i komandytowo-akcyjnej. Nie można a limine przyjąć, że komplementariusze są upoważnieni do
reprezentowania pozostałych wspólników tak jak wspólnicy spółki cywilnej. Byłoby to rozwią-
zanie, które ze względu na skutki w zakresie odpowiedzialności poważnie naruszałoby interes
komandytariuszy i akcjonariuszy, wyraźnie wbrew ich intencjom oraz istocie spółki komandyto-
wej i komandytowo-akcyjnej. W braku odmiennych postanowień umowy należy przyjąć, że przed
rejestracją wspólnicy nie są upoważnieni ani do składania oświadczeń woli za spółkę ze skutkiem
z art. 109 § 2 i odpowiednio art. 134 § 2 KSH, ani do reprezentowania pozostałych wspólników.

III. Podmiotowość nieważnej handlowej spółki osobowej
1. Podmiotowość nieważnej handlowej spółki osobowej. Kodeks spółek handlowych nie9

zawiera przepisów dotyczących nieważności handlowych spółek osobowych. Artykuł 21 KSH
dotyczy expressis verbis wyłącznie spółek kapitałowych, brak analogicznego przepisu dla spó-
łek osobowych. Szczególna sytuacja dotyczy jedynie spółki komandytowo-akcyjnej. Artykuł 21
KSH implementuje art. 11 i 12 dyrektywy 2017/1132 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
z 14.6.2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek. Dyrektywa dotyczy zarówno spółek
kapitałowych, jak i spółki komandytowo-akcyjnej. Wykładnia KSH zgodna z prawem europejskim
nakazuje objąć dyspozycją art. 21 także spółki komandytowo-akcyjne (por. D. Nowak, Wadliwa,
s. 321).

2. Przepisy prawa cywilnego. Brak regulacji konsekwencji wadliwości umowy handlowej10
spółki osobowej w świetle dyspozycji art. 2 KSH skłania do zastosowania ogólnych reguł prawa
cywilnego. Ich zastosowanie nie jest jednak w każdej sytuacji wystarczające. Dotyczy to w szcze-
gólności ewentualności wpisania nieważnej spółki do rejestru. Zarejestrowanie nieważnej spółki
lub danych wynikających z postanowień umowy objętych częściową nieważnością powoduje
powstanie konfliktu między dyspozycją wskazującą na brak konsekwencji prawnych wadliwej
czynności a interesem osób trzecich działających w zaufaniu do opublikowanych wpisów w re-
jestrze.

3. Nieważność umowy handlowej spółki osobowej nie jest przedmiotem szczególnych wątpli-11
wości w sytuacji, w której nie doszło do rejestracji spółki. Zastosowanie winny znaleźć przepisy
KC o nieważności (zob. S. Włodyka, w: S. Włodyka (red.), System Prawa Handlowego, t. 2A,
2009, s. 82; D. Nowak, Wadliwa, s. 345 i n.; por. także K. Schmidt, w: K. Schmidt (red.),
Münchener, t. 2, s. 90). W konsekwencji wniosek o rejestrację spółki nie powinien zostać zło-
żony, a w razie jego złożenia powinien zostać oddalony przez sąd rejestrowy. Nieważna umowa
osobowej spółki handlowej nie prowadzi do powstania zobowiązań umownych w stosunkach
między wspólnikami, chyba że zachodzą podstawy dla przyjęcia jej konwersji na inną ważną
czynność prawną. Zawarcie takiej nieważnej umowy może prowadzić natomiast do powstania
roszczeń odszkodowawczych w stosunku do osób, które ponoszą odpowiedzialność za zaistnie-
nie okoliczności prowadzących do nieważności umowy. Jeżeli przed rejestracją wspólnicy wydali,
to mają roszczenie o ich zwrot.

4. Skutki zarejestrowania nieważnej spółki. Jeżeli wadliwa spółka osobowa została zare-12
jestrowana, to dochodzi do jej powstania jako podmiotu (zob. S. Sołtysiński, w: S. Sołtysiński,
A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, t. 1, 2012, s. 390–391; D. No-
wak, Wadliwa, s. 343–344; K. Schmidt, w: K. Schmidt (red.), Münchener, t. 2, s. 91; P. Ulmer,
w: H. Staub, P. Ulmer (red.), HGB, t. 2, s. 184; P. Bülow, Handelsrecht, s. 80; C. Sachäfer, Die
Lehre, s. 77; F. Kübler, H.D. Assmann, Gesellschaftsrecht, s. 391). Jest to konsekwencja roz-
różnienia nieważności spółki jako umowy między wspólnikami od nieważności podmiotu, który
powstaje w związku z rejestracją spółki (zob. M. Litwińska-Werner, w: A. Szajkowski (red.), Sys-
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tem Prawa Prywatnego, t. 16, 2008, s. 414; D. Nowak, Wadliwa, s. 320; G. Gorczyński, Umowa,
s. 368; K. Schmidt, w: K. Schmidt (red.), Münchener, t. 2, s. 91). Proponuje się także interpreta-
cję art. 251 § 1, art. 94 oraz art. 109 § 1 KSH, zgodnie z którą to sam wpis jest wystarczającą
przesłanką powstania spółki bez względu na „jakość” procesu rejestracyjnego (zob. D. Nowak,
Wadliwa, s. 343). W literaturze można także spotkać pogląd, zgodnie z którym do handlowych
spółek osobowych należy stosować wprost przepisy o nieważności czynności prawnej z KC, a nie-
istnienie zarejestrowanej spółki można stwierdzić w trybie powództwa skierowanego w trybie
art. 189 KPC przeciwko jej rzekomym wspólnikom (zob. J. Jacyszyn, Spółka partnerska, s. 240).
Takie rozwiązanie podważałoby jednak bezpieczeństwo obrotu i w wielu sytuacjach uprzywile-
jowywałoby rzekomych wspólników kosztem osób, które działały w zaufaniu do opublikowanych
wpisów.

5. Skuteczność rejestracji względem wspólników i osób trzecich. Chociaż podstawowym 13
uzasadnieniem dopuszczenia powstania zarejestrowanej spółki powstałej na podstawie nieważ-
nej umowy jest ochrona zaufania uczestników obrotu do wpisów w KRS, to nie sposób jednak
przyjąć, że spółka istnieje jedynie w relacji do osób, które działają w dobrej wierze, tj. w usprawie-
dliwionym przekonaniu o ważności umowy spółki oraz prawidłowości postępowania rejestrowego.
Nie należy subiektywizować podmiotowości spółki. Przyjęcie konkluzji o powstaniu podmiotu
w wyniku zarejestrowania wadliwie założonej spółki prowadzi do wniosku, że może on dzia-
łać w stosunkach prawnych z wszystkimi innymi uczestnikami obrotu. Zła wiara kontrahenta
spółki może mieć znaczenie dla rozliczeń ze wspólnikami spółki. Nie wpływa jednak na pod-
miotowość zarejestrowanej spółki (por. w prawie niemieckim K. Schmidt, w: K. Schmidt (red.),
Münchener, t. 2, s. 91; P. Ulmer, w: H. Staub, P. Ulmer (red.), HGB, t. 2, s. 184; F. Kübler,
H.D. Assmann, Gesellschaftsrecht, s. 390–391).

