
Internetowy Przegląd
Prawniczy TBSP UJ 2017/9

ISSN 1689‒9601

Iwo Jarosz1

Konstrukcja prawna wniesienia 
do spółki osobowej wkładu niepieniężnego 

ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości

Streszczenie:

Artykuł odnosi się do kwestii wniesienia wkładu niepieniężnego w spółkach osobowych, 
w przypadku których, jako podmiotów posiadających podmiotowość prawną, lecz nie-
wyposażonych w osobowość prawną, a także w odniesieniu do których ustawodawca 
nie przewidział konstrukcji spółki w organizacji, zagadnienie to jest wybitnie kontro-
wersyjne. Problemowe jest w tej mierze wyjaśnienie mechanizmu przeniesienia prawa 
do wkładu do majątku spółki w sytuacji, w której aż do chwili rejestracji spółka taka nie 
istnieje. Nadto, gdy wkładem niepieniężnym ma być nieruchomość lub prawo użytko-
wania wieczystego, aktualizuje się wynikająca z art. 157 k.c. kwestia niedopuszczalności 
przenoszenia tych praw pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Artykuł omawia 
krytycznie najdonioślejsze koncepcje wysuwane w przedmiotowej do tej pory przez na-
ukę prawa oraz nieliczne orzecznictwo. Autor zmierza także do zaprezentowania własnej 
koncepcji mechanizmu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej, która łą-
czyłaby zalety koncepcji dotychczasowych, oraz wytrzymywała także konfrontację z wy-
mogami art. 157 k.c.

Słowa kluczowe: wkład, wkład niepieniężny, aport, nieruchomości, spółki osobowe

1.1. Wstęp

Nieodmiennie kontrowersyjnym w polskiej doktrynie prawa spółek handlowych jest 
zagadnienie wniesienia wkładu niepieniężnego w spółkach osobowych. Tę doniosłą 

1  Urodzony w 1991 r. w Krakowie, absolwent (2015) prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Od 2016 r. aplikant adwokacki przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie.
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z punktu widzenia praktycznych potrzeb obrotu prawnego kwestię przedstawiciele na-
uki prawa próbują wyjaśnić formułując bardzo zróżnicowane stanowiska (które zostaną 
przedstawione w dalszej części artykułu). Wynika to, jak się wydaje, z pewnych niedo-
statków obecnej regulacji Kodeksu spółek handlowych2, który w odniesieniu do spółek 
osobowych, podobnie jak Kodeks handlowy3 w odniesieniu do spółek kapitałowych, 
nie przewiduje żadnej formuły pozwalającej wyjaśnić ewentualne nabywanie praw 
majątkowych przez spółkę, która jeszcze nie powstała (nie została wpisana do rejestru 
przedsiębiorców KRS) w okresie po zawarciu umowy spółki (a więc już po powsta-
niu zobowiązań do wniesienia wkładów). Dodatkową komplikacją w przypadku, gdy 
przedmiotem wkładu jest nieruchomość (prawo własności) lub prawo użytkowania 
wieczystego, jest rozdźwięk pomiędzy koniecznością odroczenia ich nabycia do chwili, 
gdy w ogóle powstaje podmiot zdolny je nabyć, a niedopuszczalnością przenoszenia 
tych praw pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu.

1.2. Kwestie problemowe

W szerokim zagadnieniu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej wyróż-
nić można dwie zasadnicze kwestie problemowe. Pierwsza związana jest z odpowiedzią 
na pytanie, na czym polega mechanizm przeniesienia prawa do wkładu do majątku 
spółki? Trudność polega tutaj na tym, że w momencie zawierania umowy spółka oso-
bowa jeszcze nie istnieje – nie powstaje także z chwilą zawarcia umowy, lecz dopiero 
z momentem dokonania wpisu do rejestru (art. 251 § 1, art. 94, art. 109 § 1, art. 134 
§ 1 k.s.h.). Rodzi to trudności interpretacyjne zwłaszcza w odniesieniu do praw, któ-
re nie mogą być przenoszone pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu – pra-
wa własności nieruchomości, czy prawa użytkowania wieczystego (art. 157 k.c. oraz 
art. 157 k.c. w zw. z art. 237 k.c.).

Druga kwestia związana jest z wymogami co do formy czynności prawnych prze-
noszących prawa do nieruchomości. Przewidziane przez k.s.h. formy umów odpo-
wiednich typów spółek osobowych nie mogą bowiem niwelować znaczenia przepisów 
przewidujących wymóg określonej dla skuteczności rozporządzenia lub zobowiązania 
do rozporządzenia określonym prawem. Jest to istotne w przypadku spółki jawnej 
i spółki partnerskiej, dla których ustawa przepisuje, pod rygorem nieważności, wymóg 
zwykłej formy pisemnej (odpowiednio art. 23 k.s.h. dla spółki jawnej oraz art. 92 k.s.h. 
co do spółki partnerskiej). W przypadku zaś spółki komandytowej oraz komandyto-
wo-akcyjnej wymóg formy aktu notarialnego (odpowiednio: art. 106 k.s.h. w zakresie 
umowy spółki komandytowej oraz art. 131 k.s.h wraz z art. 313 § 1 w zw. z art. 126 
§ 1 pkt. 2 k.s.h. w przypadku statutu oraz oświadczeń o zawiązaniu spółki komandy-
towo-akcyjnej) powoduje, że każda ważna i zawarta w odpowiedniej formie umowa 
tych spółek zawsze spełniać będzie wymogi co do formy przewidziane dla przenie-
sienia wyżej wskazanych praw majątkowych. Przyjmuje się bowiem, że w wypadku 

2  Ustawa z dnia 15 września 2000 r. (t.j.: Dz.U. 2016 poz. 1578), dalej jako: k.s.h.
3  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. 1934 
nr 57 poz. 502 ze zm.), dalej jako: k.h.
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dokonania czynności w formie „surowszej” od przewidzianej w danym przepisie, za-
chowane są jego wymogi, a wskutek tego – czynność jest ważna4.

W ślad za wyżej wskazanymi kwestiami pojawiają się wątpliwości, czy spółka na-
bywa wkłady automatycznie w momencie jej rejestracji w KRS, czy konieczne jest za-
warcie dodatkowej umowy rozporządzającej pomiędzy spółką a wspólnikiem? Na tle 
tej wątpliwości powstaje kolejna: czy w razie przyjęcia, że przeniesienie następuje auto-
matycznie wraz z rejestracją w KRS, zasada ta dotyczyć będzie także tych praw, które 
dla skutecznego przeniesienia wymagają szczególnej formy? Kolejnym problemem jest 
to, komu przysługuje uprawnienie do spełnienia (bycia adresatem) i, co za tym idzie, 
do żądania spełnienia przez wspólnika świadczenia: spółce, wspólnikom, czy może 
zarówno spółce, jak i wspólnikom? Wreszcie istnieje także wątpliwość, jakie podmioty 
mogą w drodze czynności prawnych doprowadzić do modyfikacji treści obowiązku 
określonego w umowie spółki, w tym: zwolnić wspólnika z obowiązku świadczenia. 
Odpowiedź na te pytania zależy od przyjętej koncepcji 

Generalnie rzecz ujmując, wniesienie wkładu w postaci prawa majątkowego składa 
się w istocie z dwóch faz5. Pierwszą jest ta polegająca na przeniesieniu odpowiednie-
go prawa majątkowego na spółkę. Druga polega na udostępnieniu przedmiotu wkła-
du spółce, umożliwieniu spółce dysponowania nim. Chodzić tutaj będzie nie tylko 
o przeniesienie posiadania, dopuszczenie spółki do korzystania, ale także o wydanie 
np. dokumentów czy udzielenie informacji dotyczących wnoszonej tytułem wkładu 
rzeczy (art. 49 k.s.h. w zw. z art. 546 k.c.). Kwestia ta nie rodzi aż takich trudności teo-
retycznych i praktycznych jak te wymienione wyżej– w razie bowiem uznania, że doszło 
do przeniesienia prawa do wkładu na rzecz spółki, umożliwienie spółce dysponowania 
nim będzie najczęściej podlegało zasadom ogólnym (a w przypadku przepisów dys-
pozytywnych, tak jak np. przepisów o sprzedaży regulujących przejście ryzyka6 – być 
może także ustaleniom stron). Tylko dla porządku terminologicznego należy stwier-
dzić, że w dalszej części niniejszego tekstu, ilekroć będzie mowa o wniesieniu wkładu, 
chodzić będzie o węższe rozumienie tego pojęcia, odnoszące się do przeniesienia prawa 
majątkowego na spółkę. Problematyka udostępnienia wkładu spółce (np. wydania po-
siadania) pozostaje poza zakresem niniejszego artykułu.

Niestety, pomimo, jak się wydaje, niepośledniego znaczenia wskazanych kwestii, 
nader rzadkie są wypowiedzi orzecznictwa na ten temat. Niedawnym wyjątkiem jest 
tutaj postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2015 r., wydane w sprawie 
o sygn. akt: II CSK 85/14, a także postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 
2015 r., sygn. akt: II CSK 723/14.
4  Tak A. Brzozowski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 1. Komentarz do art. 1‒44910, red. K. Pietrzy-
kowski, Warszawa 2011, s. 420. Przykładowo zawarcie umowy zbycia przedsiębiorstwa w formie aktu 
notarialnego spełni przewidziane w art. 751 k.c. wymaganie zachowania formy pisemnej z podpisami 
notarialnie poświadczonymi.

