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Zarys konstrukcji spółki komandytowej,  
której komplementariuszem jest osoba prawna

Streszczenie:

W polskim piśmiennictwie od dawna toczy się spór na temat sensu i dopuszczalności 
pozakodeksowych oraz kodeksowych podtypów spółki komandytowej. Chodzi tutaj 
w szczególności o konstrukcję (zapożyczoną z prawa niemieckiego) spółki z ograniczo-
ną odpowiedzialnością spółki komandytowej, która stanowi podtyp empiryczny (tj. wy-
kształcony przez praktykę) coraz częściej stosowany w obrocie handlowym. Znaczna 
liczba średnich przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej 
w tej formie. Zwłaszcza z uwagi na jej zalety, takie jak ograniczenie odpowiedzialno-
ści wspólników za zobowiązania spółki, uzyskanie elastyczności działania charaktery-
stycznego dla spółek osobowych oraz korzyści podatkowe. Co więcej, forma ta jest łatwo 
dostępna dzięki relatywnie niskiej granicy wyznaczającej minimalną wysokość kapita-
łu zakładowego na poziomie 5000 zł. Wskazany podtyp, stanowi połączenie dwóch spół-
ek o zgoła odmiennej istocie (spółki osobowej oraz kapitałowej). Prowadzi to do wielu 
technicznych komplikacji związanych z rejestracją, prowadzeniem spraw spółki, rela-
cji wewnętrznych między wspólnikami czy odpowiedzialnością cywilną wspólników. 
Jej zastosowanie może prowadzić do nadużyć oraz zamazania istoty prawnej odrębności 
prawnej spółek, której celem jest zapewnienie transparentności obrotu.

Słowa kluczowe: podtypy, empiryczne, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
spółka komandytowa, zarys

1  Autor jest studentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra-
kowie.
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1. Ogólne informacje na temat podtypów spółki komandytowej

Spółka komandytowa jest trzecią w kolejności osobową spółką prawa handlowego 
(art. 102–124 k.s.h.2). Zgodnie z systematyką k.s.h., jej regulacja polega na odesłaniu 
do modelowej spółki osobowej, jaką jest spółka jawna (art. 103 k.s.h.). Należy wspo-
mnieć, że spółka komandytowa jest przykładem hybrydy łączącej w sobie modelowe 
cechy spółki osobowej i kapitałowej. Przemawia za tym jej struktura, w ramach któ-
rej pozycja komplementariuszy jest ukształtowana na wzór spółki osobowej, z kolei 
pozycja komandytariuszy, skoro ich odpowiedzialność jest ograniczona tylko do wy-
sokości sumy komandytowej3, na wzór wspólnika (akcjonariusza) spółki kapitało-
wej. Tak zarysowany układ pozycji wspólników w spółce komandytowej określa się 
mianem „klasycznego”4. Jest tak nazywany, ponieważ strony mogą w umowie spółki 
określić w sposób odmienny od wyżej wskazanych pozycje prawne komplementa-
riusza i komandytariusza. Ta możliwość z kolei sprzyja powstawaniu tzw. empi-
rycznych podtypów spółki komandytowej. W ramach tej kategorii wykształciła się 
spółka komandytowa, której komplementariuszem jest spółka kapitałowa. Należy 
jednak pamiętać, że postanowienia odchodzące od klasycznego modelu spółki ko-
mandytowej są dopuszczalne o ile nie są sprzeczne z ustawą, naturą (właściwością) 
spółki komandytowej oraz zasadami współżycia społecznego (art. 3531 k.c.5 w zw. 
z art. 2 k.s.h.)6.

2 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1577); dalej 
jako: k.s.h.

