
Wprowadzenie

WprowadzenieWprowadzenieSprawa podmiotowości ułomnych osób prawnych była wielokrot-
nie podnoszona w literaturze1 i orzecznictwie2. Literatura dotycząca
podmiotowości prawnej, osób prawnych, a w szczególności ułom-
nych osób prawnych jest niezwykle bogata. Rola doktryny i orzecz-
nictwa zarówno w postulowaniu zmian przepisów dotyczących osób
prawnych, jak i w dopuszczeniu do obrotu prawnego ich nowych ro-
dzajów była i jest nadal znaczna. Nie należy zapominać, że w sytuacji
nie zawsze pełnej i jednoznacznej regulacji instytucji osoby prawnej
w poszczególnych ustawodawstwach, doktryna odgrywa wciąż dużą
rolę w uzasadnianiu rozwiązań przyjmowanych przez orzecznictwo
oraz w postulowaniu ulepszenia obowiązujących regulacji. Można
jednak doszukiwać się nadal aktualności stwierdzenia Romana Long-
champs’a de Bérier, iż mimo tej obszernej literatury istota osoby
prawnej wciąż nie została należycie wyświetlona, uregulowana i na-
wet nie wiadomo, którą z wielu teorii należałoby uznać za panującą3.
W mojej pracy przedstawiam koncepcję klasyfikacji ułomnych osób
prawnych oraz oceniam istniejące regulacje prawne w tym zakresie,
wskazując również wynikające z przeprowadzonej analizy postulaty
de lege lata i de lege ferenda. Praca ta stanowi próbę złagodzenia
trwającego od wielu lat sporu wokół ułomnej osobowości prawnej
poprzez odniesienie się do jej statusu w prawie obcym i polskim oraz
do procesu kształtowania się jej podmiotowości i korporacyjnej
formy.
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1 Zob. m.in. A. Wolter, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1986,
s. 199–203; S. Włodyka, Prawo spółek, Kraków 1996, s. 190; A. Klein, Ewolucja instytu-
cji osobowości prawnej, (w:) Tendencje rozwojowe prawa cywilnego, pod redakcją
E. Łętowskiej, Wrocław 1983, s. 107 i n., który proponował objęcie wszystkich takich
jednostek konstrukcją osoby prawnej.

2 Przykładowo: uchwała pełnego składu Izby Cywilnej SN z 14.12.1990 r. III CZP
62/90, OSNC 1991, poz. 36 z krytycznymi glosami E. Skowrońskiej, PiP 1991, z. 12,
s. 119 i J. Skąpskiego, PS 1991, Nr 4, s. 84.

3 R. Longchamps de Bérier, Studya nad istotą osoby prawnej, Lwów 1911, s. V.



Dnia 1.1.2001 r. wszedł w życie Kodeks spółek handlowych1.
W uzasadnieniu do tego projektu z 4.2.2000 r.2 zostało wskazane, iż:
„Projekt stara się rozwiązać wątpliwości w kwestii podmiotowości
prawnej spółek osobowych, przewidując wyraźnie, iż mogą one na-
bywać również nieruchomości i inne prawa rzeczowe”. Autorzy tego
projektu w dalszej części uzasadnienia stwierdzają, że projekt przyj-
muje założenie, iż spółki osobowe stanowią ułomne osoby prawne,
które działają pod własną firmą, mogą zaciągać zobowiązania, naby-
wać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe,
mogą także pozywać i być pozywane. W opinii projektodawców przy-
jęte przez nich uregulowania miały zakończyć dyskusję o ułomnych
osobach prawnych. Zdaniem J. Szwaji3 oraz A. Kidyby4 przepisy KSH
przesądziły o tym, iż w prawie polskim występują nie dwie, lecz trzy
kategorie podmiotów prawa5. Moim zdaniem jednak wskazana powy-
żej regulacja nie zakończyła trwającego sporu, ale niewątpliwie, jak
zauważył S. Sołtysiński, postanowienia KSH wzmocniły tezę o istnie-
niu ułomnych osób prawnych6. Autorzy projektu KSH w uzasadnie-
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1 Por. J. Jacyszyn, Spółka jako podstawowa forma funkcjonowania przedsiębior-
ców, PSp 2000, Nr 9, s. 50–52; ibidem, Trzeba dać szansę nowemu prawu spółek, PSp
Nr 9 1999, s. 57–59; B. Ziemianin, Blaski i cienie kodeksu spółek handlowych, PiP z. 7
z 2001 r., s. 28; A. Szumański, Nowe polskie prawo spółek handlowych, PPH 2001,
Nr 1, s. 1.

2 Druk Nr 1687.
3 J. Szwaja, Nowy kodeks spółek handlowych (cz. I), PSp 2001, Nr 1, s. 11–12.; zob.

również: L. Moskwa, V. Rovnyy, Spółka jawna w Prawie Federacji Rosyjskiej na tle re-
gulacji polskiej (cz. I), PUG 2006, Nr 10, s. 12.

