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Orzecznictwo
1.  Wyrok SA w Katowicach z 9.11.2006 r. (I ACa 392/06, OSA Kat 2007, Nr 1, poz. 8): Skoro umowa spółki przyznająca 

wspólnikom pierwszeństwo zakupu udziałów nie zawiera żadnych postanowień precyzujących zasady obrotu udziała-
mi, dla pewności obrotu przyjąć trzeba, że obrót ten powinien się odbywać w sposób przewidziany przepisami art. 596 
i nast. KC. Takie stanowisko, odwołujące się do uregulowania przepisów KC, uzasadnione jest w świetle art. 2 KSH, który 
to przepis odsyła do stosowania KC w sprawach nieuregulowanych przepisami KSH. Jeśli więc art. 182 KSH zezwala 
na ograniczenie obrotu udziałami, a sama umowa spółki takie ograniczenie wprowadza nie precyzując jednocześnie 
zasad obrotu udziałami, w szczególności zaś w sposób odmienny niż czynią to przepisy KC regulujące prawo pierwo-
kupu, to jedynym logicznym wnioskiem jest, iż przyznane wspólnikom prawo pierwszeństwa zakupu udziałów należy 
utożsamiać z prawem pierwokupu uregulowanym w art. 596 i nast. KC.

2.  Wyrok SN – Izba Cywilna z 29.11.2001 r. (V CKN 536/00, Legalis): Obecnie obowiązujący KSH powołany ustawą 
z 15.9.2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) zawiera w art. 2 postanowienia zbliżone do postanowień uchylonego 
w 1964 r. (ustawą z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny – Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.), art. 1 KH 
z 1934 r. (rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.), stanowiąc, iż w spra-
wach określonych w art. 1 § 1 nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy KC, a jeżeli wymaga tego właściwość 
(natura) stosunku prawnego spółki handlowej, przepisy KC stosuje się odpowiednio. Nie może być zatem wątpliwości, 
że zarówno pod rządami KH z 1934 r., jak i pod rządami KSH do stosunków wynikających z zawarcia umowy spółki 

Tabl. 1. Uwagi ogólne dotyczące Kodeksu spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych – uwagi ogólne

Kodeks spółek handlowych reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, 
podział i przekształcanie spółek handlowych.

Spółką handlową w rozumieniu KSH nie jest spółka cywilna, mimo nazwy – jest to stosunek zobowiąza-
niowy uregulowany w KC, do którego nie odnoszą się przepisy KSH.

Do spółki europejskiej nie stosuje się przepisów KSH lecz Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich 
Nr 2157/2001/WE z 25.7.1985 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE, Dz.Urz. UE L 294/2001, s. 1), zaś 
do Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych – rozporządzenie Nr 2137/85/EWG z 25.7.1985 r. 
dotyczące Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych (Dz.Urz. UE L 189/1985, s. 1).

Ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 168, poz. 186 ze zm.) 
reguluje postępowanie rejestrowe, o którym mowa w KSH.

Przepisy dotyczące prokury i oznaczeń przedsiębiorców, jak i definicja przedsiębiorstwa nie znajdują 
uregulowania w KSH – są one uregulowane w KC (poprzednio były częścią uchylonego KPH).

Odrębna regulacja KSH, dotycząca wyłącznie spółek prawa handlowego, nie narusza zasady jedności 
prawa cywilnego, ponieważ w sprawach nieuregulowanych w KSH a dotyczących jego materii, stosuje 
się bezpośrednio przepisy KC, a wtedy, gdy wymaga tego właściwość (natura) stosunku prawnego 
stosuje się przepisy KC odpowiednio.

Wśród przepisów KC stosowanych bezpośrednio można wymienić, przepisy takie jak: o osobach praw-
nych, zdolności do czynności prawnych, wad, oświadczeń woli, pełnomocnictwie, prokurze oraz inne.

Ogłoszenia, o których mowa w przepisach KSH, dokonywane są w „Monitorze Sądowym i Gospodar-
czym”, chyba że przepis ustawy stanowi inaczej.