5  A. Szumański, Wkłady niepieniężne do spółek kapitałowych, Warszawa 1997, s. 225‒230. Wprawdzie 
cytowany pogląd został wypowiedziany na gruncie spółek kapitałowych i to pod rządami kodeksu han-
dlowego, to jednak zachowuje on aktualność także i w odniesieniu do spółek osobowych pod rządami 
kodeksu spółek handlowych.

6  Przepisy te znajdą zastosowanie do wniesienia wkładu niepieniężnego na podstawie art. 49 § 1 k.s.h.
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2.1. Koncepcje konstrukcji wniesienia wkładu do spółki osobowej

Zarzewiem wskazanych wyżej trudności interpretacyjnych jest treść przepisu art. 48 
§ 3 k.s.h., który stanowi, że prawa, które wspólnik zobowiązuje się wnieść do spółki, 
uważa się za przeniesione na spółkę. Przyjmuje się, że przepis ten odnosi się do wszyst-
kich wkładów, które wspólnik może zobowiązać się wnieść do spółki, także tych naby-
wanych konstytutywnie7. Wydaje się, że przepis ten ustanawia regułę interpretacyjną, 
zgodnie z którą w razie wątpliwości należy przyjąć, że przedmiot wkładu jest nabywany 
przez spółkę, a nie tylko udostępniany jej do korzystania8. Niekiedy9 upatruje się w oma-
wianym przepisie potwierdzenia zasady podwójnego skutku umów zobowiązujących 
do przeniesienia własności, jednak stanowisku temu postawić można poważny zarzut, 
wskazując, że przepis art. 48 § 3 k.s.h. nie uwzględnia wyjątków od zasady podwójnego 
skutku wynikających z innych przepisów na zasadach ogólnych. Przyjęcie, że z oma-
wianego przepisu wynikałaby zasada podwójnego skutku, w braku uregulowania w nim 
stosownych wyjątków, musiałoby prowadzić do wniosku, że spółka miałaby np. stać się 
właścicielem rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, pomimo że wspólnik nie przy-
stąpił jeszcze do przeniesienia ich posiadania lub nawet ich jeszcze nie nabył, co stałoby 
w sprzeczności z treścią art. 155 § 2 k.c.10 W efekcie należy stwierdzić, że omawia-
ny przepis stanowi regułę interpretacyjną, a obok tej funkcji co najwyżej potwierdza, 
na obszarze prawa spółek, zasadę podwójnego skutku11. Przekonuje wniosek, że reżim 
wnoszenia wkładów niepieniężnych w Kodeksie spółek handlowych nie jest komplet-
ny i wymaga sięgnięcia do przepisów odpowiedzialnych za przenoszenie konkretne-
go prawa, np. art. 155 i nast. k.c. w zakresie przeniesienia własności, czy też art. 509 
i nast. k.c. co do przelewu wierzytelności12. To z tych przepisów może zatem wynikać 
np. odroczony moment wystąpienia skutku rzeczowego albo konieczność dopełnienia 
różnych, dodatkowych formalności13. 

Jeśli chodzi o moment wystąpienia skutku rozporządzającego (moment przejścia 
prawa wnoszonego tytułem wkładu na powstającą spółkę), to mimo że co do zasady, 
na podstawie choćby przepisów dotyczących przeniesienia własności (art. 155 i nast. k.c.), 

7  K. Kopaczyńska-Pieczniak, Pozycja prawna wspólnika spółki jawnej, Warszawa 2012, s. 322.
8  Tak np. S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, R. Gawałkiewicz, 
A. Herbet, I.B. Mika, M. Tarska, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, tom I, Warszawa 2012, s. 513; 
W. Pyzioł [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, J. Frąckowiak, A. Kidyba, W. Popiołek, W. Py-
zioł (red.), A. Witosz, Warszawa 2008, s. 115.

9  Tak np.: B. Borowy [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, T. Bieniek, K. Bilewska, B. Borowy, 
M. Chomiuk, D. Czura-Kalinowska, A. Gierat, Z. Jara (red.), A. Krysik, D. Kupryjańczyk, R. Mar-
chaj, I.B. Mika, R. Pabis, U. Roge, R. Siwik, K. Skrodzki, M.J. Skrodzka, M. Stanik, T. Szczurowski, 
S. Zarębińska, Warszawa 2014, s. 214; M. Litwińska-Werner, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, 
Warszawa 2007, s. 270.

10  T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz [w:] Kodeks, red. Siemiątkowski, Potrzeszcz, t. I, 2010, s. 344; K. Wrę-
czycka, Wniesienie…, s. 112, uznaje koncepcję, że art. 48 § 3 k.s.h. miałby regulować zasadę podwójnego 
skutku za mylną.

11  W. Pyzioł, op.cit., s. 116.
12  Siemiątkowski, R. Potrzeszcz [w:] Kodeks, red. Siemiątkowski, Potrzeszcz, t. I, 2010, s. 344.
13 Ibidem.
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skutek ten ma miejsce z chwilą zawarcia stosownej umowy, o ile nie wyłączony został jej 
skutek rozporządzający (a przecież, zgodnie z art. 48 § 3 k.s.h., zasadą w spółkach oso-
bowych będzie występowanie podwójnego skutku), to jednak wszystkie spółki osobowe 
powstają dopiero z chwilą wpisu do rejestru (art. 251 § 1, art. 94, art. 109 § 1 oraz art. 134 
§ 1 k.s.h.). Wobec tego przyjęcie, że skutek rozporządzający następuje z chwilą zawarcia 
umowy spółki, wymagałoby odwołania się do koncepcji spółki osobowej w stadium 
organizacji. Jest to jedna z koncepcji, które zostaną omówione poniżej. Oprócz tego ist-
nieją także koncepcje zakładające, że wystąpienie skutku rozporządzającego ma miejsce 
wraz z powstaniem spółki i także od tej chwili są wymagalne. Problem taki nie istnieje 
przy dokonywaniu zmian umowy spółki, w tym w razie przystępowania do niej nowego 
wspólnika. Wówczas oczywiście spółka już istnieje i nie ma wątpliwości, że może w do-
wolnym momencie nabyć prawa majątkowe. 

Rozstrzygnięcie wskazanych wyżej wątpliwości wymaga zrekapitulowania wy-
stępujących w doktrynie poglądów w przedmiocie konstrukcji wniesienia wkładu 
niepieniężnego do spółki osobowej. Zestawienia poglądów polskiej doktryny w przed-
miotowej kwestii dokonał W. Górecki14. Stan prawny panujący obecnie w zakresie 
spółek osobowych odpowiada bliźniaczo regulacji spółek kapitałowych pod rzą-
dami Kodeksu handlowego. Pomiędzy art. 251 k.s.h., art. 109 k.s.h., art. 134 k.s.h. 
a art. 171 k.h. oraz art. 335 k.h. zachodzi praktycznie pełne podobieństwo. Wyraża 
się ono w tym, że obecnie spółki osobowe, podobnie jak wówczas – kapitałowe, uzy-
skują zdolność prawną w momencie rejestracji. Umożliwia to skorzystanie z dorobku 
doktryny i orzecznictwa narosłego w kwestii wnoszenia wkładów niepieniężnych pod 
rządami Kodeksu handlowego15.

Zgodzić się trzeba z tezą, że na gruncie regulacji spółek osobowych możliwe jest 
sporządzenie jednolitego, uniwersalnego dla wszystkich rodzajów tych spółek modelu 
prawnego wniesienia wkładu16. Do każdej z tych spółek znajduje bowiem zastosowanie 
(wprost albo odpowiednio) art. 48 § 2 i 3 k.s.h. Nadto, w braku konkretnych przepisów 
stanowiących odmiennie, sytuacja każdej z tych spółek w okresie między zawarciem 
umowy spółki a jej rejestracją przedstawia się tak samo17. Będzie tak nawet w przypadku 
spółki komandytowo-akcyjnej, gdzie w zakresie wkładów akcjonariuszy ustawodawca 
odsyła odpowiednio do przepisów o spółce akcyjnej (art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.). Także 
bowiem i spółka komandytowo-akcyjna, w świetle jasnych przepisów k.s.h., nie istnieje 
jako podmiot przed jej wpisem do rejestru (art. 134 § 1 k.s.h.). 

W doktrynie występują zasadnicze cztery koncepcje lub raczej grupy koncepcji, 
wyjaśniających sposób przejścia wkładu niepieniężnego na spółkę osobową: złożonego 
stanu faktycznego (I), odroczenia skutków czynności prawnej (II), spółki osobowej 
w stadium organizacji (III) oraz umowy na rzecz osoby trzeciej (IV). 

14  W. Górecki, Konstrukcja wnoszenia przez wspólników wkładów do handlowych spółek osobowych, 
Transformacje Prawa Prywatnego 2/2012, s. 221; K. Wręczycka, Wniesienie nieruchomości na własność 
do spółek osobowych, Rejent 9/2004, s. 103 i nast.