3 Należy jednak pamiętać, że jest to szczególny rodzaj ograniczenia odpowiedzialności – pro viribus pa-
trimonii, zaliczanego do jednego z typowych sposobów ograniczeń ustawowych; zob. P. Machnikow-
ski [w:] Prawo zobowiązań – część ogólna. System prawa prywatnego tom 5, Warszawa 2013, s. 174–175. 
Wskazać należy, że występuje tutaj w swoistej odmianie. Jeżeli komandytariusze wniosą do spółki wkła-
dy wartości niższej niż suma komandytowa, to ich odpowiedzialność będzie miała charakter mieszany: 
do wartości sumy komandytowej pomniejszonej o wniesiony wkład i ryzyko majątkowe z tytułu wnie-
sionego do spółki wkładu. W sytuacji, w której wkład będzie równy lub wyższy od sumy komandyto-
wej, komandytariusz nie będzie ponosił odpowiedzialności osobistej, tym samym przerzucając ryzy-
ko odpowiedzialności na spółkę; zob. A. Kappes, Odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania 
spółki, Kraków 1997, s. 185.

4 A. Szumański [w:] W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, Warszawa 2014, s. 106.
5 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 459); dalej jako: k.c.
6 A. Szumański [w:] System prawa prywatnego, t. 16, Prawo spółek osobowych, red. A. Szumański, War-
szawa 2016, s. 1159. Ogólne ograniczenia zasady swobody umów wynikające z art. 3531 k.c. stanowiły 
i nadal stanowią przedmiot dogłębnej analizy w literaturze prawa cywilnego. Dzięki czemu doczekały 
się kompleksowych opracowań; zob. P. Machnikowski, Swoboda umów według art. 3531 KC. Konstruk-
cja prawna, Warszawa 2005, passim; R. Trzaskowski, Granice swobody kształtowania treści i celu umów 
obligacyjnych (art. 3531 KC), Zakamycze 2005 oraz przytoczoną w nich literaturę. Z kolei, co należy 
mieć cały czas na uwadze, zasad wypracowane na gruncie kodeksowych umów obligacyjnych nie moż-
na wprost recypować w ramach stosowania regulacji Kodeksu spółek handlowych. W szczególności 
kryterium natury (właściwości) stosunku cywilnoprawnego, która czytana wraz z art. 3 k.s.h., nakła-
da znacznie dalej idące ograniczenia swobody umów; tak R. Siwik [w:] Kodeks spółek handlowych. Ko-
mentarz, red. Z. Jara, Legalis 2018, art. 2, uw. 16; M. Tarska, Zakres swobody umów w spółkach handlo-
wych, Warszawa 2012, passim wraz z przytoczoną tam literaturą.
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Mimo powszechnie przyjętej dopuszczalności umownego kształtowania modelu 
klasycznego spółki komandytowej7, to w literaturze pojawiają się niekiedy głosy pod-
ważające tę możliwość in genere (niezależne od sporu dotyczącego dopuszczalności 
tworzenia konkretnych podtypów spółek, jak np. sp. z o.o. sp. k.). Ich zdaniem, taka 
moderacja niejednokrotnie przypomina korzystanie z dozwolonych prawem uprawnień 
w celu osiągnięcia specyficznego rezultatu, który może in concreto stanowić obejście 
imperatywnych regulacji8. Będzie to jednak przedmiotem rozważań w dalszych czę-
ściach niniejszego artykułu.

Podtypy spółki komandytowej niejednokrotnie określa się mianem empirycznych, 
ponieważ nie są one ustawowo uregulowane (a nawet jeżeli znajdują odzwierciedlenie 
w ustawie, to jedynie szczątkowo). Ich istnienie zostało ukształtowane przez praktykę 
gospodarczą w celu zapewnienia optymalizacji podatkowej, uzyskania elastyczności 
działania charakterystycznego dla spółek osobowych oraz ograniczenia odpowiedzial-
ności wspólników9. Dla osiągnięcia tego zadania, górującym i najbardziej efektywnym 
podtypem jest spółka komandytowa, w której komplementariuszem jest spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością. Jednak nie wszystkie podtypy spółki nie znajdują wspar-
cia w prawie, ponieważ nowelizacja k.s.h. z 2014 r.10 wprowadziła możliwość zawiąza-
nia internetowej spółki komandytowej przy pomocy wzorca dostępnego w systemie 
teleinformatycznym (art. 1061 k.s.h.). Konsekwencją tego jest wyłonienie się w ramach 
Kodeksu spółek handlowych dwóch kolejnych podtypów – tradycyjnego, który jest 
zakładany według zasad dotychczas obowiązujących, oraz podtypu „internetowego”, 
który jest zakładany online11. Dyskusje są jednak prowadzone głównie wokół podtypów 
„pozakodeksowych”, ponieważ brak im zakotwiczenia w postaci normy prawnej o ran-
dze ustawowej. W przypadku podtypów kodeksowych, dopuszczalność ich istnienia 
została bezpośrednio przesądzona przez ustawodawcę.