Sprawy ze stosunku spółki rozpatrywane są w postępowaniu odrębnym gospodarczym uregulowanym 
w KPC.

Tabl. 1
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handlowej, w sprawach nieuregulowanych w powołanych wyżej Kodeksach, stosuje się wprost lub odpowiednio prze-
pisy KC, przy czym stan prawny obowiązujący w tym zakresie pomiędzy 1964 r. a 1.1.2001 r., gdy prawo handlowe 
uznawane było za część prawa cywilnego, uzasadniał szersze niż obecnie zastosowanie do jego stosunków regulacji 
zawartych w KC.

Tabl. 1
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Tabl. 2. Najważniejsze definicje kodeksowe

Definicje

Spółki handlowe – spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną 
odpowiedzialnością, akcyjna.

Spółki osobowe – spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna.

Spółki kapitałowe – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna.

Spółka jednoosobowa – spółka kapitałowa, w której wszystkie udziały lub akcje należą do jednego 
wspólnika/akcjonariusza.

Spółka powiązana – spółka kapitałowa, w której inna spółka handlowa albo spółdzielnia dysponuje 
bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20% głosów na ZW albo na WZA, także jako zastawnik lub 
użytkownik, albo na podstawie porozumień z innymi osobami lub która posiada bezpośrednio co naj-
mniej 20% udziałów albo akcji w innej spółce kapitałowej.

Spółka publiczna – spółka w rozumieniu przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Instytucja finansowa – bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub powier-
niczych, narodowy fundusz inwestycyjny, zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji, fundusz powierniczy, 
towarzystwo emerytalne, fundusz emerytalny lub dom maklerski, mające siedzibę w RP albo w pań-
stwie należącym do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Rejestr – rejestr przedsiębiorców (Krajowego Rejestru Sądowego).

Głosy – głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się” – oddane podczas głosowania w sposób zgodny 
z ustawą, umową albo statutem spółki.

Bezwzględna większość głosów – więcej niż połowa głosów oddanych.

Sprawozdanie finansowe – sprawozdania finansowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Tabl. 2
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Tabl. 3. Stosunek dominacji i zależności

Spółka dominująca – spółka handlowa, która:

dysponuje 
bezpośrednio 
lub pośrednio 

większością 
głosów na ZW 
albo na WZA, 

także jako 
zastawnik albo 

użytkow-
nik, bądź 

w zarządzie 
innej spółki 
kapitałowej 

(spółki zależ-
nej), także na 

podstawie 
porozumień 

z innymi 
osobami

jest upraw-
niona do 

powoływania 
lub odwoływa-
nia większości 

członków 
zarządu innej 
spółki kapita-
łowej (spółki 

zależnej) albo 
spółdzielni 
(spółdzielni 

zależnej), 
także na pod-

stawie porozu-
mień z innymi 

osobami

jest upraw-
niona do 

powoływania 
lub odwoływa-
nia większości 
członków rady 

nadzorczej 
innej spółki 

kapitało-
wej (spółki 

zależnej) albo 
spółdzielni 
(spółdzielni 

zależnej), 
także na pod-

stawie porozu-
mień z innymi 

osobami

członkowie 
jej zarządu 
stanowią 

więcej niż po-
łowę członków 
zarządu innej 
spółki kapita-
łowej (spółki 

zależnej) albo 
spółdzielni 
(spółdzielni 

zależnej)

dysponuje 
bezpośrednio 
lub pośrednio 

większością 
głosów 

w spółce 
osobowej 

zależnej albo 
na walnym 

zgromadzeniu 
spółdzielni 

zależnej, także 
na podstawie 
porozumień 

z innymi 
osobami

wywiera decy-
dujący wpływ 
na działalność 
spółki kapita-
łowej zależnej 
albo spółdziel-

ni zależnej, 
w szczegól-

ności na pod-
stawie umów 
określonych 
w art. 7 KSH

Zasady ustalania dominacji/zależności

W przypadku gdy dwie spółki handlowe dysponują wzajemnie większością głosów obliczoną zgodnie 
z lit. a, za spółkę dominującą uważa się spółkę handlową, która posiada większy procent głosów na ZW 
albo WZA drugiej spółki (spółki zależnej). W przypadku gdy każda ze spółek handlowych posiada równy 
procent głosów na ZW albo WZA drugiej spółki, za spółkę dominującą uważa się tę spółkę, która wywie-
ra wpływ na spółkę zależną także na podstawie powiązania przewidzianego w lit. b–f.