6. Roszczenie o wniesienie wkładów mimo nieważności umowy spółki. Przyjęcie tezy o sku- 14
tecznym uzyskaniu podmiotowości przez wadliwie założoną, ale zarejestrowaną spółkę prowadzi
do wniosku o możliwości nabywania przez nią majątku. Dotyczy to w szczególności wkładów
wniesionych przez wspólników. Spółce przysługuje roszczenie o wniesienie wkładów. Nie dotyczy
ono jednak osób, które mimo wpisania do rejestru nie uzyskały statusu wspólnika (por. Nb 15).
Możliwość nabycia przez wadliwie założoną spółkę majątku jest doniosła praktycznie. Sama
podmiotowość spółki nie może chronić interesów jej wierzycieli, jeżeli brak majątku mogącego
służyć ich zaspokojeniu.

7. Odpowiedzialność osób ujawnionych jako wspólnicy. Istotne znaczenie ma także możli- 15
wość dochodzenia roszczeń od osób ujawnionych w rejestrze jako wspólnicy spółki. Decydującym
kryterium jest tutaj wyważenie interesów między ochroną osób wpisanych do rejestru a ochroną
wierzycieli spółki (zob. K. Schmidt, w: K. Schmidt (red.), Münchener, t. 2, s. 94 i n.; P. Bülow,
Handelsrecht, s. 80; C. Sachäfer, Die Lehre, s. 77; F. Kübler, H.D. Assmann, Gesellschaftsrecht,
s. 396–397). Za zobowiązania wadliwie założonej spółki odpowiadają te osoby, którym można
przypisać udział w powstaniu wadliwie założonej spółki jako podmiotu obrotu prawnego. Udziału
tego nie należy utożsamiać z zawinieniem. Chodzi tutaj o obiektywne przyczynienie się do sy-
tuacji, w której zawarto nieważną umowę spółki oraz doprowadzono do rejestracji. Przypisanie
udziału w tym procesie nie wymaga uczestnictwa w całym toku czynności, które prowadzą do
powstania spółki. Odpowiedzialność ponoszą w związku z tym przede wszystkim osoby, które
działając jako strona umowy w złej wierze, doprowadziły do jej nieważności lub do zarejestrowa-
nia nieważnej spółki. Odpowiadają także te osoby, które w dobrej wierze przystępowały do spółki,
nie wiedząc o przesłankach jej wadliwości. Osoby takie dążyły do założenia spółki i uzyskania sta-
tusu jej wspólnika nie ma zatem powodu, aby w sytuacji, w której mimo wadliwości do powstania
spółki rzeczywiście doszło, zwalniać je z odpowiedzialności. Za zobowiązania spółki nie odpo-
wiadają natomiast wadliwie reprezentowani wspólnicy niemający pełnej zdolności do czynności
prawnych. Należy zaakceptować wyrażany w literaturze niemieckiej pogląd o pierwszeństwie
ochrony tej kategorii podmiotów przed ochroną osób działających w zaufaniu do wpisu w reje-
strze (zob. K. Schmidt, w: K. Schmidt (red.), Münchener, t. 2, s. 95–96; P. Ulmer, w: H. Staub,
P. Ulmer (red.), HGB, t. 2, s. 184; P. Bülow, Handelsrecht, s. 80; F. Kübler, H.D. Assmann,
Gesellschaftsrecht, s. 396). Odpowiedzialności nie ponoszą także inne osoby, które w ogóle nie
uczestniczyły w procesie powstania wadliwie założonej spółki oraz pozostawały w dobrej wie-
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rze, tj. o wpisaniu ich danych jako wspólników spółki nie wiedziały. Nałożenie na wszystkich
obowiązku badania każdego wpisu w rejestrze pod kątem ewentualnego niezamierzonego wpi-
sania zainteresowanego jako wspólnika byłoby wymaganiem nieracjonalnym. Za zobowiązania
spółki odpowiadają natomiast osoby, które przystąpiły do niej pod wpływem błędu, podstępu lub
groźby (por. K. Schmidt, w: K. Schmidt (red.), Münchener, t. 2, s. 96–97; P. Ulmer, w: H. Staub,
P. Ulmer (red.), HGB, t. 2, s. 184; F. Kübler, H.D. Assmann, Gesellschaftsrecht, s. 397). Ich
wola przystąpienia do spółki jest wprawdzie wadliwa, ale jednak niewątpliwa. Ochrona ich inte-
resów nie może odbywać się kosztem wierzycieli spółki (por. jednak Nb 16). Osoby takie mogą
dochodzić roszczeń zwrotnych od spółki oraz pozostałych jej wspólników, a także deliktowych
roszczeń odszkodowawczych od osób, które użyły podstępu lub groźby.

8. Odpowiedzialność wobec osób świadomych wadliwości zwarcia umowy spółki. Osoby,16
które odpowiadają za zobowiązania nieważnej spółki wpisanej do rejestru, odpowiadają za nie
zasadniczo zarówno w stosunku do osób, które nie wiedzą o wadliwości procesu założenia
spółki, jak i w stosunku do osób, które działają w złej wierze. Odpowiedzialność nie wynika
w takim wypadku z przesłanki ochrony zaufania do wpisu. Skoro jednak osoba odpowiedzialna
uzyskuje status wspólnika i może czerpać korzyści z uczestnictwa w powstałej spółce, to brak
przesłanek, aby uwolnić ją od ryzyka odpowiedzialności nawet w stosunku do osób, którym nie
można przypisać dobrej wiary w odniesieniu do prawidłowości procesu powstania spółki.

9. Wspólnicy nieważnej spółki. Osoby, które odpowiadają za zobowiązania zarejestrowanej17
nieważnej spółki, uzyskują status jej wspólników. Wpisane do rejestru osoby, które nie odpowia-
dają za zobowiązania spółki, nie uzyskują takiego statusu. Niekiedy proponuje się, aby przyznać
im status wspólnika, a wyłączyć je jedynie od odpowiedzialności w stosunkach zewnętrznych oraz
ciężarów i zobowiązań w stosunkach wewnętrznych przy zachowaniu możliwości czerpania ko-
rzyści z uczestnictwa w spółce (zob. K. Schmidt, w: K. Schmidt (red.), Münchener, t. 2, s. 97). Jest
to jednak rozwiązanie, które budzi wątpliwości. Doprowadzenie do sytuacji, w której w spółce
osobowej istnieje wspólnik zachowujący prawa do wpływania na spółkę i czerpania z niej ko-
rzyści przy jednoczesnym uwolnieniu od ciężarów i ryzyka odpowiedzialności nie jest sytuacją,
która w braku wyraźnej regulacji można domniemywać. Jednocześnie wzgląd na ochronę osób
nieponoszących odpowiedzialności przemawia za wykluczeniem ewentualności ponoszenia przez
nie ciężarów publicznoprawnych (podatkowych), które w sposób konieczny wiązałyby się z ich
uczestnictwem w korzyściach płynących ze spółki. W niektórych wypadkach takie osoby mogą
jednak uzyskać status wspólnika. Dotyczy to m.in. potwierdzenia czynności osoby pozbawionej
pełnej zdolności do czynności prawnych przez jej uprawnionego przedstawiciela (zob. K. Schmidt,
w: K. Schmidt (red.), Münchener, t. 2, s. 97).