15  W. Górecki, op.cit., s. 223.
16 Ibidem, s. 222.
17 Ibidem.
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2.2. Koncepcja złożonego stanu faktycznego

Pogląd stojący za tą koncepcją sformułowany został na jeszcze na gruncie Kodeksu 
handlowego, w ramach analizy regulacji wnoszenia przez wspólników prawa własno-
ści nieruchomości (względnie – użytkowania wieczystego; w dalszych rozważaniach 
wszystkie uwagi odnoszące się do prawa własności będą dotyczyć także użytkowania 
wieczystego) jako aportu do spółki z o.o.18 U jego podstaw leżało kilka doniosłych za-
łożeń. Najistotniejszym było to, zgodnie z którym nie każde nabycie prawa własności 
poprzez czynność prawną opierać się musi o reguły określone w art. 155 i nast. k.c.19 – 
istnieją przypadki nabycia prawa własności regulowane swoiście. Następnie, zdaniem 
zwolenników tej koncepcji, należało przyjąć, że umowa spółki z o.o. w części, która 
zmierzała do powołania tej spółki, nie była umową zobowiązującą, ale kreacyjną – 
w tym ujęciu podmiototwórczość nie była funkcją wieloaspektowej umowy założyciel-
skiej, lecz znamieniem osobnego w stosunku do umowy zobowiązującej typu20. Celem 
takiej umowy miało być powołanie do życia osoby prawnej, z uwagi na swoją specy-
fikę posiadać zaś ona miała cechę szczególną – zdolność do przeniesienia własności 
na szczególnej, „niezobowiązaniowej” podstawie. Wynikać z tego miało, że wspólnik 
zawierający umowę spółki, nie zobowiązywał się do żadnego świadczenia – ani wobec 
spółki, ani wobec pozostałych wspólników, zaś spółka nie nabywała żadnego roszcze-
nia. Oświadczenie woli wspólnika o chęci wniesienia wkładu niepieniężnego stanowiło 
jednak essentiale negotii umowy spółki. Kolejne założenie stanowiło, że powstanie 
spółki jako osoby prawnej jest konsekwencją nie tylko zawarcia umowy spółki, ale tak-
że od wniesienia całego kapitału zakładowego, ustanowienia władz spółki oraz wpisu 
spółki do rejestru handlowego. Elementy te, wymagane przez Kodeks handlowy w jego 
artykule 160, stanowiły zdarzenia prawne, których łączne wystąpienie warunkowało 
nabycie przez spółkę praw majątkowych (oraz powstanie innych zamierzonych przez 
wspólników celów, wynikających z umowy spółki). Określono taką sytuację jako „zło-
żony stan faktyczny”. Stan taki stawał się „zamknięty” wraz z momentem nastąpienia 
ostatniego z wymienionych zdarzeń (chociaż nie było tutaj całkowitej dowolności, gdyż 
przecież nie było choćby możliwości wpisu spółki do rejestru w braku umowy). Jeśli 
została zawarta umowa spółki, wspólnicy określili w niej przedmiot swoich wkładów, 
został powołany zarząd oraz nastąpił wpis w rejestrze handlowym, to z tą chwilą zamy-
kał się stan faktyczny i spółka stawała się osobą prawną, a w efekcie również uprawnioną 
z tytułu wkładów, np. właścicielką nieruchomości.

Jak wskazano21, poza podobieństwami między sytuacją prawną spółek osobowych 
de lege lata oraz spółek kapitałowych w Kodeksie handlowym, istnieją także inne ar-
gumenty przemawiające za możliwością zastosowania na gruncie Kodeksu spółek han-
dlowych koncepcji złożonego stanu faktycznego w odniesieniu do spółek osobowych. 

18  J. Skąpski, Nieruchomość jako aport do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Kwartalnik Prawa 
Prywatnego II.2/1993, s. 153–164.

19 Ibidem, s. 156.
20 Ibidem, s. 158.
21  W. Górecki, op.cit., s. 224.
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W ramach procesu powstawania handlowych spółek osobowych dostrzec można zespół 
koniecznych elementów, który da się określić jako złożony stan faktyczny. Powstanie 
bowiem tych spółek, jako podmiotów prawa odrębnych od wspólników, zależy od wy-
stąpienia dwóch zdarzeń prawnych, tj. zawarcia stosownej umowy spółki oraz rejestracji 
spółki w rejestrze przedsiębiorców. W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej można 
by tutaj jeszcze wyróżnić częściowe wniesienie wkładów22. Zdarzeń tych jest zauważal-
nie mniej niż w odniesieniu do spółki z o.o. pod rządami Kodeksu handlowego, ale nie 
neguje to jeszcze sensowności dostrzeżenia podobieństw. W rezultacie oznaczałoby to, 
że umowa spółki osobowej jest umową o charakterze kreacyjnym, nie zaś – zobowiązu-
jącym, i na tej podstawie, z uwagi na specyfikę takiej instytucji, do nabycia przez spółkę 
prawa tytułem wkładu wystarczyłoby tylko oznaczenie przedmiotu wkładu w umo-
wie spółki i jej rejestracja w KRS. Zaznacza się także, że akceptacja takiej koncepcji 
pozwala dogodnie wyjaśnić wątpliwości związane ze zobowiązaniowym charakterem 
umowy spółki – to, w jaki sposób umowa między wspólnikami może przenieść prawo 
na spółkę, która nie była stroną umowy i w momencie jej zawierania nie istniała. Za-
letą tej koncepcji ma także być to, że nie zmusza ona do sięgnięcia do koncepcji spółki 
osobowej w stadium organizacji23.

Jeśli chodzi o wady tej koncepcji, wskazać można dwie zasadnicze24. Po pierwsze, 
koncepcja ta służyć miała tylko wyjaśnieniu mechanizmu wnoszenia wkładu przy po-
wstawaniu spółki z o.o. na gruncie Kodeksu handlowego. Nie znajdowała ona zasto-
sowania, gdy chodziło o wnoszenie wkładów do już istniejącej spółki – np. w ramach 
podwyższenia kapitału zakładowego. Do wniesienia nieruchomości jako wkładu nie-
pieniężnego w takim wypadku zastosowanie znaleźć miałby już przepis art. 156 k.c.25 
Taka niespójność stwarza dziwny, niedający się wyjaśnić dualizm procedur wnoszenia 
wkładu. Nadto, brak możliwości zastosowania koncepcji złożonego stanu faktycznego 
wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych – w świetle bowiem treści art. 48 
§ 2 k.s.h. oraz art. 49 § 1 k.s.h. charakter umowy spółki w zakresie obowiązku wniesie-
nia wkładów wydaje się być ściśle zobowiązujący. Owszem, ma ona charakter kreacyjny 
w tym sensie, że prowadzi do powstania nowego podmiotu, ale nie wyłącza to jej zobo-
wiązującego znaczenia. Koncepcja złożonego stanu faktycznego byłaby więc sprzeczna 
z obowiązującym stanem prawnym. 

Co więcej, zdaniem autora niniejszego artykułu, koncepcji złożonego stanu fak-
tycznego można zarzucić pomieszanie efektu, który stara się uzasadnić, z jedną z prze-
słanek. Jak łatwo zauważyć, koncepcja ta ma wyjaśnić sposób nabycia wnoszonych 
wkładów przez spółkę. Jednym z krytycznych zdarzeń, składających się na złożony 
stan faktyczny, miało być wniesienie wkładów przez wspólników. Dopiero zaistnie-
nie wszystkich tych zdarzeń warunkuje nastąpienie skutku w postaci nabycia przed-
miotu wkładu. Mamy tutaj zatem do czynienia z błędnym kołem – skutek w postaci 
wniesienia wkładu staje się przesłanką swojego zaistnienia. Uzasadnia to przekonanie, 
22  Ibidem, przypis 8.
23  Ibidem.
24  Ibidem.
25  J. Skąpski, op.cit., s. 163.
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że koncepcja złożonego stanu faktycznego nie może znaleźć zastosowania w kontekście 
wnoszenia wkładu niepieniężnego do spółek osobowych.

2.3. Koncepcja odroczenia skutków czynności prawnej

U podstaw tej koncepcji leży założenie26, że umowa spółki w części odnoszącej się 
do obowiązku wniesienia wkładów jest umową zobowiązującą. Stanowi ona przykład 
„innej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności” w  rozumieniu art. 155 
§ 1 k.c. lub odpowiednio: „innej umowy zobowiązującej do przeniesienia wierzytelno-
ści” w rozumieniu art. 510 § 1 k.c. Po drugie, koncepcja ta zakłada niedopuszczalność 
stosowania koncepcji umowy na rzecz osoby trzeciej27. Następnie, zwolennicy tej kon-
cepcji zakładają, że z uwagi na brak zdolności prawnej spółki osobowej przed chwilą 
wpisu do rejestru (założenie trzecie), skutek rozporządzający czynności prawnej nastą-
pić może dopiero w momencie powstania spółki – tj. podmiotu będącego adresatem 
zobowiązania – czyli dopiero w momencie wpisu spółki do KRS. Jednocześnie zakłada 
się, że skutek ten następuje automatycznie. Z koncepcji tej wynika zatem, że prawo 
majątkowe, do wniesienia którego na rzecz spółki osobowej tytułem wkładu w umowie 
spółki zobowiązał się wspólnik, przejdzie na spółkę z chwilą wpisu do KRS. Nie ma tutaj 
mowy o konieczności zawierania dalszej umowy rozporządzającej.