 2. Poszczególne podtypy spółki komandytowej

Poszczególne podtypy spółki mogą oczywiście występować w swoich modelowych 
konstrukcjach, ale dopuszczalne jest również selektywne wykorzystywanie poje-
dynczych rozwiązań skutkujące powstawaniem podtypów mieszanych. Możemy 
mieć do czynienia na przykład ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółką 
komandytową12 zarejestrowaną za pomocą wzorca dostępnego w systemie teleinfor-
matycznym lub w trybie tradycyjnym. Do najbardziej istotnych podtypów należy 

7 A. Szumański [w:] System prawa prywatnego…, s. 1159.
8 S. Włodyka [w:] System prawa handlowego…, s. 1408.
9 A. Kidyba, Atypowe spółki handlowe, Zakamycze 2001, s. 144.
10 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych z dnia 28 listopada 2014 r. (t.j. Dz.U. z 2015, 
poz. 4).

11 A. Szumański [w:] System prawa prywatnego…, s. 1162.
12 Dalej jako: „sp. z o.o. sp. k.”; w praktyce ujmowana również jako „spółka z o.o. sp. k.”, „spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością & co. spółka komandytowa” lub „spółka z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią i spółka, spółka komandytowa”, „sp. z o.o. Co. s. k.”.
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zaliczyć spółkę komandytową, w której komplementariuszem jest kapitałowa spółka 
handlowa (tej konstrukcji stawia się najwięcej zarzutów). Kolejnym istotnym podty-
pem jest spółka komandytowa zarejestrowana za pomocą wzorca w systemie telein-
formatycznym. Bezprzedmiotowe jest natomiast dyskutowanie, czy spółka koman-
dytowo-akcyjna stanowi podtyp spółki komandytowej, gdyż wyraźnie ustawodawca 
wyodrębnił ten rodzaj spółki i postawił go na równi z innymi osobowymi spółka-
mi prawa handlowego (art. 125–150 k.s.h.)13. W praktyce niemieckiej wymienia się 
również inne podtypy spółki komandytowej, które próbuje się zresztą wprowadzić 
do polskiej praktyki. 

Niniejsze opracowanie nie ma na celu wykazania dopuszczalności lub atrakcyjności 
sp. z o.o. sp. k. Ten aspekt już został przesądzony. Zamiast tego dokonam opracowania 
i podsumowania obecnego dorobku doktryny, wzbogacając go o uwagi własne.

3. Zagadnienia związane z dopuszczalnością stosowania

3.1. Zagraniczny wynalazek

Podtyp spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością, uznaje się za dopuszczalny na gruncie prawa niemiec-
kiego. Niemiecki odpowiednik to spółka GmbH & Co. KG (Kommanditgesellschaft 
mit beschränkter Haftung, czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka 
komandytowa). Wskazany podtyp stanowi bardzo popularną formę prowadzenia 
działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorców ze względów zbli-
żonych do przywoływanych w polskim piśmiennictwie14. Omawiany podtyp jest 
również bardzo popularny w wielu krajach europejskich, m.in. w Austrii, Belgii oraz 
Danii. Wynika to z kilku czynników. Na przykład, jeżeli chodzi o prawo niemieckie, 
to wielką zaletą jest ograniczenie odpowiedzialności, które polega na tym, że ko-
mandytariusze odpowiadają tylko wniesionym przez nich majątkiem, natomiast 
nieograniczoną odpowiedzialność komplementariuszy przejmuje spółka GmbH (od-
powiednik spółki z o.o.), której odpowiedzialność jest również ograniczona z mocy 
prawa. Inną zaletą jest podział zysków i strat. Jeżeli w umowie spółki nie został 
on określony, to podział następuje proporcjonalnie do wkładu wniesionego przez 
danego wspólnika w spółce komandytowej. Optymalizacja podatkowa to czynnik, 
dla którego tworzony jest specjalny podtyp GmbH & Co. KG, a nie po prostu GmbH. 
Spółka KG nie jest bowiem podmiotem zobowiązanym do płacenia podatku od osób 