10. Stosunki wewnętrzne w nieważnej spółce po rejestracji. Zarejestrowana spółka po-18
wstaje nie tylko w stosunku zewnętrznym, ale także w stosunku wewnętrznym (zob. K. Schmidt,
w: K. Schmidt (red.), Münchener, t. 2, s. 98–99; P. Bülow, Handelsrecht, s. 80; C. Sachäfer, Die
Lehre, s. 84 i n.; P. Ulmer, w: H. Staub, P. Ulmer (red.), HGB, t. 2, s. 184). Dla oceny stosunków
między wspólnikami miarodajna jest treść umowy spółki z pominięciem tych postanowień,
które są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami albo służą obejściu prawa.

11. Rozwiązanie spółki z powodu nieważności umowy. Zgodnie z przeważającym poglądem19
nieważność umowy spółki jest ważnym powodem dla rozwiązania spółki zarejestrowanej mimo
tej wadliwości (zob. S. Sołtysiński, w: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja,
Kodeks spółek handlowych, t. 1, 2012, s. 389; G. Gorczyński, Umowa, s. 370; K. Schmidt,
w: K. Schmidt (red.), Münchener, t. 2, s. 99–100; P. Bülow, Handelsrecht, s. 80; P. Ulmer,
w: H. Staub, P. Ulmer (red.), HGB, t. 2, s. 185; F. Kübler, H.D. Assmann, Gesellschaftsrecht,
s. 394). Zgodnie z innym poglądem zastosowanie winien tu znaleźć art. 21 KSH ograniczający
możliwość rozwiązania spółki wyłącznie do niektórych wskazanych w tym przepisie sytuacji
(por. D. Nowak, Wadliwa, s. 323). Na poparcie tej tezy podnosi się potrzebę znalezienia jednoli-
tego rozwiązania dla wszystkich spółek, a także względy dotyczące bezpieczeństwa obrotu, takie
jak wyraźne wskazanie w art. 21 KSH terminu, w którym można domagać się rozwiązania spółki,
przesądzenie o ważności czynności dokonanych przez nieważną spółkę, jak również rozszerzenia
katalogu podmiotów uprawnionych do żądania rozwiązania spółki. Argumenty za zastosowaniem
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art. 21 KSH w odniesieniu do wszystkich spółek osobowych nie zasługują na uznanie. Na gruncie
art. 63 KSH ważność czynności dokonanych przez rozwiązaną spółkę także nie budzi wątpliwo-
ści, zaś upływ czasu może być oceniony przez sąd jako okoliczność przemawiającą za brakiem
ważnych powodów dla rozwiązania zarejestrowanej spółki. W braku wyraźnej regulacji brak na-
tomiast powodów, aby ograniczyć sytuacje, w których spółka osobowa ma być rozwiązana do
przypadków wskazanych w art. 21 KSH. Między spółkami kapitałowymi a osobowymi istnieją
różnice konstrukcyjne, które przemawiają przeciwko zastosowaniu analogii. Artykuł 21 KSH
znajduje natomiast zastosowanie w odniesieniu do spółki komandytowo-akcyjnej (por. Nb 9).

12. Nieważność aneksu do umowy spółki. Zasady dotyczące nieważnych spółek wpisanych 20
do rejestru znajdują analogiczne zastosowanie do przypadku zarejestrowania nieważnej zmiany
umowy osobowej spółki handlowej, w tym do przypadków podmiotowych zmian umowy spółki
(por. np. K. Schmidt, w: K. Schmidt (red.), Münchener, t. 2, s. 100–101).

IV. Działanie pod własną firmą
1. Działanie pod własną firmą. Konsekwencją odrębnej podmiotowości osobowej spółki han- 21

dlowej oraz jej statusu jako przedsiębiorcy jest prawo i obowiązek działania pod własną firmą.
Paragraf 2 komentowanego przepisu jest w związku z tym superfluum.

Art. 9. [Zmiana umowy spółki]
Zmiana postanowień umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa

stanowi inaczej.

Spis treści

Nb Nb
I. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . 1–4
II. Granice dopuszczalności zmieniania po-
stanowień umowy spółki osobowej bez zgo-
dy wszystkich wspólników . . . . . . . . . . . 5–12
III. Forma oświadczeń o zmianie umowy
spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13–14

IV. Zmiana umowy spółki jawnej lub koman-
dytowej zawartej w systemie teleinformatycz-
nym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15–23
V. Wpis zmiany umowy do KRS . . . . . . . 24
VI. Ingerencja sądu w zmianę umowy . . . 25–26

I. Zagadnienia ogólne
1. Wyjątek od zasady zgody wszystkich stron umowy na zmianę jej treści. Co do zasady, 1

zmiana umowy spółki osobowej, podobnie jak zmiana innych umów w prawie prywatnym, wy-
maga zgody wszystkich jej stron. Wprowadzona przez komentowany przepis możliwość zmiany
umowy handlowej spółki osobowej bez zgody wszystkich jej stron ma charakter wyjątku od
ogólnej reguły (zob. M. Romanowski, w: A. Szajkowski (red.), System Prawa Prywatnego, t. 16,
2008, s. 182). Podstawą odejścia od zasady jednomyślności jako przesłanki skuteczności zmiany
muszą być postanowienia umowy spółki. Inne porozumienia między wspólnikami nie mogą być
skuteczne w tym zakresie. Nie wyklucza to oczywiście zawarcia między wspólnikami lub między
wspólnikiem i osoba trzecią porozumienia zobowiązującego wspólnika, stronę tego porozumie-
nia, do oddania głosu za zmianą umowy spółki. Skutki takiego porozumienia pozostają jednak
w sferze obligacyjnej. W braku odmiennych postanowień umowy spółki zgoda każdego wspólnika
lub zastępujące ją orzeczenie sądu (art. 64 KC, art. 1047 KPC) pozostają koniecznym warunkiem
zmiany umowy spółki.

2. Różne warianty redakcji wyjątku od jednomyślnej zmiany umowy. Umowa spółki może 2
postanowić, że jej zmiana na mocy rozstrzygnięcia większości jest regułą ogólną oraz ewentualnie
wprowadzić od niej wyjątki. Możliwe jest także wskazanie wybranych postanowień, które będą
mogły być zmienione bez zgody wszystkich wspólników.

3. Zmiana umowy decyzją większości. Umowa spółki może wprowadzić możliwość zmiany 3
jej postanowień większością kwalifikowaną lub większością bezwzględną. Dopuszczalne jest
wskazanie także większości zwykłej jako wystarczającej do zmiany umowy (zob. S. Sołtysiń-
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ski, w: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych,
t. 1, 2012, s. 200; J.A. Strzępka, E. Zielińska, w: J. A. Strzępka (red.), Kodeks, 2011, s. 53;
M. Tarska, Zakres, s. 236; T. Szczurowski, w: Z. Jara (red.), Kodeks, 2014, s. 53; E. Zielińska,
w: J. Frąckowiak (red.), Kodeks, s. 599). Zgodnie z przeważającym poglądem niedopuszczalne
są postanowienia umowy spółki, zgodnie z którymi do zmiany wystarczy decyzja jednego lub
kilku wspólników niestanowiących większości (zob. J.P. Naworski, w: R. Potrzeszcz, T. Siemiąt-
kowski (red.), Komentarz, t. 1, 2011, s. 102–103; M. Rodzynkiewicz, Kodeks, s. 30; J.A. Strzępka,
E. Zielińska, w: J.A. Strzępka (red.), Kodeks, 2011, s. 531; T. Szczurowski, w: Z. Jara (red.),
Kodeks, 2014, s. 54; M. Tarska, Zakres, s. 236). Nie jest natomiast wykluczone przyznanie
poszczególnym wspólnikom nierównej wagi głosów, np. zależnej od wielkości udziału kapita-
łowego (zob. J. Szwaja, Nowy kodeks, s. 5; S. Sołtysiński, w: S. Sołtysiński, A. Szajkowski,
A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, t. 1, 2012, s. 200; J.A. Strzępka, E. Zie-
lińska, w: J.A. Strzępka (red.), Kodeks, 2009, s. 51 odmiennie m.in. M. Tarska, Zakres, s. 237).
Przyznanie zróżnicowanej wagi głosów poszczególnym wspólnikom nie zmienia jednak wyżej
wyrażonej zasady. Nie może ono prowadzić do zmiany umowy spółki bez zgody większości
wspólników. Zwiększona waga głosu wspólnika może mieć skutek blokujący. Dopuszczalne jest
w związku z tym jedynie wprowadzenie zasady podwójnej, np. kapitałowej i osobowej, więk-
szości jako przesłanki zmiany umowy spółki (zob. M. Spyra, w: A. Rachwał, M. Spyra, Umowa,
s. 187).