Istnieją też stanowiska pośrednie, które, uznając zasadniczo poprawność omawianej 
koncepcji, nie podzielają wniosku o braku konieczności zawarcia umowy rozporządza-
jącej. Według nich, w przypadku przeniesienia własności nieruchomości oraz użyt-
kowania wieczystego (dla których ustawa wyklucza ich przeniesienie pod warunkiem 
lub z zastrzeżeniem terminu, art. 157 k.c., odpowiednio w zw. z art. 237 k.c.), prawa 
takie nie mogą przejść z mocy samej ustawy z majątku wspólnika do spółki w momen-
cie zaistnienia zdarzenia przyszłego i niepewnego, jakim jest wpis spółki do rejestru 
przedsiębiorców. Z uwagi na tę okoliczność – w przypadku umów przenoszących wła-
sność lub prawo użytkowania wieczystego, w tym ujęciu, umowa spółki wywrzeć może 
co najwyżej skutek zobowiązujący, a do ostatecznego wniesienia wkładu konieczne 
będzie zawarcie dodatkowej umowy rozporządzającej, już po zarejestrowaniu spółki28. 
Nie podzielając aprobaty dla koncepcji odroczenia skutków prawnych umowy spółki, 
argumentację co do czynności warunkowych autor uważa za trafną, o czym niżej.

Koncepcję odroczenia skutków czynności prawnej wydaje się także podzielać, acz 
bez szerszego uzasadnienia, Sąd Najwyższy. W dwóch niedawnych postanowieniach 
(w postanowieniu z dnia 14 stycznia 2015 r. II CSK 85/14 oraz postanowieniu z dnia 
25 listopada 2015 r., II CSK 723/14) Sąd Najwyższy w szerszym zakresie odnosił się 

26  W. Górecki, op.cit., s. 224. Jak podaje ten autor (ibidem, s. 225) zwolennikami takiej koncepcji są m.in.: 
A. Szumański (Wkłady…, s. 240‒250) oraz R. Potrzeszcz; nadto, na gruncie Kodeksu spółek handlowych 
stanowisko takie wydają się podzielać: K. Wręczycka, op.cit., s. 113‒116 oraz A.J. Witosz, Odpowiedzial-
ność wspólników spółek osobowych. Przypadki szczególne, Warszawa 2008, s. 85.

27  K. Wręczycka, op.cit., s. 108.
28  G. Górczyński [w:] Wkłady niepieniężne w spółkach handlowych, G. Górczyński, P. Pinior, W. Popio-
łek (red.), W. Wyrzykowski, W. Zawiejski, E. Zielińska, Warszawa 2014, s. 253‒254.
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do zagadnienia formy koniecznej do wniesienia nieruchomości jako wkładu do spółki 
osobowej i to temu zagadnieniu poświęcił najwięcej miejsca. Tym niemniej w orze-
czeniach tych wyrażony został pogląd, że umowy spółek zawierające zobowiązanie 
do przeniesienia własności nieruchomości wywołują – zgodnie z art. 155 KC – także 
skutek rozporządzający, z chwilą ich rejestracji. Wyjątkiem wskazanym przez Sąd Naj-
wyższy jest tutaj spółka jawna, w przypadku której, jeżeli została zawarta w formie zwy-
kłej pisemnej29, Sąd Najwyższy przyjął, że koniecznym jest następcze zawarcie umowy 
przenoszącej własność nieruchomości na spółkę – po jej rejestracji. Taka konstrukcja 
argumentacji zdaje się być oparta na przyjęciu koncepcji odroczenia skutków czynności 
prawnej, na co wskazuje przyjęcie koncepcji skutku rozporządzającego ziszczającego 
się ex lege z chwilą rejestracji.

Wydaje się jednak, że argumenty wysunięte przeciwko koncepcji odroczonych skut-
ków prawnych trzeba uznać za rozstrzygające i niepozwalające uznać jej poprawno-
ści30. Wadą tej koncepcji jest to, że pomija ona kwestię stron umowy zobowiązującej 
do wniesienia wkładu do spółki. Wskazano31, że możliwe są w tej mierze dwa rozwią-
zania. Po pierwsze, że stronami stosunku prawnego powstałego w momencie zawarcia 
umowy spółki są wszyscy wspólnicy, po drugie zaś, że są nimi wspólnik oraz spółka. 
Gdyby przyjąć pierwsze rozwiązanie, to na gruncie koncepcji odroczonych skutków 
prawnych, z uwagi na odrzucenie przez jej zwolenników możliwości zastosowania in-
stytucji umowy na rzecz osoby trzeciej, nie dałoby się uzasadnić, w jaki sposób na spół-
kę miałoby zostać przeniesione tytułem wkładu określone prawo, skoro jednocześnie 
nie jest ona stroną umowy zobowiązującej do jego przeniesienia. Tymczasem w świetle 
art. 48 § 3 k.s.h. bezspornym jest, że przedmiot wkładu de lege lata przejść ma na spółkę. 
W razie zaś przyjęcia drugiego rozwiązania należałoby stwierdzić, że wobec nieistnie-
nia (w momencie zawierania umowy) spółki jako wierzyciela z tytułu zobowiązania 
do wniesienia wkładu, wspólnik nie mógłby skutecznie zobowiązać się do wniesienia 
wkładu. Co najwyżej umowa dotycząca wniesienia wkładu mogłaby zostać zawarta 
w momencie zarejestrowania spółki, mogąc w tej samej chwili wywrzeć skutek rozpo-
rządzający32. Jednak, jak wskazuje W. Górecki, taka interpretacja miałaby charakter 
wykładni contra legem – bowiem z przepisów art. 48 § 3 oraz 49 § 1 k.s.h. jasno wynika, 
że w momencie zawarcia umowy spółki powstaje zobowiązanie wspólnika do wnie-
sienia wkładu na jej rzecz. Co więcej, powstanie spółki byłoby w ogóle wątpliwe: nie 
jest jasne na jakiej podstawie miałoby dojść do rejestracji takiej spółki, której umowa 
miałaby nie istnieć aż do momentu jej rejestracji. Po raz kolejny zatem mielibyśmy 
do czynienia z błędnym kołem, gdzie skutek w postaci powstania spółki staje się swoją 
własną przesłanką o tyle, o ile warunkuje ważne zawarcie umowy spółki. 

Jak się wydaje, argumenty te decydują o nieadekwatności koncepcji odroczonych 
skutków prawnych. Dotyczy to nawet jej wspomnianego wariantu, zakładającego 

29  Sąd Najwyższy w omawianych orzeczeniach przeszedł do porządku dziennego nad dopuszczalnością 
zawarcia umowy spółki partnerskiej w zwykłej formie pisemnej.

30  W. Górecki, op.cit., s. 226.
31 Ibidem.
32 Ibidem.
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konieczność zawarcia umowy o skutku rozporządzającym w przypadku prawa własno-
ści nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego33. Korekta ta nie zmienia tutaj 
bowiem istoty rzeczy – omawiana koncepcja, odżegnując się od zastosowania instytucji 
umowy na rzecz osoby trzeciej, nie jest zdolna wyjaśnić mechanizmu przejścia prawa 
na spółkę na podstawie umowy pomiędzy wspólnikami.

2.4. Koncepcja spółki osobowej w stadium organizacji

W punkcie tym zbiorczo zostaną omówione wszystkie rozwiązania traktujące spółkę 
osobową przed momentem wpisu do KRS jako wyodrębnioną strukturę organizacyj-
ną34. Pogląd o jakiejkolwiek zdolności prawnej spółki osobowej przed wpisem do reje-
stru, z uwagi na jednoznaczne brzmienie art. 251, art. 94, art. 109 § 1, art. 134 § 1 k.s.h., 
jest obecnie nie do obrony35. Koncepcje takie są najczęściej spotykanymi sposobami wy-
jaśnienia mechanizmu wnoszenia wkładów do spółek osobowych36. Różne konkretne 
stanowiska przyznają takiej wyodrębnionej strukturze różny stopień samodzielności – 
od abstrakcyjnego podmiotu, fikcji prawnej istniejącej tylko dla potrzeb wyjaśnienia 
nabywania przez spółki osobowe przed rejestracją wkładów aż po przyjęcie rozwiązań 
analogicznych do obecnej regulacji spółek kapitałowych w organizacji. Różnie wyjaśnia 
się także charakter prawny takiej struktury. Jednak stanowiska te łączą dwa twierdze-
nia: o generalnej zdolności owych struktur organizacyjnych do nabycia przedmiotu 
wkładu przed rejestracją spółki osobowej oraz o przejściu, z momentem wpisu do KRS, 
praw przynależnych takiej strukturze z mocy prawa na nowopowstałą spółkę. Wynika 
z tego, że według zwolenników tych koncepcji podstawą nabycia przez spółkę wkładu 
jest wyłącznie umowa spółki (nie są konieczne żadne dodatkowe umowy).