13 A. Szumański [w:] Prawo spółek…, s. 110.
14 T. Leipert, O. Smardzewska, Czy polska odmiana niemieckiej spółki GmbH&Co. KG może stać się rów-
nie popularna?, Przegląd prawa handlowego 2008, nr 3, passim, gdzie autorzy dokładnie opisują zale-
ty i powody popularności tego rodzaju spółki na gruncie prawa niemieckiego. Jest to m.in. uniknięcie 
podwójnego opodatkowania które pojawiło się w Niemczech w latach 20. XX w., pominięcie tzw. po-
datku stemplowego, zapewnienie ograniczonej odpowiedzialności wspólników. Jako wadę wymienia-
ją m.in. kwestię organizacji i funkcjonowania. Są to w końcu dwie jednocześnie prowadzone spółki, 
które wymagają prowadzenia odpowiednich ksiąg rachunkowych, prowadzenia uchwał, protokołów 
organu własnościowego i in. 
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prawnych jako Körperschaftsteuer (która w prawie niemieckim jest odpowiednikiem 
naszej tzw. niepełnej [ułomnej] osoby prawnej). Podatek ten trzeba co prawda uiścić 
w imieniu spółki GmbH, jednakże jej niski dochód (lub jego brak) na tyle obniża 
podstawę opodatkowania, że ostatecznie kwota podatku jest nieznaczna (lub nawet 
zerowa). Z drugiej strony prowadzenie tej spółki pociąga za sobą skomplikowanie 
czynności rachunkowe. W przypadku obu spółek występuje obowiązek prowadzenia 
osobnej księgowości. Również sprawozdania roczne muszą być sporządzone w dwóch 
egzemplarzach, po jednym dla każdego z podmiotów. Skutkuje to więc wysokimi na-
kładami na prowadzenie księgowości. W praktyce może się również pojawić problem 
z pozyskiwaniem zewnętrznego kapitału np. w formie umowy kredytu bankowego 
z uwagi na ograniczoną odpowiedzialność spółki GmbH, która jest komplementa-
riuszem, co znacznie wpływa na jej ocenę zdolności kredytowej. 

3.2. Stanowisko polskiej doktryny na gruncie Kodeksu spółek handlowych

Sp. z o.o. sp. k. była powszechnie akceptowana już w okresie obowiązywania Kodeksu 
handlowego z 1934 r.15 – nie jako nowy typ spółki prawa handlowego, ale jako podtyp 
spółki komandytowej16. Jak podkreślano, taka kwalifikacja opisywanego podtypu wy-
daje się nie naruszać zasady numerus clausus spółek prawa handlowego17. Jak dowodzi 
E. Jerzy-Krześniak oraz R. Kos, spółka komandytowa z udziałem spółki kapitałowej 
nadal pozostaje spółką komandytową, a przez sam fakt jej występowania jako wspól-
nika, natura spółki osobowej nie ulega zmianie18. 

Podobnie na gruncie Kodeksu spółek handlowych nawet nie próbuje się podważać 
dopuszczalności stosowania sp. z o.o. sp. k.19 Do 2005 r. opisywany podtyp spółki 
komandytowej nie występował zbyt często w obrocie gospodarczym. Dopiero póź-
niej, w latach 2006–2007, sytuacja uległa zmianie. W 2007 r. funkcjonowało ok. 1200 
sp. z o.o. sp. k. przy zarejestrowanych 2632 spółkach komandytowych. W samym 2007 r. 
powstało około 575–600 spółek typu sp. z o.o. sp. k. Bezpośrednią tego przyczyną była 

15 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r.  – Kodeks handlowy 
(t.j. Dz.U. z 2000, Nr 60, poz. 702).

