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Przedmowa

Kodeks spółek handlowych to ważna ustawa dla notariusza. 
W ostatnich latach pojawiło się wiele monografii obejmujących swoim 
zakresem tematykę handlowych spółek osobowych. Brakowało 
jednak – w naszej ocenie – pozycji, która uwzględniałaby potrzeby 
osób poszukujących rozwiązania praktycznego problemu prawnego. 
Naszym celem stało się więc przygotowanie możliwie najbardziej 
kompleksowego opracowania praktycznego, solidnie podbudowa-
nego teoretycznie, które stanie się pomocnym narzędziem służącym 
do rozstrzygania problemów związanych z przygotowaniem doku-
mentów obejmujących umowy handlowych spółek osobowych, czy 
protokoły.

Było to możliwe dzięki zaangażowaniu przedstawicieli środo-
wiska naukowego i doświadczonych praktyków. Jesteśmy dumni 
z członków zespołu autorskiego, którzy podjęli się omówienia obsza-
rów, w których uchodzą za specjalistów. „Spółki osobowe. Czyn-
ności notarialne. Klauzule w aktach notarialnych. Wzory aktów 
notarialnych” z serii Praktyka Notarialna jest dziełem zbiorowym 
Autorów o uznanej pozycji naukowej i zawodowej, łączących wiedzę 
teoretyczną i praktyczną. Publikacja, którą mieliśmy przyjemność 
redagować, jest więc opracowaniem uwzględniającym w poszcze-
gólnych częściach także własne poglądy Autorów, w które redaktorzy 
naukowi nie ingerowali.

Niniejsze opracowanie stanowi praktyczny przewodnik po 
problematyce handlowych spółek osobowych. W treści zasadniczych 
jego części, przy zachowaniu systematyki przyjętej w Kodeksie spółek 
handlowych, Autorzy prowadzą czytelnika przez specyfikę kon-
strukcji omawianej spółki, a sygnalizując ewentualne odmienności 
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– proponują określone rozwiązania, możliwe do zastosowania w prak-
tyce notarialnej. W treści zawarto także liczne wskazówki doty-
czące rodzaju i zakresu dokumentów, jakich notariusz powinien 
oczekiwać od stron czynności notarialnej, a niezbędnych dla prawidło-
wego jej dokonania. Uwzględniono propozycje treści oświadczeń, 
jakie powinny być przez strony czynności złożone.

Niezbędnym elementem takiej konstrukcji było także uwzględ-
nienie propozycji i projektów postanowień (klauzul), jakie mogą 
znaleźć się w przygotowywanych przez notariuszy dokumentach, 
czy też projekty konkretnych rozwiązań, które – właściwie zastoso-
wane – z pewnością przyczynią się do osiągnięcia oczekiwanych 
efektów gospodarczych. Zamieszczone w niniejszym opracowaniu 
wzory dokumentów notarialnych przeszły „weryfikację” w praktyce 
obrotu gospodarczego i wywarły oczekiwany efekt gospodarczy, 
a zatem nie powinny budzić wątpliwości. Uwzględniają wieloaspek-
towe ujęcie zagadnienia pojawiającego się w praktyce notarialnej, 
którego rozwiązanie i odpowiednie sformułowanie nierzadko na-
stręcza problemy. Wzory dokumentów notarialnych z założenia 
obejmować mają wiele zagadnień, począwszy od określenia sposobu 
reprezentacji podmiotów, trybu przeprowadzania określonych czyn-
ności, czy też treści składanych oświadczeń. Z uwagi na wielowąt-
kowość wzorów, będą one pomocne także przy sporządzaniu wielu 
innych czynności notarialnych. 

Autorzy składają podziękowania dla Pani Wiolety Beczek z Wy-
dawnictwa C.H.BECK za żmudną pracę scalenia poszczególnych 
fragmentów opracowania oraz wzorów dokumentów.

Czytelnikom życzymy inspirującej lektury!

Warszawa, marzec 2023 r.
Michał Wieczorek          Rafał Wrzecionek
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