4. Odrębna regulacja zmiany statutu SKA. Reguły zmiany statutu spółki komandytowo-4
-akcyjnej zostały uregulowane w sposób szczególny w art. 146 KSH. Nie są one objęte hipotezą
normy wynikającej z art. 9 KSH.

II. Granice dopuszczalności zmieniania postanowień umowy spółki osobowej bez zgody
wszystkich wspólników

1. Zwiększenie obowiązków wspólnika lub pozbawienie praw. Komentowany przepis nie5
wskazuje jakichkolwiek granic dla wprowadzenia zasady podejmowania większością głosów de-
cyzji o zmianie umowy spółki osobowej. Brak odpowiednika art. 246 § 3 i art. 415 § 3 KSH, które
w przypadku spółek kapitałowych wprost wymagają zgody wspólnika na zmianę umowy zwięk-
szającej jego obowiązki w spółce lub zmniejszającej prawa przyznane mu osobiście. Artykuł 415
§ 3 KSH znajdzie zastosowanie jedynie w odniesieniu do spółki komandytowo-akcyjnej (art. 126
pkt 2 KSH). Wyodrębnianie kategorii praw przyznanych osobiście w spółce osobowej jest nie-
uzasadnione. Zgodnie z przeważającym poglądem ogólny zapis umowy spółki o możliwości
zmiany umowy spółki decyzją większości nie upoważnia do nałożenia na wspólnika dodat-
kowych obowiązków bez jego zgody (zob. J.A. Strzępka, E. Zielińska, w: J.A. Strzępka (red.),
Kodeks, 2009, s. 51; J.P. Naworski, w: R. Potrzeszcz, T. Siemiątkowski (red.), Komentarz, t. 1,
2011, s. 106; K. Schmidt, Mehrheitsbeschlüsse, s. 19–21; odmiennie A. Kidyba, Kodeks, t. 1,
LEX 2015, art. 9, teza 2; T. Szczurowski, w: Z. Jara (red.), Kodeks, 2014, s. 54; M. Tarska,
Zakres, s. 243; E. Zielińska, w: J. Frąckowiak (red.), Kodeks, s. 602, a także K. Osajda, O man-
kamentach, s. 36, który skłania się jednak do nadania tej konkluzji waloru de lege ferenda). Nie
oznacza to, że umowa spółki nie może zawierać postanowień w tym przedmiocie. Więź osobowa
między wspólnikami spółki osobowej będąca podstawowym substratem tej spółki skłania do roz-
wiązań bardziej liberalnych niż w przypadku spółek kapitałowych. Dotyczy to przede wszystkim
spółki jawnej i komandytowej. Zgoda wspólnika na ewentualne przyszłe zwiększenie jego obo-
wiązków może być wyrażona ex ante w umowie spółki. W takim wypadku umowa winna jednak
wskazywać treść i przynajmniej maksymalny zakres zwiększenia obowiązków. W przeciwnym
razie klauzule należy uznać za nieważną (zob. M. Spyra, w: A. Rachwał, M. Spyra, Umowa,
s. 186–187, a także M. Tarska, Zakres, s. 243, przeciwnie E. Zielińska, w: J. Frąckowiak (red.),
Kodeks, s. 602 z zastrzeżeniem, że dotyczy to zgody ex ante na zmianę wyrażoną w sposób
nieokreślony).

2. Podstawowe postanowienia umowy. Orzecznictwo niemieckie stworzyło doktrynę kluczo-6
wych obszarów umowy spółki (Kernbereiche). Należą do nich m.in. prawa głosu, uprawnienia
informacyjne, regulacja udziałów kapitałowych, udział w zysku i masie likwidacyjnej, przywi-
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leje w zakresie decydowania o sprawach spółki. Sfery te nie mogą być zmieniane bez zgody
wszystkich wspólników (zob. K. Schmidt, Mehrheitsbeschlüsse, s. 18–19). W prawie polskim
niektóre z tych obszarów zostały poddane regulacji imperatywnej (art. 38 KSH). W pozostałym
zakresie brak podstaw dla wykluczenia możliwości stwarzanych przez art. 9 KSH (zob. M. Spyra,
w: A. Rachwał, M. Spyra, Umowa, s. 187; M. Tarska, Zakres, s. 245).

3. Zmiana w zakresie prawa do reprezentacji. Co do kontrowersji dotyczących możliwości 7
pozbawienia prawa reprezentacji większością głosów – por. komentarz do art. 30 KSH (por. także
J.A. Strzępka, E. Zielińska, w: J.A. Strzępka (red.), Kodeks, 2011, s. 53; J.P. Naworski, w: R. Po-
trzeszcz, T. Siemiątkowski (red.), Komentarz, t. 1, 2011, s. 281 i n.; A. Kidyba, Kodeks, t. 1, LEX
2015, art. 30, teza 1).

4. Zapis na sąd polubowny. Do klauzul, których wprowadzenie do umowy spółki osobowej 8
wymaga zawsze zgody wszystkich wspólników, zalicza się zapis na sąd polubowny. Przemawia
za tym zasada równości stron zapisu wyrażona w art. 1162 § 2 KPC. Zasady tej nie da się
pogodzić z możliwością związania zapisem wspólnika, który nie zgadza się na wyłączenie sporów
ze stosunku spółki spod jurysdykcji sądów powszechnych (T. Szczurowski, Wprowadzenie, s. 13
i n.). Nie bez znaczenia jest także formalna i materialna odrębność zapisu na sąd polubowny
(separability). Zapis zarówno na płaszczyźnie norm kolizyjnych, jak i merytorycznych należy
traktować jako odrębną umowę niezależną od umowy kredującej stosunek prawny, którego zapis
dotyczy (Chartederd Institute of Arbitrators, Practice Guideline 6, s. 230; J.A. Rosen, Arbitration,
s. 599 i n.; P. Nowaczyk, w: P. Nowaczyk, Regulamin, 2011, s. 339–340). Zapis na sąd polubowny,
jako oddzielna umowa od umowy spółki, nie jest objęty hipotezą normy wynikającej z art. 9 KSH
(T. Szczurowski, Wprowadzenie, s. 13 i n.). Można rozważać wprawdzie, czy art. 1163 § 1 KPC
nie powinien być wykładany w ten sposób, że zasady wprowadzania zapisu na sąd polubowny
do umowy spółki odpowiadają zasadą zawierania i zmiany tej umowy. Nawet w takim przypadku
należy jednak zawsze wymagać zgody wszystkich wspólników spółki osobowej na wprowadzenie
zapisu. Wynika to z wpływu zapisu na prawa wspólnika. Do istoty zapisu na sąd polubowny
należy m.in. pozbawienie wspólnika prawa odwoływania się do rozstrzygnięć sądu powszechnego
w sprawach ze stosunku spółki. W konsekwencji taka zmiana umowy nie może być wprowadzona
inaczej niż jednomyślnie ze względów wskazanych w Nb 3.