Tytułem przykładu warto omówić kilka szczegółowych wariantów koncepcji spółki 
osobowej w stadium organizacji. Pierwszy z nich37 zakłada, że do spółek osobowych 
w okresie między zawiązaniem spółki a jej rejestracją winny być stosowane, w drodze 
analogii, przepisy art. 11‒13 k.s.h. Na tej podstawie przyjąć należałoby wniosek o ist-
nieniu spółki osobowej w stadium organizacji. Taka spółka osobowa w stadium organi-
zacji posiada własny, wyodrębniony majątek, co wynika z zastosowania per analogiam 
art. 28 k.s.h. Dzięki temu jeszcze przed zarejestrowaniem może ona stawać się podmio-
tem praw majątkowych, wliczając w to nawet prawo własności nieruchomości. Wobec 
tego, jak należy przyjąć, w przypadku umów o podwójnym skutku (art. 155 § 1 k.c., 
art. 510 k.c.) już samo zawarcie umowy spółki, wskutek którego w tym ujęciu miała-
by powstać spółka osobowa w stadium organizacji, skutkuje przeniesieniem wkładu 
33  G. Górczyński, op.cit.
34  Pojęciem „struktura organizacyjna” posługuje się J.P. Naworski [w:] Kodeks, red. Siemiątkowski, Po-
trzeszcz, 2011, s. 511. Z kolei A. Kidyba, Kodeks, 2010, s. 466, posługuje się frazą „określona konstrukcja 
prawna”, opisując sytuację pomiędzy zawiązaniem spółki, a wpisem do rejestru.

35  Tak choćby W. Pyzioł [w:] W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, Warszawa 2014, s. 50.
36  Zob. np. P. Pinior, Charakter prawny spółek osobowych w stadium organizacji, Prawo Spółek 2009, 
nr 7‒8, s. 34‒43; S. Włodyka, Problem osobowych spółek w organizacji, Rejent 2003, nr 6, s. 262 i nast.

37 Zob. np. S. Sołtysiński [w:] Sołtysiński i in., Kodeks, t. I, 2012, s. 428 i nast.; także J. Szwaja, B. Mika 
[w:] Sołtysiński i in., Kodeks, t. I, 2012, s. 867 i nast.
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na spółkę. Jeżeli chodzi o sposób wyjaśnienia mechanizmu przejścia wkładów z majątku 
spółki w stadium organizacji do majątku spółki „dojrzałej”, to zwolennicy tej koncepcji 
wskazują na zastosowanie per analogiam art. 12 zd. 2 k.s.h., statuującego w zakresie 
spółek kapitałowych w organizacji tzw. zasadę kontynuacji. Zatem w momencie wpisu 
spółki osobowej do rejestru stawałaby się ona podmiotem praw i obowiązków spółki 
w stadium organizacji, przejmując także prawa wniesione tytułem wkładu.

Kolejny warty odnotowania pogląd38 zakłada, że spółka osobowa przed wpisem 
do rejestru jest po prostu spółką cywilną. Stosuje się zatem do niej wprost przepis 
art. 861 k.c., który dopuszcza wniesienie do spółki cywilnej umówionego wkładu. Na-
leży uznać, że wkład miałby zostać objęty współwłasnością łączną wspólników takiej 
„przejściowej” spółki cywilnej (art. 863 k.c.). Przedmiot wkładu w momencie zawarcia 
umowy spółki stawałby się zatem przedmiotem współwłasności łącznej, a od tej chwili 
żaden ze wspólników nie mógłby rozporządzać udziałem w przedmiotach wniesio-
nych tytułem wkładu (art. 863 § 1 k.c.). Dla wyjaśnienia przejścia przedmiotu wkładu 
z do majątku docelowej spółki osobowej istniałaby konieczność zastosowania art. 26 
§ 5 k.s.h. (jak się wydaje, musiałoby to być zastosowanie wprost, a nie w drodze analogii, 
jako że jego przedmiotem byłaby bezpośrednio spółka cywilna). Zatem z chwilą wpisu 
do rejestru, spółka cywilna powstała w momencie zawarcia umowy spółki jawnej, sta-
wałaby się „dojrzałą” spółką jawną. Zgodnie z treścią tego przepisu, spółka jawna sta-
wałaby się podmiotem praw i obowiązków stanowiących majątek wspólny wspólników.

Inne z kolei spotykane w doktrynie zapatrywanie zakłada, że wskutek zawiązania 
spółki jawnej nie powstaje spółka cywilna, lecz „struktura do niej podobna”. Zapatry-
wanie to jest podzielane przez zwolenników wielu zróżnicowanych jeszcze bardziej 
na niższych poziomach koncepcji39. Wszystkie je, jak się wydaje, łączy to, że zastoso-
wanie art. 861 k.c. mogłoby mieć miejsce jedynie per analogiam. Jeżeli chodzi o pod-
stawę przejścia praw majątkowych należących do takiej struktury, wskazuje się tutaj 
zastosowanie w drodze analogii art. 26 § 5 k.s.h. albo art. 12 zd. 2 k.s.h.

Jeśli chodzi o zastrzeżenia wysuwane pod adresem tych stanowisk, należy przede 
wszystkim podzielić to, że nie da się dostrzec podstaw do analogicznego zastosowania 
art. 11‒13 k.s.h.40 Niezależnie więc od tego, jak dokładnie rozumie się istotę spółki w sta-
dium organizacji, nie da się obronić tezy, że wspólnik może już przed rejestracją spółki 
dokonać wniesienia wkładu na rzecz spółki w stadium organizacji będącej podmio-
tem prawa odrębnym od wspólników i wyposażonym w zdolność prawną i zdolność 
do czynności prawnych.

38  Wyrażony przez J.P. Naworskiego [w:] Kodeks, red. Siemiątkowski, Potrzeszcz, 2011, s. 511‒512 oraz 
przez M. Rodzynkiewicza, Kodeks, 2010, s. 74.

39  Niektórzy z nich uważają, że należy do takiej struktury stosować w pierwszym rzędzie przepisy 
odnoszące się do danej spółki po wpisie, a dopiero pomocniczo przepisy dot. spółki cywilnej (tak 
np. A. Kidyba, Kodeks, t. I, s. 466), inni dopuszczają jedynie odpowiednie stosowanie przepisów o spółce 
cywilnej (tak np. K. Strzelczyk [w:] Kodeks, red. Siemiątkowski, Potrzeszcz, 2011, s. 237 lub P. Pinior, 
Charakter…, s. 40).

40  Tak np. M. Spyra [w:] J. Bieniak. M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, 
M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, R. Zawłocki, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2011, 
s. 62.
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Brak jest w k.s.h. także podstaw do przyjęcia koncepcji wniesienia wkładu poprzez 
objęcie go wspólnością łączną wspólników przyszłej spółki, mającą wynikać ze stosun-
ku spółki cywilnej albo stosunku do niej podobnego. Występowałaby tutaj całkowita 
sprzeczność z art. 48 § 3 k.s.h. oraz art. 49 k.s.h., które wyraźnie mówią o istnieniu 
zobowiązania na rzecz spółki. Desygnatem bowiem występującego w tych przepisach 
pojęcia „spółki” nie jest spółka cywilna wspólników, lecz docelowa spółka osobowa41. 
W umowie spółki jawnej wspólnicy wiążą się zobowiązaniami, składając oświadcze-
nie pozostałym wspólnikom, lecz są to zobowiązania na rzecz spółki. Takie właśnie 
zobowiązania (do wniesienia wkładu na rzecz spółki) stanowią element przedmiotowo 
istotny umów spółek handlowych42.

Wskazuje się również, że interpretacja nakazująca wykorzystanie przepisów o spółce 
cywilnej jest niezgodne z wolą wspólników. Wspólnicy, którzy zawierali umowę spół-
ki handlowej, nie dążyli do powołania spółki cywilnej. Ich zgodnym zamiarem było 
stworzenie określonego typu spółki handlowej43. Gdyby zaś uznać, że wspólnicy zawarli 
w umowie zobowiązanie do przeniesienia wkładu na rzecz pozostałych (wszystkich) 
wspólników, nie pozwalałoby to traktować takiej umowy jako umowy spółki handlo-
wej44 – z uwagi na brak woli wniesienia wkładu do spółki (art. 3 k.s.h.). Można także 
mieć wątpliwości, czy koncepcja uznawania spółki osobowej przed rejestracją za spółkę 
cywilną jest w ogóle dopuszczalna. Prowadziłoby to bowiem do utożsamiania handlo-
wej spółki osobowej przed rejestracją wprost ze spółką cywilną. Przyjęcie tego poglądu 
musiałoby oznaczać albo że umowa spółki handlowej tak naprawdę jest umową spółki 
cywilnej (kwalifikowaną), albo że stosunek spółki cywilnej wynika z umowy handlowej 
spółki osobowej jako stosunku go poprzedzającego45. Takie jednak twierdzenia zdają 
się nie mieć oparcia w panującym stanie prawnym i prowadzą do niepotrzebnego mie-
szania pojęć prawnych i instytucji.

