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1. Uwagi wprowadzające1. Uwagi wprowadzające

Spółka jawna jest spółką osobową, mającą zdolność prawną 
i zdolność do czynności prawnych. Wspólnikami spółki jawnej 
mogą być zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, jak i jednostki 
organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa 
przyznaje zdolność prawną.

W spółce jawnej brak jest organów, jej sprawy prowadzą wspólnicy.
Za zobowiązania spółki odpowiedzialność ponosi przede wszystkim i w pierwszej 

kolejności sama spółka całym swoim majątkiem. 
Pomiędzy spółką a jej wspólnikami istnieje solidarna odpowiedzialność. Ozna-

cza to, że wierzyciel spółki może domagać się spełnienia świadczenia (całego lub jego 
części) zarówno od spółki, od każdego z jej wspólników z osobna, od niektórych ze 
wspólników, jak również od wszystkich wspólników i spółki łącznie.

Każdy ze wspólników odpowiada osobiście za zobowiązania spółki do pełnej ich 
wysokości, bez ograniczeń, całym swym majątkiem (odpowiedzialność nieogra-
niczona i osobista wspólników). Wspólnik odpowiada solidarnie z pozostałymi 
wspólnikami oraz ze spółką, przy czym subsydiarny charakter tej odpowiedzialności 
skutkuje tym, że egzekucja z majątku wspólnika może być prowadzona dopiero wtedy, 
gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (z wyjątkiem sytuacji z art. 31 
§ 2 i 3 KSH).

• powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszyst-
kich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) 
jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe ozna-
czenie „spółka jawna”

• dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu ,,sp. j.’’

Firma  
spółki  
jawnej
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2. Przykładowa komparycja2. Przykładowa komparycja

Kowalski Nowak spółka jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Pułaskiego 12/3, 
00-001 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądo-
wego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XV Wydział Gospo-
darczy, pod numerem KRS: 123456, NIP 0123456789, REGON 123456789, 
reprezentowana przez: 
Jana Kowalskiego – wspólnika, zam. w Warszawie przy ul. Swobodnej 1/2, 
00-002 Warszawa, PESEL 123456789, legitymującego się dowodem osobistym seria 
ATB numer 123456, wydanym przez Prezydenta m.st. Warszawy, ważnym do 
31.12.2025 r., oraz
Joannę Nowak – wspólnika, zam. w Warszawie przy ul. Słonecznej 1/2, 00-003 War-
szawa, PESEL 987654321, legitymującą się dowodem osobistym seria ATB numer 
654321, wydanym przez Prezydenta m.st. Warszawy, ważnym do 1.12.2025 r.,
uprawnionych do reprezentacji zgodnie z aktualnym odpisem z KRS, stanowią-
cym załącznik nr 1 do umowy.

UWAGA!
REGON to 9-cyfrowy identyfikator nadany podmiotowi w rejestrze podmiotów 

gospodarki narodowej.
NIP to 10-cyfrowy kod, który służy do identyfikacji podatników na terenie RP.
Numer PESEL to 11-cyfrowy symbol numeryczny nadawany osobie fizycznej. 

3. Najważniejsze przepisy 3. Najważniejsze przepisy 

Nr artykułu Treść przepisu

art. 22 KSH § 1. Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsię-
biorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.
§ 2. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez 
ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi 
wspólnikami oraz ze spółką, z uwzględnieniem art. 31.

art. 24 KSH § 1. Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy 
(nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę 
(nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe 
oznaczenie „spółka jawna”.
§ 2. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu,,sp. j.’’.
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Nr artykułu Treść przepisu

art. 29 KSH § 1. Każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę.
§ 2. Prawo wspólnika do reprezentowania spółki dotyczy 
wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki.
§ 3. Prawa reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze 
skutkiem wobec osób trzecich.

art. 30 KSH § 1. Umowa spółki może przewidywać, że wspólnik jest 
pozbawiony prawa reprezentowania spółki albo że jest 
uprawniony do jej reprezentowania tylko łącznie z innym 
wspólnikiem lub prokurentem.
§ 2. Pozbawienie wspólnika prawa reprezentowania spółki 
może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów na mocy prawo-
mocnego orzeczenia sądu.

art. 31 KSH § 1. Wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku 
wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże 
się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika).
§ 2. Przepis § 1 nie stanowi przeszkody do wniesienia powódz-
twa przeciwko wspólnikowi, zanim egzekucja z majątku spółki 
okaże się bezskuteczna.
§ 3. Subsydiarna odpowiedzialność wspólnika nie dotyczy 
zobowiązań powstałych przed wpisem do rejestru.

art. 39 KSH § 1. Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw 
spółki.
§ 2. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólni-
ków prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych 
czynności spółki.
§ 3. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa 
w § 2, choćby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi 
się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała 
wspólników.

art. 42 KSH Jeżeli w sprawach nieprzekraczających zwykłych czynności 
spółki wymagana jest uchwała wspólników, konieczna jest 
jednomyślność wszystkich wspólników mających prawo prowa-
dzenia spraw spółki.

art. 43 KSH W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności 
spółki wymagana jest zgoda wszystkich wspólników, w tym 
także wspólników wyłączonych od prowadzenia spraw spółki.



Rozdział I. Spółka jawna

6

Nr artykułu Treść przepisu

art. 44 KSH Wspólnik mający prawo prowadzenia spraw spółki może bez 
uchwały wspólników wykonać czynność nagłą, której zaniecha-
nie mogłoby wyrządzić spółce poważną szkodę.

4. Reprezentacja4. Reprezentacja
Każdy wspólnik spółki jawnej jest uprawniony do samodzielnego reprezentowa-

nia spółki. 

Reprezentacja Prowadzenie spraw spółki

dotyczy relacji spółki 
z podmiotami trzecimi, 
składania oświadczeń 
woli w imieniu spółki 

i ze skutkiem dla spółki

obejmuje stosunki 
z kontrahentami 

spółki

należy do sfery stosunków 
wewnętrznych spółki 

i przejawia się w podejmowaniu 
wszystkich decyzji dotyczących 

zarządzania i funkcjonowania 
spółki (niezastrzeżonych do 

kompetencji sądu lub materii 
umownej)

Reprezentacja a prowadzenie spraw spółki

Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki są od siebie niezależne. Tym samym 
wspólnik może być pozbawiony prawa reprezentacji, a jednocześnie być uprawniony 
i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki lub też odwrotnie – uprawniony do repre-
zentacji i pozbawiony prawa prowadzenia spraw spółki1. 

Wewnętrzne zasady prowadzenia spraw spółki w żaden sposób nie ograniczają 
prawa reprezentacji wobec osób trzecich. 

Wspólnik posiadający prawo reprezentacji spółki może nabywać w imieniu spółki 
prawa i zaciągać zobowiązania. To znaczy, że może on w imieniu spółki np. zawrzeć 
umowę sprzedaży. 

1 B. Borowy, komentarz do art. 29 KSH, w: Z. Jara (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 
2022, Legalis.
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