5. Dopuszczalność wprowadzania nowych postanowień. Hipoteza komentowanego przepisu 9
obejmuje zarówno modyfikacje dotychczasowych postanowień umowy spółki, w tym ich uchy-
lanie, jak również wprowadzenia nowych postanowień (por. szerzej M. Taska, Zakres, s. 238).
Sformułowano także odmienny pogląd, zgodnie z którym zmiana na zasadzie większości może
dotyczyć wyłącznie postanowień już istniejących (J.P. Naworski, w: T. Siemiątkowski, R. Po-
trzeszcz (red.), Komentarz, t. 1, 2011, s. 101–102). Za stanowiskiem o ograniczeniu zastosowania
art. 9 KSH do modyfikacji treści istniejących już jednostek redakcyjnych umowy spółki przema-
wiać ma wykładnia literalna wskazująca wyraźnie na różnicę między „zmianą umowy” a „zmianą
postanowień umowy”, a także argumenty natury funkcjonalnej, wskazujące na kwestie przewi-
dywalności materii, w której zgoda wspólnika na zmianę stosunku spółki nie będzie potrzebna
(J.P. Naworski, w: T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz (red.), Komentarz, t. 1, 2011, s. 102). Nic nie
ujmując metodologicznej poprawności tej argumentacji, należy opowiedzieć się jednak za obję-
ciem zakresem art. 9 KSH także przypadków wprowadzania nowych postanowień oraz usuwania
dotychczasowych. Można sądzić, że „postanowienia umowy” to w większym stopniu normy legis
contractus wynikające z porozumienia jej stron niż jednostki redakcyjne, którymi posłużyli się
wspólnicy. Wspólnicy decydując o treści umowy zwykle w pewnym zakresie odstępują od mo-
delu wynikającego z dyspozytywnych przepisów ustawy, w pewnym zaś zakresie postanawiają
przy tym modelu pozostać. To czy przy redagowaniu umowy wspólnicy powtórzą treść przepi-
sów dyspozytywnych, czy raczej pominą daną materię, układając brzmienie umowy, pozostaje
raczej kwestią elegancji i klarowności zabiegów redakcyjnych. Nie powinno mieć jednak wpływu
na dopuszczalność zastosowania art. 9 KSH.

6. Zakaz dyskryminacji wspólników. Wprowadzenie możliwości rozstrzygania większością 10
pociąga za sobą konieczność przestrzegania zasady równości wspólników (zob. M. Spyra,
w: A. Rachwał, M. Spyra, Umowa, s. 187). Wyrażono także pogląd przeciwny o braku podstaw
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dla zastosowania zasady równości wspólników na gruncie prawa spółek osobowych (zob. A. Ki-
dyba, Kodeks, t. 1, LEX 2010, art. 9, teza 2). Zasada równości wspólników na gruncie spółek
osobowych nie znajduje zastosowania w takim samym zakresie i kształcie jak na gruncie art. 20
KSH. Od zasady takiej nie można jednak zupełnie abstrahować. W polskim prawie zasada
równości jest związana dopuszczalnością niejednomyślnych rozstrzygnięć. Jest ona wprost wy-
rażona w odniesieniu do spółek kapitałowych, gdzie dyssens jest zasadą (zob. M. Romanowski,
w: A. Szajkowski (red.), System Prawa Prywatnego, t. 16, 2008, s. 181), a także – do 1.1.2016 r.
– na gruncie regulacji układu w postępowaniu upadłościowym (art. 279 ust. 1 PrUpadNapr; jak
również art. 162 PrRestr). Na gruncie prawa spółek osobowych zasadę równości w spółkach,
gdzie decyzje podejmowane są niejednomyślnie, należy traktować jako element zasad współżycia
społecznego i dobrych obyczajów kształtujących kryteria ważności czynności prawej. Uchwała
wspólników, która narusza tę zasadę, jest nieważna (art. 58 § 2 KC), co może być ustalone
przed sądem w trybie art. 189 KPC. Za sprzeczne z zasadami współżycia należy uznać przede
wszystkim te zmiany, w których rozstrzygnięcie większości przenosi ciężar lub ryzyko wynika-
jące z podjętej decyzji na przegłosowanego wspólnika (zob. M. Spyra, w: A. Rachwał, M. Spyra,
Umowa, s. 105; por. także S. Sołtysiński, w: A. Szajkowski (red.), System Prawa Prywatnego,
t. 16, 2008, s. 798). Zastosowanie klauzuli generalnej w spółkach osobowych musi uwzględniać
zróżnicowanie gospodarczych konfiguracji w poszczególnych spółkach, a także specyfikę spółek
osobowych w odniesieniu do spółek kapitałowych.

7. Wymóg zgody wskazanego wspólnika. Mimo wprowadzenia zasady większości nie jest11
wykluczone uzależnienie zmiany umowy spółki większością głosów od zgody wskazanego
wspólnika (zob. M. Rodzynkiewicz, Kodeks, s. 31; S. Sołtysiński, w: S. Sołtysiński, A. Szajkow-
ski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, t. 1, s. 200; M. Spyra, w: A. Rachwał,
M. Spyra, Umowa, s. 187–188; M. Tarska, Zakres, s. 237). Byłby to rodzaj przywileju. Sformuło-
wano także stanowisko przeciwne (zob. J.P. Naworski, w: R. Potrzeszcz, T. Siemiątkowski (red.),
Komentarz, t. 1, 2011, s. 104). Należy opowiedzieć się za skutecznością takiego postanowienia
umowy. Jeżeli wspólnicy, redagując umowę spółki, nie skorzystają z możliwości przewidzianej
w art. 9 KSH, to każdy ze wspólników może zablokować zmianę postanowień umowy. Wynika
to z zasady jednomyślności. Jeżeli zwiększone ryzyko ponoszone przez jednego ze wspólników
uzasadnia jego szczególną pozycję w spółce, to nie należy mieć wątpliwości, że przyznanie mu
omawianego przywileju nie narusza zasad współżycia społecznego.

8. Wykluczenie wspólnika. Przedmiotem kontrowersji jest dopuszczalność postanowień12
o zmianie umowy polegającej na wykluczeniu jednego ze wspólników spółki osobowe uchwałą
pozostałych wspólników. Z jednej strony zwraca się uwagę na brak podstawy prawnej dla
takiego rozwiązania (S. Sołtysiński w: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja,
Kodeks spółek handlowych, t. 1, 2012, s. 202; M. Tarska, Zakres, s. 241). Z drugiej wskazuje
na autonomie wspólników oraz brak dostatecznych argumentów aksjologicznych dla wy-
kluczenia takiego rozwiązania w sytuacji, w której przyczyny wyłączenia zostaną wskazane
w umowie spółki (J.P. Naworski, w: R. Potrzeszcz, T. Siemiątkowski (red.), Komentarz, t. 1, 2011,
s. 105; A. Szumański, Wyłączenie wspólnika, s. 7–10). Należy opowiedzieć się za poglądem o do-
puszczalności umownej podstawy pozasądowego wyłączenia wspólnika. Poważnym argumentem
przeciw dopuszczalności jest jedynie wzgląd na ochronę wspólnika mniejszościowego przed nad-
użyciem większości. Wskazanie w umowie przyczyn wyłączenia w sposób pozwalający na ich
jednoznaczna weryfikację jest wystarczającym instrumentem ochrony wspólników.