W przypadku zaś koncepcji traktującej spółkę osobową przed rejestracją jako 
strukturę podobną do spółki cywilnej trzeba zauważyć, że jest ona niespójna z regu-
lacją art. 251 § 2, 109 § 2 oraz art. 134 § 2 k.s.h. Rozwiązanie przewidziane przez te 
przepisy zakłada solidarną odpowiedzialność osób, które działały w imieniu spółki 
przed jej wpisem do rejestru za zobowiązania wynikające z tego działania. Tymczasem 
art. 864 k.c. przewiduje solidarną odpowiedzialność wszystkich bez wyjątku wspólni-
ków spółki cywilnej za zobowiązania spółki. Takie ukształtowanie odpowiedzialności 
(obejmującej wszystkich wspólników, a nie tylko tych, którzy działali w imieniu spółki) 
jest dopasowane do ustroju majątkowej wspólności łącznej46 – skoro prawa nabywa-
ne przez spółkę wchodzą do wspólności łącznej przynależnej wszystkim wspólnikom 
(czyli wszystkim przypadają korzyści), naturalnym jest, że także wszyscy wspólnicy 
odpowiadają za spółkowe zobowiązania (wszyscy ponoszą ryzyko). Zatem skoro nie 

41  W. Górecki, op.cit., s. 230.
42 Ibidem.
43  Tak M. Spyra, op.cit., s. 63.
44  W. Górecki, op.cit., s. 230.
45 Ibidem.
46 Ibidem.
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skopiowano tego rozwiązania w przypadku regulacji skutków działania za handlo-
wą spółkę osobową w okresie między jej zawiązaniem a zarejestrowaniem, znaczy to, 
że nie istnieje w tym okresie żaden byt uzasadniający istnienie wspólności majątkowej 
pomiędzy wspólnikami.

Wobec przedstawionej argumentacji należy uznać, że również koncepcje spółki oso-
bowej w stadium organizacji we wszystkich ich odmianach nie są w stanie przekonująco 
wyjaśnić mechanizmu przeniesienia wkładu na spółkę osobową.

2.5. Umowa na rzecz osoby trzeciej

Koncepcje wykorzystania konstrukcji umowy na rzecz osoby trzeciej do wyjaśnienia 
mechanizmu wniesienia wkładów do spółek osobowych istnieją w dwóch wariantach: 
warunkowej lub bezwarunkowej umowy na rzecz osoby trzeciej. W tym pierwszym 
wypadku47 wpis spółki do KRS byłby traktowany jako zdarzenie przyszłe i niepewne. 
Zwolennicy tej koncepcji wskazują jednak, z czym autor niniejszego tekstu się nie zga-
dza, że rejestracja spółki stanowi raczej conditio iuris, zatem nie może być utożsamiana 
z warunkiem w rozumieniu art. 89 i nast. k.c.48

Z poglądu, że zobowiązanie do wniesienia wkładu wynika z bezwarunkowej umo-
wy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej wynikają następujące wnioski. Po pierwsze, 
spółka w momencie wpisu do rejestru nie nabywałaby praw wnoszonych tytułem wkła-
du, a jedynie roszczenie o przewłaszczenie prawa (art. 393 k.c.). Po drugie, możliwość 
żądania spełnienia przez wspólnika świadczenia przysługiwałaby zarówno spółce, jak 
i pozostałym wspólnikom. Między umową spółki w zakresie zobowiązującym do wnie-
sienia wkładu a pactum in favorem tertii istnieje zasadnicze podobieństwo: podstawą 
przysporzenia po stronie spółki jest umowa, której spółka nie jest stroną. Co więcej, 
doktryna przyjmuje dopuszczalność zawarcia umowy na rzecz przyszłej osoby trze-
ciej49. Istnieją jednak także pewne radykalne różnice: umowa na rzecz osoby trzeciej 
ma służyć spełnieniu przez przyrzekającego dłużnika świadczenia należnego zastrzega-
jącemu wierzycielowi na rzecz innego podmiotu, który wówczas staje się wierzycielem50. 
Funkcja tej umowy polega na zmianie „kierunku” spełnienia świadczenia. Dłużnik, 
zamiast świadczyć na rzecz wierzyciela (co jest normalnym skutkiem zobowiązania), 
ma obowiązek spełnić świadczenie na rzecz osoby trzeciej. Podkreśla się, że w ramach 
pactum in favorem tertii dochodzi do spięcia ze sobą trzech stosunków prawnych, tj. sto-
sunku pokrycia, zapłaty oraz waluty, zaś przyczyna zastrzeżenia świadczenia leży w sto-
sunku między wierzycielem a osobą trzecią, czyli stosunku waluty. Jak widać, opis ten 
nie pasuje do sytuacji wnoszenia wkładów do spółki osobowej. Wspólnicy nie mają 
„pierwotnej” wierzytelności do siebie nawzajem o jakieś świadczenie, którego spełnie-
nie zastrzegają na rzecz spółki. Nie można twierdzić, że wspólnik, wnosząc do spółki 

47  Tak Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 5 grudnia 1991 r., sygn. III CZP 128/91, OSN 1992, nr 6, poz. 106.
48  W. Górecki, op.cit., s. 234.
49  A. Kubas, Umowa na rzecz osoby trzeciej, Warszawa-Kraków 1974, s. 48.
50  Tak M. Bednarek [w:] System Prawa Prywatnego, t. 5, s. 887.
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wkład, spełnia świadczenie należne zastrzegającemu wierzycielowi51. W stronach relacji 
wniesienia wkładu nie sposób dostrzec zastrzegającego wierzyciela i przyrzekającego 
dłużnika w rozumieniu art. 393 k.c. Nadto, w przypadku umowy z art. 393 k.c., osoba 
trzecia może na przykład przewidzianą w takiej umowie korzyść odrzucić, czego nie 
da się powiedzieć o spółce w zakresie wkładu – wspólnicy, podejmując takie działa-
nie w ramach prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji, naruszaliby tak naprawdę 
art. 3 k.s.h.52 Nie ma także w k.s.h. podstaw do składania przez zarejestrowaną spółkę 
oświadczenia o chęci skorzystania z „zastrzeżonych” na jej rzecz świadczeń (wkładów). 
W dodatku, jak już wskazano, umowa na rzecz osoby trzeciej nie wywołuje skutków 
rozporządzających – tego nie sposób pogodzić z treścią art. 48 § 3 k.s.h. Koncepcja za-
stosowania pactum in favorem tertii nie licuje też z sytuacją spółki już istniejącej, która 
nabywa nowe wkłady w drodze zmiany umowy spółki. Wiązałoby się to z konieczno-
ścią opisania mechanizmu nabycia wkładu przez spółkę już istniejącą za pomocą innego 
modelu, a zatem tworzyłoby to nierozsądny i bezpodstawny dualizm modeli wnoszenia 
wkładów niepieniężnych do spółek osobowych.

W świetle powyżej poczynionych uwag należy zauważyć, że chociaż konstrukcja 
umowy na rzecz osoby trzeciej wykazuje istotne podobieństwa do relacji między spółką 
osobową a jej wspólnikami w zakresie obowiązku wnoszenia wkładu, o tyle zasygnali-
zowane różnice nie pozwalają uznać zobowiązania do wniesienia wkładu za przykład 
stosunku prawnego określonego przez art. 393 k.c., ani nie uzasadniają stosowania go 
wprost. Niemniej jednak podobieństwa te, a także fakt, że cechy stosunku wynikającego 
z takiej umowy dobrze oddają niektóre węzłowe na gruncie mechanizmu wniesienia 
wkładu niepieniężnego do spółki osobowej kwestie, powoduje, że zasadnym jest za-
czerpnąć najwięcej z tej koncepcji.

3.1. Koncepcja wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej. 
Kwestia zakazu przeniesienia własności pod warunkiem

Dokonawszy analizy możliwych konstrukcji wniesienia wkładu niepieniężnego do spół-
ki osobowej, autor zasadniczo podziela stanowisko W. Góreckiego53 – zastrzegając 
jednak, że nie może ono znaleźć, w ocenie autora, do przeniesienia prawa własności 
nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego. 

W ocenie autora należy więc uznać, że w wyniku zawarcia umowy spółki i jej wpisa-
nia do rejestru powstają dwa stosunki prawne. Jeden wynika z umowy spółki, a w opar-
ciu o niego wspólnikom przysługują w stosunku do siebie nawzajem niezaskarżalne 
roszczenia o wniesienie wkładu na rzecz spółki. W umowie spółki każdy ze wspól-
ników zobowiązuje się wobec pozostałych do wniesienia wkładów na rzecz przyszłej 
(tworzonej) spółki i jednocześnie wyraża zgodę na istnienie analogicznych zobowią-
zań pozostałych wspólników. Drugi z kolei to stosunek na podstawie którego spółce 
przysługują wobec wspólników roszczenia o wniesienie wkładu na jej rzecz. Różnica 
51  W. Górecki, op.cit., s. 235.
52  Czym innym jest zwolnienie wspólnika z długu z tytułu wniesienia wkładu.
53  W. Górecki, op.cit., s. 237‒239.
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między tymi roszczeniami wyraża się w tym, że roszczenia spółki wobec wspólników 
są zaskarżalne. W. Górecki uznaje, że stosunek prawny istniejący między wspólnikami 
w zakresie obowiązku wnoszenia wkładów na rzecz spółki ma charakter zobowiązania 
naturalnego. Zatem zobowiązanie do wniesienia wkładu obciąża wspólników wzglę-
dem spółki, co wprost wynika także z przepisów Kodeksu spółek handlowych. Jedno-
cześnie, wszystkich ich nawzajem wobec siebie obciąża obowiązek wniesienia wkła-
du – wykonania zobowiązania wobec spółki. Należałoby wobec tego przyjąć, że jest 
to odpowiedzialność podobna do gwarancyjnej. Na tej podstawie wspólnicy nie mogą 
oczywiście domagać się wykonania zobowiązania, ale mogą żądać od wspólnika, który 
zaniedbuje wniesienia wkładu, naprawienia wyrządzonej tym szkody na podstawie 
art. 471 i nast. k.c. 