4 A. Kidyba, Handlowe spółki osobowe, Kraków 2005, s. 46; ibidem, Kodeks
spółek handlowych. Komentarz, t. I, wyd. IV, Kraków 2006, s. 82 (autor ten stwierdza,
że jeszcze przed wprowadzeniem przepisami KC trzeciej kategorii podmiotów prawa
KSH wprowadził wyraźnie trzecią kategorię podmiotową). Z kolei J. Frąckowiak,
(w:) Instytucje prawa handlowego w kodeksie cywilnym, Rej. 2003, Nr 6, s. 22 wskazu-
je, że wejście w życie kodeksu spółek handlowych bardzo wyraźnie wzmocniło,
a właściwie przesądziło o istnieniu w polskim porządku prawnym innych podmiotów
niż osoby fizyczne i prawne.

5 Przeciwnie A. Doliwa, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2004, s. 184, któ-
ry twierdzi, że przepis art. 331 KC nie wprowadza trzeciej kategorii podmiotów prawa
cywilnego (ułomnych osób prawnych), a jego rola ogranicza się do odesłania do odpo-
wiedniego stosowania do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawny-
mi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, przepisów o osobach prawnych.

6 S. Sołtysiński, (w:) Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja, Kodeks spółek
handlowych – Komentarz, t. I, Warszawa 2001, s. 108. Z kolei, jak podkreśla J. Szwaja
w: Nowy kodeks spółek… op. cit., s. 11–12, przepisy art. 8 § 1 i § 2 KSH wywołują dale-
kosiężne skutki, przesądzając o tym, że w prawie polskim występują nie dwie, lecz trzy



niu zaznaczyli ponadto, iż przesądzeniu istnienia ułomnych osób
prawnych na wzór prawa niemieckiego i szwajcarskiego towarzyszyć
będą odpowiednie zmiany w części ogólnej KC. Tak też się stało, gdyż
następnie zmiana norm prawnych w postaci nowelizacji Kodeksu cy-
wilnego, zawarta w ustawie z 14.2.2003 r.1, miała również rozwiać
wszelkie wątpliwości związane z istnieniem ułomnych osób praw-
nych wprowadzając regulacje, które normatywnie miały potwierdzić
przeważające w doktrynie stanowisko o istnieniu tych podmiotów2.
Nowelizacją tą dodano zatem do Kodeksu cywilnego art. 331 stano-
wiący w § 1, iż do jednostek organizacyjnych niebędących osobami
prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się od-
powiednio przepisy o osobach prawnych. Nie objął natomiast usta-
wodawca zakresem powyższej normy innych jeszcze jednostek orga-
nizacyjnych, pozbawionych nie tylko osobowości prawnej, lecz także
zdolności prawnej. Do takich jednostek należą przykładowo jednost-
ki organizacyjne Skarbu Państwa (staciones fisci) czy jednostki po-
mocnicze gminy, powiatu, województwa. Ponadto nadal niezmienio-
ny został art. 1 KC, który wskazuje, kogo w obszarze prawa cywilnego
uważa się za podmiot stosunków cywilnoprawnych. Powstaje zatem
wątpliwość, czy jednostka organizacyjna, której przepis przyznaje
zdolność prawną, jest takim trzecim podmiotem, czy tylko stosuje
się do niej odpowiednio przepisy o osobach prawnych, a dalej
podmiotami stosunków cywilnoprawnych mogą być tylko osoby
fizyczne lub osoby prawne. Wydaje się również, iż odpowiednie sto-
sowanie do ułomnych osób prawnych przepisów o osobach praw-
nych nie rozwiązuje licznych problemów z występowaniem tych pod-
miotów w obrocie i potrzebna jest bardziej gruntowna nowelizacja
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kategorie podmiotów prawa (osoby prawne, osoby fizyczne i ułomne osoby prawne).
Por. P. Moskwa, „Ułomne osoby prawne” – czy koniec zadawnionego sporu?, PUG
2002, Nr 11, s. 23, którego zdaniem wejście w życie KSH nie usunęło wszelkich wątpli-
wości i może tego dokonać dopiero nowelizacja KC.

1 Dz.U. z 2003 r., Nr 49, poz. 408.
2 W. J. Katner, Podwójna czy potrójna podmiotowość w prawie cywilnym? (w:)

Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa ku czci profesora Maksymiliana Pazdana,
Kraków 2005, s. 1031, który uważa, że co do zasady poprawne jest twierdzenie o nadal
występującym podziale podmiotów prawa cywilnego na osoby fizyczne i osoby praw-
ne. Jeżeli ustawodawca chce dopuścić wyjątek od tej zasady to na podstawie art. 331

§ 1 KC uznaje podmiotowość prawną jednostki organizacyjnej przez przyznanie jej
zdolności prawnej.