III. Forma oświadczeń o zmianie umowy spółki
1. Forma. Zmiana umowy spółki osobowej wymaga zachowania formy przewidzianej dla jej13

zawarcia (art. 77 § 1 KC). Umowa spółki może wprowadzać tutaj surowsze wymogi formalne
(art. 76 KC). Szczególnym przypadkiem jest zmiana umowy spółki jawnej lub komandytowej,
której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy. Od 1.4.2016 r. zmiana takiej
umowy w zakresie, w którym obowiązujący wzór dopuszcza różne warianty postanowień (po-
stanowienia zmienne), możliwa będzie przy wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającej umowę
spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Wprowadzenie postanowień nieprzewi-
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dzianych we wzorcu wymagać będzie dokonania zmiany w formie przewidzianej dla zawarcia
umowy spółki poza systemem teleinformatycznym.

2. Prawo właściwe dla formy zmiany umowy spółki osobowej. Prawem właściwym dla 14
czynności formy prawnej, której przedmiotem jest zmiana umowy spółki, jest lex causa, a zatem
statut personalny spółki (art. 17 w zw. z art. 25 ust. 1 zd. 1 PrPrywM). Co do zasady, skuteczność
przyznaje się także czynnościom spełniającym wymogi formalne wynikające z prawa państwa,
w którym taka czynność została dokonana (lex loci actus art. 25 ust. 1 zd. 2 i 3 PrPrywM). Za-
kres zastosowania tej zasady doznaje ograniczenia w odniesieniu do czynności z zakresu prawa
spółek. Forma wynikająca ex lege causae jest jedyną właściwą dla czynności prawnych, któ-
rych przedmiotem jest powstanie, łączenie, podział, przekształcenie lub ustanie osoby prawnej
albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej (art. 25 ust. 2 PrPrywM). Katalog
wyjątków od dopuszczalności posłużenia się łącznikiem legis loci actus nie obejmuje zmiany
aktu organizacyjnego (umowy lub statutu) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej
osobowości prawnej. W literaturze wskazuje się, że katalog ten został zredagowany w sposób
precyzyjny, a w związku z tym należy uznać, że ograniczenia z niego wynikające odnoszą się
wyłącznie do czynności w nim sprecyzowanych (P. Czubik, Art. 25, s. 30). Monopolem formy
wynikającej z prawa właściwego dla czynności prawnej dotyczą bytu prawnego osoby prawnej
(założenie, ustawnie), sukcesji stosunków prawnych związanych z osobą prawną (połączenie, po-
dział) oraz formy prawnej, w której dana osoba działa (przekształcenie). Są to kluczowe kwestie
dotyczące istnienia i funkcjonowania osoby prawnej. Żaden z wyjątków wskazanych w art. 25
ust. 2 PrPrywM nie dotyczy czynności, których skutki ograniczają się do treści relacji między
uczestnikami osoby prawnej lub szczegółowych zasad jej występowania w obrocie (firma, repre-
zentacja itd.). Można stąd wnosić, że zmiana umowy polskiej spółki (w tym osobowej) dokonana
w formie przewidzianej przez prawo państwa, w którym czynność ta została dokonana, jest sku-
teczna, nawet wtedy, gdy nie spełnia ona wymogów formalnych wynikających z prawa polskiego
(por. komentarz do art. 1, Nb 6).

IV. Zmiana umowy spółki jawnej lub komandytowej zawartej w systemie
teleinformatycznym

1. Zakres dopuszczalnych zmian umowy zawartej w systemie teleinformatycznym. Po- 15
cząwszy od 1.4.2016 r. weszły w życie przepisy dopuszczające zmianę umowy spółki jawnej
i spółki komandytowej zawartej w systemie teleinformatycznym przy pomocy narzędzi dostępnych
w tym systemie (art. 231 § 4 oraz art. 1061 § 4 KSH). Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z 14.1.2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej udostępnionych w sys-
temie teleinformatycznym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 963) w odniesieniu do spółki jawnej oraz
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 14.1.2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczą-
cych spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 766) w odniesieniu do spółki komandytowej w § 9 wskazują, że umowa spółki zawarta
przy wykorzystaniu wzorca umowy podlega zmianom w zakresie postanowień przewidzianych
we wzorcu, w tym również w zakresie możliwości wyboru innego wariantu postanowienia
umownego, z wyjątkiem postanowień dotyczących identyfikacji osób, które zawarły umowę,
oraz długości pierwszego roku obrotowego. Zakaz zmiany § 1 określającego strony zawartej
umowy nie oznacza oczywiście niedopuszczalności przeniesienia praw i obowiązków wspólnika
na inną osobę w trybie art. 10 KSH. Dotyczy on jedynie ustalenia kręgu pierwotnych stron
umowy spółki. W tym zakresie zakaz taki to superfluum. Wskazanie osób zawierających umowę,
to nie tyle postanowienia umowy, co „zaprotokołowanie” faktu, który jako określone zdarzenie
z natury nie może zostać zmieniony w trybie zmiany umowy. Podobnie jako superfluum należy
traktować zastrzeżenie o niedopuszczalności zmiany pierwszego roku obrotowego. Z art. 3 ust. 1
pkt 9 RachU wynika, że zmiana sposobu określenia roku obrotowego wywiera skutek dopiero
po zakończeniu roku, w którym została dokonana. Z tego względu zmiana pierwszego roku ob-
rotowego w trakcie jego trwania nie jest możliwa. Nie jest jednak wykluczone, że postanowienie
umowy spółki dotyczące pierwszego roku obrotowego zostanie zmienione jeszcze przed otwar-
ciem ksiąg. Przed otwarciem ksiąg trudno mówić o rozpoczęciu pierwszego roku obrotowego.
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Wtedy, ze względu na dyspozycję § 9 ww. rozporządzeń, zmiana będzie musiała nastąpić poza
systemem teleinformatycznym przez sporządzenie nowego tekstu umowy.

2. Dwa sposoby zmiany umowy. W przypadku spółek jawnych i komandytowych, które zo-16
stały założone w systemie teleinformatycznym, w odniesieniu do postanowień zmiennych wzorca
wspólnicy mogą posłużyć się alternatywnie wzorem uchwałyo zmianie spółki określonym w ww.
rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości z 14.1.2015 r. Mogą także zmienić umowę w sposób
tradycyjny, zawierając odpowiednią umowę w formie pisemną dla spółki jawnej oraz w formie
aktu notarialnego dla spółki komandytowej. Jeżeli zmiana ma ukształtować umowę w sposób nie-
przewidziany we wzorcu, to konieczne jest zachowanie formy pisemnej dla spółki jawnej oraz
formy aktu notarialnego dla spółki komandytowej. W odniesieniu do umów spółki zawartych
w systemie teleinformatycznym zmiana umowy dokonywana poza systemem teleinformatycznym
wymaga sporządzenia nowego tekstu umowy w całości (art. 231 § 4 zd. 3 oraz art. 1061 § 4 KSH).
W literaturze wyrażono wprawdzie wątpliwość, czy zmiana umowy spółki założonej w systemie
teleinformatycznym może być w ogóle dokonana poza tym systemem (W.J. Kocot, Forma, s. 5).
Wobec jednoznacznego brzmienia art. 231 § 4 zd. 3 KSH wątpliwości te należy odrzucić. Umowę
zawartą przy użyciu wzorca można zmienić także bez jego użycia.