Omówiona konstrukcja jest w istocie swoistym rozwiązaniem, podobnym do umo-
wy na rzecz osoby trzeciej. Odmiennie jednak niż na gruncie umowy z art. 393 k.c., 
wynikające z umowy spółki zobowiązanie wspólnika do przeniesienia prawa na rzecz 
przyszłej spółki może wywołać i wywołuje skutek rozporządzający z chwilą jej reje-
stracji. Taki wniosek wynika z art. 48 § 3 k.s.h. i w tym zakresie przepis ten należy 
traktować jako rozwiązanie szczególne wobec art. 393 § 1 k.c. Mamy tutaj więc szcze-
gólną normatywną podstawę nabycia prawa przez podmiot niebędący stroną umowy 
kreującej zobowiązanie do jego przeniesienia – nieistniejący jeszcze przy zawieraniu 
tej umowy. 

Mechanizm opisany wyżej prosto daje się zastosować do nabycia wierzytelności, 
własności rzeczy ruchomych, praw udziałowych w spółkach, praw na dobrach niema-
terialnych i innych przypadkach, w których nie funkcjonuje zakaz ich przenoszenia 
pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu (art. 157 k.c.).

W odróżnieniu jednak od W. Góreckiego, a także od Sądu Najwyższego54, autor ni-
niejszego tekstu nie uważa, by możliwość wywołania skutku rozporządzającego automa-
tycznie z chwilą rejestracji spółki dotyczyła także prawa własności nieruchomości oraz 
prawa użytkowania wieczystego, a więc praw, które nie mogą być przenoszone pod wa-
runkiem (art. 157 k.c.)55. Odroczenie skutku rozporządzającego do momentu rejestracji 
spółki, chociaż możliwe do wyjaśnienia w oparciu o art. 48 § 3 k.s.h., nie przestaje być 
zobowiązaniem warunkowym, jest bowiem uzależnione od zajścia zdarzenia przyszłego i, 
jak się wydaje, niepewnego56. To, czy będzie to warunek techniczny, czy warunek prawny 
(conditio iuris), nie ma znaczenia ani dla mechanizmu nabycia praw przez spółkę, ani 
dla jego konsekwencji na gruncie art. 157 k.s.h. Chociaż bowiem conditio iuris uznawa-
ne jest za ustanowioną przez prawo przesłankę skuteczności czynności prawnej57, a nie 
za warunek w rozumieniu art. 89 i nast. k.c., to w zakresie problematyki przeniesienia 
własności stanowi ono jego „warunek” (w rozumieniu potocznym, albowiem nie sposób 

54  Który w cytowanych wyżej orzeczeniach z 2015 r. przyjął, że conditio iuris w postaci rejestracji spółki 
nie jest objęte hipotezą normy wysłowionej w art. 157 k.c.

55 Podzielić należy więc w tej mierze stanowisko G. Gorczyńskiego (op.cit., s. 252 i nast.) oraz judykatury, 
o czym niżej.

56  Tak G. Gorczyński, op.cit., s. 252.
57  Z. Radwański [w:] System Prawa Prywatnego, t. 2, s. 295.
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jej przenieść na podmiot nieistniejący), co zbliża conditio iuris do warunku z art. 89 k.c., 
jeśli chodzi o jego konsekwencje w dziedzinie przeniesienia własności. 

Należy podzielić taką interpretację art. 157 k.c., zgodnie z którą przepis ten nie tyle 
zakazuje zawierania umów przenoszących własność pod warunkiem, co raczej zakazuje 
zaistnienia skutku i następczej niepewności prawnej, jaki mogłaby wywołać umowa 
przenosząca własność pod warunkiem (lub z zastrzeżeniem terminu)58. Dodać można, 
że ratio legis wskazanego przepisu nie jest bowiem wykluczenie możliwości uzależ-
nienia przeniesienia własności nieruchomości od warunku ustalonego przez strony, 
lecz wzmocnienie pewności obrotu prawnego jeśli chodzi o obrót nieruchomościami, 
„wyłączenie komplikacji w sytuacji prawnej nieruchomości”59. Jeśli przyjąć to założe-
nie, to nie ma powodu, by uzależnienie skuteczności czynności prawnej od przyszłego 
i niepewnego zdarzenia o charakterze wynikającym z obowiązującego prawa trakto-
wać odmiennie aniżeli warunek przewidziany przez strony. Słusznie także wskazano 
argumenty związane z funkcjonowaniem systemu ksiąg wieczystych i rolą notariusza 
przy obrocie nieruchomościami, określaną przez art. 92 § 4 u.p.n.60 Notariusz, zawie-
rający umowę spółki osobowej, nie mógłby zamieścić w akcie notarialnym, a następnie 
przesłać do sądu wniosku o ujawnienie spółki w księdze wieczystej, ta bowiem nie 
istnieje i nie jest pewne, czy kiedykolwiek zaistnieje61. W przypadku zatem, gdy dojście 
do skutku czynności prawnej, która ma „przy okazji” doprowadzić do przeniesienia 
własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego, uzależnione jest od spełnienia 
ustawowej przesłanki – conditio iuris – taka czynność nie może wywrzeć podwójnego, 
zobowiązująco-rozporządzającego skutku.

Wskutek powyższego, że nie jest możliwe automatyczne zaistnienie skutku rozpo-
rządzającego w zakresie zobowiązania do wniesienia wkładu polegającego na prze-
niesieniu nieruchomości lub użytkowania wieczystego w momencie zarejestrowania 
spółki. Konieczne w tym wypadku będzie zatem zawarcie, już po powstaniu spółki 
(po jej wpisaniu do rejestru) dodatkowej umowy o skutku czysto rozporządzającym, 
w wykonaniu istniejącego zobowiązania, wynikającego z umowy spółki. Dla ważności 
zobowiązania umowa spółki i tak musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego, 
podobnie jak późniejsza umowa rozporządzająca. Należy dodać, że roszczenie z takiej 
umowy może zostać ujawnione w księdze wieczystej62. Jednocześnie, jak zauważono63, 
rozwiązanie takie nie przyczynia się do zwiększenia kosztów zawarcia umowy spółki 
osobowej, w której przedmiotem wkładu ma być nieruchomość64.

58  Zaprezentowaną przez G. Gorczyńskiego, op.cit., s. 253‒254.
59  Tak M. Kępiński [w:] Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1‒44911, red. M. Gutowski, Legalis/el. 
2016, komentarz do art. 157, teza 1.

60  Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (t.j.: Dz.U. 2014 poz. 164).
61 Ibidem.
62  Co wynika z treści art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece 
(t.j.: Dz.U. 2013 poz. 707 ze zm.).

63  G. Gorczyński, op.cit., s. 254.
64  § 6 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy nota-
rialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. (t.j.: Dz.U. 2013 poz. 237), przewiduje za sporządzenie aktu notarialnego 
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3.2. Praktyczne aspekty wniesienia prawa własności nieruchomości oraz 
innych praw na nieruchomościach do spółki osobowej

Wobec powyższego, wniesienie do spółki osobowej prawa własności nieruchomości wy-
glądać będzie w praktyce następująco. Aby zobowiązanie do wniesienia wkładu w postaci 
prawa własności nieruchomości było ważne, umowa spółki musi być zawarta w formie 
aktu notarialnego. Nie ma to większego znaczenia w przypadku spółek komandytowych 
i komandytowo-akcyjnych, których umowy wymagają dla swojej ważności sporządzenia 
ich w formie aktu notarialnego (odpowiednio art. 106 k.s.h. dla umowy spółki koman-
dytowej oraz art. 131 w przypadku statutu spółki komandytowo-akcyjnej). 