W przypadku gdy stosując powyższe kryteria nie można ustalić stosunku dominacji i zależności między 
dwiema spółkami handlowymi, za spółkę dominującą uważa się tę spółkę handlową, która może wywie-
rać wpływ na inną spółkę na podstawie większej liczby powiązań, o których mowa w lit. b–f.

W przypadku niemożności ustalenia na podstawie powyższych kryteriów, która ze spółek jest spółką 
dominującą, obie spółki są spółkami wzajemnie dominującymi i zależnymi.

a) b) c) d) e) f)

Tabl. 3
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Obowiązki spółki dominującej

Zawiadomienie o powstaniu dominacji w ciągu 2 tygodni pod rygorem niemożności wykonywania pra-
wa głosu ponad 33% kapitału zakładowego, nabycie, wykonywanie praw z udziałów, akcji przez spółkę 
zależną uważa się za nabycie przez spółkę – niezachowanie rygoru – nieważność, chyba że spełniony  
będzie wymóg kworum oraz większości głosów (bez nieważnych).

Udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy spółka pozostaje w stosunku dominacji lub zależności, ujaw-
nienia ilości posiadanych udziałów, akcji – w terminie 10 dni od otrzymania pisemnego żądania, o ile 
doszło wcześniej niż 2 tygodnie przed ZW, WZA – w przeciwnym razie bieg terminu rozpoczyna się 
następnego dnia po zakończeniu ZW lub WZA – od tego dnia nie można wykonywać praw z akcji będą-
cych przedmiotem zapytania.

Obowiązek złożenia do akt rejestrowych wyciągu z umowy, zawierającego zakres odpowiedzialności 
spółki dominującej za szkodę, wyrządzoną spółce zależnej z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy oraz zakres odpowiedzialności spółki dominującej za zobowiązania spółki zależnej 
wobec jej wierzycieli – gdy umowa między spółką dominującą i zależną przewiduje zarządzanie lub 
przekazywanie zysku przez spółkę zależną – niezgłoszenie w terminie 3 tygodni od zawarcia skutkuje – 
nieważność postanowień ograniczających, wyłączających odpowiedzialność spółki dominującej.

Tabl. 3
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Tabl. 4. Spólki osobowe

Spólki osobowe

jawna partnerska komandytowa
komandytowo- 

-akcyjna

Tabl. 4
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Tabl. 5. Spółka osobowa a spółka cywilna – najważniejsze różnice

Cechy Spółka cywilna Spółka osobowa

Regulacja ustawowa KC KSH

Status przedsiębiorcy Nie, są nimi wspólnicy Tak, niezależnie od wspólników

Podmiotowość prawna Nie, to stosunek obligacyjny Tak, od chwili wpisu do KRS

Wyodrębnienie majątkowe
Nie, to współwłasność łączna wspól-
ników

Tak, majątek jest odrębny od majątku 
wspólników

Odpowiedzialność za zo-
bowiązania spółki

Całym majątkiem bez ograniczeń, 
pierwszorzędowa

Całym majątkiem bez ograniczeń, ale 
subsydiarna

Wymóg wpisu do KRS
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informa-
cji o Działalności Gospodarczej

Wpis do KRS

Wymóg formy umowy
Dowolna (ale forma pisemna dla wielu 
czynności urzędowych wydaje się nie-
zbędna)

Pisemna, pod rygorem nieważności

Tabl. 5