3. Zmiana poza systemem teleinformatycznym wymaga w każdym przypadku sporządzenia17
nowego tekstu umowy spółki, która pierwotnie została zawarta przy użyciu wzorca. Sporządzenie
nowego tekstu umowy nie prowadzi ani do powstania nowego podmiotu, ani zawiązania nowego
stosunku obligacyjnego. Jest to wymóg odnoszący się do treści oświadczeń woli wspólników
dotyczących zmiany istniejącego już stosunku prawnego. Wymóg ten zakłada ujęcie w jednym
tekście wszystkich postanowień zmienionej umowy. Można sądzić, że norma nakazująca sporzą-
dzenie nowego tekstu całej umowy nie ma wyłącznie charakteru porządkowego, ale jest przesłanką
ważności dokonywanej czynności. Jego niedopełnienie powoduje, że umowa zawarta w systemie
teleinformatycznym obowiązuje w niezmienionej postaci. Ta konkluzja dotyczy sytuacji, w której
oświadczenie o zmianie umowy obejmuje tylko zmieniane postanowienia umowy. Możliwa jest
także sytuacja, w której wspólnicy zmieniając umowę w sytuacji opisanej w ostatnich zdaniach
art. 231 § 4 i art. 1061 § 4 KSH sporządzą tekst umowy, który odpowiada dyspozycji art. 25
lub 105 KSH, ale pomija (np. przez pomyłkę) niektóre postanowienia pierwotnego tekstu umowy
zawartej przy użyciu wzorca, których wspólnicy nie mieli zamiaru uchylać. W takim przypadku
należy uznać, że do zmiany umowy doszło skutecznie, a tekst, pod którym wspólnicy złożyli
podpisy, jest wiążącym tekstem umowy spółki.

4. Zmiana umowy w systemie teleinformatycznym. Do zmiany umowy spółki osobowej re-18
alizowanej w systemie teleinformatycznym konieczne jest zawarcie porozumienia między wspól-
nikami lub podjęcie uchwały przez bezwzględną większość wspólników zgodnie z odpowiednim
postanowieniem umowy spółki, posłużenie się wzorcem uchwały określonym w załącznikach
Nr 2 ww. rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z 14.1.2015 r. oraz opatrzenia umowy kwali-
fikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
wprowadzenie do systemu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia
i z chwilą opatrzenia ich podpisami elektronicznymi wspólników (art. 231 § 2 w zw. z § 4 oraz
art. 1061 § 2 w zw. z § 4 KSH). Przepisy o zmianie umowy spółki jawnej i komandytowej w sys-
temie teleinformatycznym nie określają chwili, w której zmiana staje się skuteczna. Nie odsyłają
także do zastosowania przepisu o chwili zawarcia umowy spółki (art. 231 § 3 oraz art. 1061

§ 3 KSH). Nie powinno jednak budzić wątpliwości, że do zmiany umowy w systemie telein-
formatycznym potrzebne jest wprowadzenie do systemu teleinformatycznego wszystkich danych
koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia ich podpisami elektronicznymi wspólników. Ar-
tykuł 231 § 3 oraz art. 1061 § 3 KSH znajdują zastosowanie w drodze analogii także do zmiany
umowy spółki. Zmiana staje się skuteczna po wprowadzeniu danych i podpisów do sys-
temu teleinformatycznego. Błędy w działaniu systemu uniemożliwiające wprowadzenie danych
i podpisów uniemożliwiają zmianę umowy w systemie teleinformatycznym. Ewentualne usterki
systemu po wprowadzeniu danych nie wpływają na ważność zmiany nawet jeżeli wprowadzone
dane zostały utracone i zmiany nie ujawniono w KRS.

5. Postanowienia wzorców umowy dotyczące jej zmiany. Wzorce umowy spółki jawnej19
i komandytowej przeznaczone do stosowanie w systemie teleinformatycznym zawierają dwa wa-
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rianty postanowień dotyczących zmiany umowy spółki (§ 12 wzorca umowy spółki jawnej
i § 14 wzorca umowy spółki komandytowej). Zgodnie z wariantem A zmiana umowy spółki
wymaga zgody wszystkich wspólników wyrażonej w uchwale wspólników o zmianie umowy.
Wariant A jest zbliżony do dyspozytywnego modelu wynikającego z KSH. Szczególnym jego
elementem jest konieczność podjęcia uchwały, która zgodnie z treścią załączników Nr 2 do rozpo-
rządzeń określających jej wzorzec wymaga „stawienia się”, a zatem łącznej obecności wspólników
wyrażających zgodę na zmianę umowy. Zgodnie z wariantem B do zmiany uchwały potrzebne
są dwie przesłanki: obecność wszystkich wspólników oraz bezwzględna większość głosów
oddana za zmianą.

6. Obecność wszystkich wspólników. Zgodnie z treścią wzorców umów spółki jawnej i ko- 20
mandytowej obecność wszystkich wspólników jest konieczną przesłanką zmiany umowy spółki
w systemie teleinformatycznym w obu wariantach (A i B). Obecność nie została bliżej zdefinio-
wana. Klasyczne rozumienie tego pojęcia zakłada fizyczną obecność danej osoby. Dla przyjęcia
obecności wspólnika nie wystarcza połączenie przy pomocy środków porozumiewania się na od-
ległość, nawet wtedy, gdy pozwala ona na transmisję obrazu i głosu w czasie rzeczywistym.
Wspólnik może być oczywiście obecny przez swojego przedstawiciela ustawowego lub umow-
nego. Osoby fizyczne działające jako członek organu lub przedstawiciel wspólnika składają swój
podpis elektroniczny ze wskazaniem, którego wspólnika reprezentują zgodnie z § 7 ww. rozpo-
rządzeń Ministra Sprawiedliwości z 13.1.2015 r. Wspólnik może być uznany za obecnego, jeżeli
reprezentująca go osoba jest umocowana do reprezentacji czynnej. Jeżeli osoba reprezentująca
wspólnika umocowana jest wyłącznie do reprezentacji biernej (np. jeden z członków wielooso-
bowego zarządu spółki kapitałowej), to nie można przyjąć, że reprezentowana osoba jest obecna.
Reprezentacja musi zapewniać wspólnikowi obronę jego praw przez skuteczne składanie oświad-
czeń. Sama zdolność reprezentanta do odbierania oświadczeń ze skutkiem dla reprezentowanego
podmiotu nie jest wystarczająca. Nie może być więc uznana za obecność reprezentowanego pod-
miotu. Dla rozstrzygnięcia kwestii interpretacji pojęcia obecności kluczowe znaczenie będą miały
rozwiązania informatyczne, które w obecnej chwili (lipiec 2015 r.) nie zostały jeszcze wdrożone.
Założenie spółki jawnej i komandytowej w systemie teleinformatycznym nie wymaga jednocze-
snej obecności osób składających podpisy w tym samym miejscu. Jeżeli to samo rozwiązanie
techniczne zostanie przyjęte w odniesieniu do zmiany umowy, to wymóg jednoczesnej obecno-
ści wszystkich wspólników przy podejmowaniu decyzji o zmianie umowy zostanie pozbawiony
praktycznego znaczenia.