W spółkach jawnych i partnerskich jednak, w których ustawodawca przewidział tyl-
ko wymóg formy pisemnej pod rygorem nieważności, kwestia ta może odegrać znaczą-
cą rolę. Po pierwsze, konieczność zawarcia umowy w formie aktu notarialnego zwiększa 
koszty procedury założycielskiej spółki jawnej lub partnerskiej. Po drugie, w razie 
nieświadomości wspólników, jeżeli umowa spółki jawnej lub partnerskiej zostanie za-
warta w zwykłej formie pisemnej, a jedynym przewidzianym w niej wkładem będzie 
prawo własności nieruchomości, nieważne będzie nie tylko zobowiązanie do wniesienia 
wkładu, ale cała umowa spółki, a to w oparciu o art. 58 k.c.65 Przepis bowiem art. 3 k.s.h. 
wyklucza powstanie tzw. spółki bezwkładowej66, co pod rządami Kodeksu handlowe-
go nie było oczywiste – niektórzy autorzy dopuszczali powstawanie takiej spółki67. 
Współcześnie, w kontekście jednoznacznego brzmienia art. 3 k.s.h., wniosek taki jest 
wykluczony – na gruncie obecnej regulacji niedopuszczalne byłoby powstanie spół-
ki osobowej bez wcześniejszego określenia wkładów, które mają być wniesione przez 
wszystkich wspólników68. Po trzecie, co pozostaje w związku z wcześniejszą uwagą, 
ponieważ nie jest możliwe zwolnienie któregokolwiek wspólnika z tego obowiązku69, 
zgodnie z zasadą niedopuszczalności bezwkładowego uczestnictwa w spółce – należy 
uznać, że w sytuacji, gdyby zobowiązanie jednego ze wspólników do wniesienia wkładu 
miało się okazać nieważne, a umowa spółki nie przewidywała obowiązku wniesienia 
przez niego innego wkładu, osoba taka nie nabędzie ostatecznie statusu wspólnika, 
również w oparciu o art. 58 k.c.

Po zawarciu umowy spółki osobowej w formie aktu notarialnego, zawierającej sto-
sowne zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości, zgodnie z przyjętą 

inkorporującego umowę zobowiązującą do przeniesienia własności oraz aktu inkorporującego umowę 
rozporządzającą stawkę taksy równą połowie stawki dla umowy o podwójnym skutku.

65  Tak np.: W. Pyzioł [w:] Kodeks…, red. W. Pyzioł, s. 76; S. Włodyka [w:] System Prawa Handlowego, t. 2, 
s. 161; S. Sołtysiński [w:] Sołtysiński i in., Kodeks, t. I, 2012, s. 424.

66  Tak np. W. Pyzioł, op.cit., s.; M. Rodzynkiewicz, Kodeks, 2013, s.; J.A. Strzępka, E. Zielińska [w:] 
Kodeks, red. Strzępka.

67  Tak np. A.W. Wiśniewski, Prawo o spółkach, podręcznik praktyczny, t. 2, Warszawa 1991, s. 27; zob. tak-
że: S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks handlowy. Komentarz, Warsza-
wa 1994, s. 537. Z kolei przeciwny dopuszczalności konstrukcji spółki bezwkładowej był m.in. M. Al-
lerhand (Kodeks handlowy, t. I, Lwów 1935, reprint Bielsko-Biała 1991, s. 160).

68  S. Sołtysiński [w:] Sołtysiński i in., Kodeks, 2012, t. I, s. 424; W. Pyzioł op.cit., s. 14.
69  S. Sołtysiński [w:] System Prawa Prywatnego, t. 16, s. 826; K. Kopaczyńska-Pieczniak, op.cit., s. 303.
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wyżej koncepcją dotyczącą skutków rejestracji spółki, zawsze konieczne jest, już po wpi-
saniu spółki do rejestru przedsiębiorców KRS, zawarcie dodatkowej umowy o skutku 
tylko rozporządzającym (art. 155 § 1 k.c. w zw. z art. 157 k.c.). Taka sama konieczność 
będzie istnieć również wtedy, gdy umowa zobowiązująca do przeniesienia własności 
nieruchomości, zawarta w ramach umowy spółki, wprost wyłącza skutek rozporzą-
dzający i np. określa termin zawarcia umowy rozporządzającej. Jeśli termin zawarcia 
umowy rozporządzającej prawem własności nieruchomości byłby odroczony o skraj-
nie nierozsądny, długi czas (np. wniesienie małej nieruchomości gruntowej), zapewne 
należałoby to uznać za obejście prawa, identycznie jak zobowiązanie do wniesienia 
wkładu o wartości czysto symbolicznej70. Skutek zastrzeżenia dla spółki mającej bo-
wiem od momentu rejestracji prowadzić przedsiębiorstwo byłby de facto taki sam jak 
wniesienia wkładu o wysokości czysto symbolicznej.

Z uwagi na odesłanie w art. 237 k.c. do odpowiedniego stosowania przepisów od-
noszących się do przeniesienia własności nieruchomości, uwagi poczynione wyżej 
w punkcie 3.1. można odnieść analogicznie do przeniesienia prawa użytkowania wie-
czystego. Również zatem i w odniesieniu do tego prawa należało będzie przyjąć, że nie 
może ono automatycznie przejść do majątku spółki po jej rejestracji. Niezbędne jest 
również zawarcie kolejnej umowy o skutku wyłącznie rozporządzającym.

Jeśli chodzi o konstytutywne wniesienie prawa użytkowania, z uwagi na brak prze-
pisu odpowiadającego art. 157 k.c., umowa spółki zawarta w formie aktu notarialne-
go może skutecznie ustanowić takie prawo na rzecz spółki w momencie jej wpisania 
do rejestru, chyba, że w umowie spółki taki skutek zostanie wyłączony. Pamiętać trzeba 
także o tym, że z uwagi na brak wymogu formy co do umowy zobowiązującej do usta-
nowienia ograniczonego prawa rzeczowego (art. 245 § 2 k.c.), z umowy spółki osobowej 
zawartej w formie pisemnej może wynikać ważne zobowiązanie do ustanowienia prawa 
użytkowania. Wówczas niezbędne jest ustanowienie takiego prawa poprzez oświad-
czenie wspólnika w formie aktu notarialnego (art. 245 § 2 k.c.). 

Identycznie sytuacja będzie się miała w przypadku przeniesienia spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu.

W przypadku wnoszenia nieruchomości do spółki do używania (art. 49 § 1 k.s.h.) 
nie jest konieczne, jak się wydaje, zawieranie dodatkowej umowy najmu, dzierżawy czy 
użyczenia. Wystarczającą podstawą do oddania spółce przedmiotu wkładu do używania 
jest samo zobowiązanie wynikające z umowy spółki. Zatem wykonanie zobowiązania 
ograniczy się tutaj do udostępnienia przedmiotu wkładu spółce. Będzie to oczywiście 
ostatecznie możliwe dopiero po wpisie spółki do rejestru – wcześniej podmiot, który 
miałby otrzymać nieruchomość do używania, po prostu nie będzie istniał.

4. Podsumowanie

Spółki osobowe są w praktyce polskiego obrotu prawnego i gospodarczego spotyka-
ne nader często. Mogą one stanowić dogodną formułę dla przyszłych wspólników 
chcących skorzystać z szerszego aniżeli na gruncie spółek kapitałowych spektrum 
70  K. Kopaczyńska-Pieczniak, op.cit., s. 304.
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dopuszczalnych wkładów niepieniężnych. Jednocześnie nie sposób nie zauważyć, 
że odnosząca się do wkładów niepieniężnych regulacja Kodeksu spółek handlowych 
jest dość lakoniczna i zawiera sporo nieścisłości prowadzących do powstania licznych 
wątpliwości, a nawet luk interpretacyjnych. Istota spółek osobowych, jako podmiotów 
wyposażonych w zdolność prawną, lecz nieposiadających osobowości prawnej, stała 
się zarzewiem kontrowersji dotyczących zasad wnoszenia wkładów do tych spółek. 
Jest to szczególnie aktualne w odniesieniu do problemu wniesienia do takich spółek 
prawa własności nieruchomości, bądź prawa użytkowania wieczystego. W odniesieniu 
do tych praw bowiem przyjęcie poprawności określonego mechanizmu, jak wskaza-
no powyżej, determinuje daleko idące konsekwencje, w tym potencjalną konieczność 
zawarcia, po rejestracji spółki, umowy rozporządzającej. Zaproponowane przez auto-
ra stanowisko stara się łączyć zalety koncepcji wysuwanych do tej pory w doktrynie, 
z uwzględnieniem jednak koniecznych korekt, wynikających z przyjętej przez autora 
wykładni art. 157 k.c.

*  *  *

The Legal Mechanism of Making In-Kind Contributions 
to Partnerships with Particular Emphasis on Real Property

The article pertains to the problem of making in-kind contributions to partnerships, in whose 
case – as entities endowed with legal capacity but lacking legal personality, taking also into ac-
count that Polish law does not provide for a „partnership in organization” structure – the afore-
mentioned problem is notoriously controversial. The issue here lies in satisfactorily explaining 
the mechanism responsible for transferring a contribution to the partnership given that till 
the moment of entry into the commercial register a partnership does not exist. Moreover, in 
case of in-kind contributions in the form of real properties or perpetual usufruct rights, there 
appears the general inadmissibility of these rights being transferred under a condition or with 
reservation of a time limit, as per Article 157 of the Polish Civil Code. The article critically 
discusses the most important concepts asserted by Polish jurisprudence and, however sparse, 
judicature. The author tried also to introduce his own concept of the mechanism of making in-
kind contributions to partnerships, one which would combine the perks of previous concepts, 
but also withstand the constraints of Article 157 of the Polish Civil Code.
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