7. Głosowanie i większość. Z art. 231 § 2 w zw. z § 4 KSH zdaje się wynikać, że oświad- 21
czenia wspólników dotyczące zmiany umowy spółki powinny być wprowadzone do systemu
teleinformatycznego oraz opatrzone podpisem elektronicznym. Do odmiennych wniosków pro-
wadzi analiza ww. rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z 14.1.2015 r. Zdaje się, że do systemu
teleinformatycznego wprowadzany jest protokół uchwały o zmianie umowy spółki oraz o usta-
leniu tekstu jednolitego umowy (załączniki Nr 2 do rozporządzeń), natomiast samo głosowanie
nad zmianą umowy odbywa się poza systemem teleinformatycznym. Zastosowanie znajdują tu-
taj ogólne reguły dotyczące podejmowania uchwał przez wspólników spółek osobowych. Jeżeli
zgodnie z wariantem B postanowień wzorca dotyczących sposobu zmiany umowy spółki do
podjęcia uchwały wystarcza bezwzględna większość głosów, to do jej obliczenia zastosowanie
znajduje art. 4 pkt 10 KSH. Umowa w wariancie B zostanie zmieniona, jeżeli za zmianą pad-
nie większość oddanych głosów. Nie wszyscy obecni wspólnicy muszą głosować. Przy ustaleniu
większości bezwzględnej uwzględnia się wyłącznie głosy oddane. Wzorzec uchwały dopuszcza
wyłącznie głosowanie za lub przeciw zmianie. Nie ma możliwości wpisania głosów wstrzymują-
cych się. Z jednej strony można mieć wątpliwości, czy Minister Sprawiedliwości miał delegację
do ograniczenia swobody wspólników co do sposobu głosowania, z drugiej – przyjęte rozwią-
zanie jest logiczne i konsekwentne. Wobec konieczności uzyskania większości bezwzględnej nie
ma realnej różnicy między głosami oddanymi przeciw uchwale a głosami wstrzymującymi.

8. Wzorzec uchwały o zmianie umowy. Bez względu na to, który wariant postanowień o zmia- 22
nie umowy wybrali wspólnicy, zmiana umowy spółki wymaga zastosowania wzorca uchwały
określonego w załącznikach Nr 2 do rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z 14.1.2015 r. Wzo-
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rzec zakłada podjęcie dwóch uchwał: o zmianie umowy spółki oraz o ustaleniu tekstu jednolitego
zmienionej umowy. W istocie jest to raczej protokół podjęcia tych uchwał przez wspólników.

9. Podpisanie protokołu uchwały o zmianie umowy. Wzorzec uchwały o zmianie umowy23
spółki jawnej lub komandytowej utworzonej w systemie teleinformatycznym zakłada złożenie
pod nim podpisów przez wspólników. W przypadku, w którym do zmiany umowy konieczna jest
zgoda wszystkich wspólników (wariant A), nie ulega wątpliwości, że protokół podjęcia uchwał
powinien zostać podpisany przez wszystkich wspólników lub ich przedstawicieli. W przy-
padku, w którym do zmiany umowy wystarczy bezwzględna większość, w zasadzie ani KSH,
ani rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 14.1.2015 r. nie wskazują, że uchwała ma być
podpisana przez wszystkich wspólników lub ich przedstawicieli. Logicznym rozwiązaniem by-
łoby opatrzenie protokołu wyłącznie podpisami osób głosujących za dokonaniem zmiany. Wymóg
podpisania protokołu przez wszystkich wspólników dawałby w praktyce liberum veto mniejszości
sprzeciwiającej się zmianie umowy. Odmowa złożenia podpisów pod tekstem uchwał uniemożli-
wiałaby ich wprowadzenie do systemu teleinformatycznego, a w konsekwencji uniemożliwiałaby
zmianę umowy w trybie określonym w art. 231 i 1061 KSH. Ostatecznie przyjęcie jednego
z tych dwóch rozwiązań zależy od sposobu wdrożenia możliwości zmiany umowy do systemu
teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości.

V. Wpis zmiany umowy do KRS
1. Charakter wpisu zmiany do KRS. Jeżeli skutki zmiany umowy podlegają ujawnieniu24

w KRS, to wpis należy traktować jako deklaratoryjny, chyba że z ustawy lub postanowień
umowy spółki wynika odmienna konkluzja. Jest to wniosek akceptowany w literaturze (S. Sołty-
siński, w: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks, t. 1, 2012, s. 202).

VI. Ingerencja sądu w zmianę umowy
1. Zaskarżenie zmiany umowy spółki. Prawidłowość zmiany umowy spółki podlega kontroli25

sądowej. Wspólnik, który uważa, że treść lub sposób zmiany umowy były wadliwe, może wnieść
powództwo o ustalenie treści umowy w spornym zakresie w trybie art. 189 KPC (A. Kidyba,
Uchwały, s. 9; T. Szczurowski, Zaskarżanie, s. 54 i n.). Pozwana powinna zostać spółka oraz
wszyscy pozostali wspólnicy. Nieważność zmiany umowy może wynikać zarówno z naruszenia
prawa (art. 58 § 1 KC), jak i zasad współżycia społecznego/dobrych obyczajów (art. 58 § 2
KC). Przyczyną wadliwości może być zarówno treść zmiany, jak i naruszenie proceduralnego
porządku zmieniania umowy spółki. Wadliwość może także wynikać z naruszenia materialnych
i formalnych przesłanek zmiany ustalonych w umowie spółki. Nieważność zmiany wynika wtedy
z niedochowania konstytutywnych elementów czynności prawnej w zakresie, w jakim kompeten-
cja do ich określenia może wynikać z umowy spółki. Wadliwość czynności zmieniającej umowę
spółki może mieć charakter częściowy (art. 58 § 3 KC).

2. Zmiana umowy przez sąd. Szereg przepisów KSH upoważnia sąd do ingerencji w sto-26
sunek umowny. Dotyczy to zmiany zakresu uprawnień do reprezentacji (art. 30 § 2, art. 117,
art. 137 § 3 KSH) lub prowadzenia spraw spółki (art. 47 KSH). W innym zakresie ingerencja
sądu w treść umowy jest możliwa na podstawie i na warunkach wskazanych w art. 3571 KC
w zw. z art. 2 KSH. Wprawdzie wpływ nadzwyczajnej zmiany okoliczności na stosunek spółki
nie jest całkowicie nieuregulowany w KSH. Zmiana taka może być niekiedy zakwalifikowana jako
ważna przyczyna przemawiająca za rozwiązaniem spółki (art. 63 § 1 KSH). Rozwiązanie spółki
wobec nadzwyczajnej zmiany okoliczności lub wykluczenie jednego ze wspólników na podsta-
wie art. 63 § 2 KSH nie zawsze odpowiadają potrzebom sprawiedliwego rozwiązania problemu
zrównoważenia układu interesów wynikającego z nadzwyczajnej zmiany stosunków. W takim
przypadku sąd, wykorzystując instytucję rebus sic stantibus, jest upoważniony do zmiany treści
umowy spółki w sposób odpowiadający zaistniałym okolicznościom. Taka zmiana nie wymaga
zgody wspólników. Postanowienia umowy spółki nie mogą natomiast zobowiązać sądu do zmiany
jej treści w przypadkach nieprzewidzianych przez ustawę.
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