16 E. Jerzy-Krześniak, Spółka komandytowa z udziałem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Re-
jent 2000, nr 9, s. 28–29; R. Kos, Spółka komandytowa z udziałem spółki z o.o. jako komplementariusza, 
Kraków 1995, s. 21.

17 A. Szumański [w:] System prawa prywatnego…, s. 1162.
18 E. Jerzy-Krześniak, Spółka komandytowa z udziałem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w pra-
wie niemieckim, Rejent 1998, nr 11, s. 66; R. Kos, op.cit., s. 11.

19 Tak R. Adamus, Umowa pożyczki pomiędzy członkiem zarządu komplementariusza spółki osobowej 
a spółką osobową, Rejent 2017/10, s. 9; J. Szwaja, I. Mika [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz 
do art. 1–150 KSH. Tom I, red. S. Sołtysiński, Legalis 2012, art. 102, uw. 28; W. Górecki, A. Kappes [w:] 
System prawa handlowego, Tom 2, Prawo spółek handlowych, red. S. Włodyka, Warszawa 2012, s. 501; 
A. Szumański [w:] System prawa prywatnego…, s. 1161; M. Spyra [w:] Kodeks spółek handlowych. Ko-
mentarz, red. J. Bieniak et al., Warszawa 2017, art. 102, s. 325; P. Pinior [w:] Kodeks spółek handlowych. 
Komentarz, red. J. Strzępka, Legalis 2017, art. 102, uw. 14; A. Kidyba, Atypowe…, s. 142 i nast.; S. Wło-
dyka [w:] Prawo spółek handlowych. Tom 2. System prawa handlowego, red. S. Włodyka, Warszawa 2012, 
s. 1408; S. Włodyka, Kodeksowe spółki atypowe, Warszawa 2004, s. 36.
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nowelizacja przepisów k.s.h. z 2008 r.20, poprzez którą dokonano obniżenia wysoko-
ści kapitału zakładowego przy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z 50 000 zł 
na 5 000 zł21. Wspólnikami spółki komandytowej mogą być osoby fizyczne, osoby praw-
ne, jak i (zgodnie z dominującym poglądem) tzw. niepełne (ułomne) osoby prawne 
(art. 331 k.c.)22. Dotyczy to zarówno komplementariuszy, jak i komandytariuszy23. Tak 
więc dopuszczalne jest tworzenie spółki komandytowej z udziałem osób prawnych, 
np. spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeń (zarejestrowanych). Generalnie jednak do-
puszczalność tworzenia spółki komandytowej z udziałem osoby prawnej doznaje istot-
nych ograniczeń natury praktycznej, np. trudno sobie wyobrazić (choć de iure nie jest 
to wykluczone) udział Skarbu Państwa w takiej spółce24. Spółka komandytowa jest 
sama w sobie elastycznym typem spółki. Wskazuje na to możliwość wyodrębnienia jej 
trzech konfiguracji:
a)  model klasyczny (kodeksowy) zwany też kapitałowym, w którym ogranicza się prawa 

komandytariusza do możliwości wykonywania kontroli nad spółką (art. 120 k.s.h.), 
co w konsekwencji umożliwia prowadzenie działalności konkurencyjnej komandy-
tariusza względem spółki,

b)  model dynamiczny (przeciwstawiany klasycznemu), który zakłada duże zaangażowa-
nie komandytariusza w funkcjonowanie spółki w postaci przyznanego mu w umo-
wie prawa prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji na podstawie udzielonej mu 
przez spółkę prokury, a także rozszerzenia prawa kontroli we wszystkich miejscach, 
w których pozwalają na to przepisy k.s.h. Skutkuje to zakazem podejmowania przez 
komandytariusza działalności konkurencyjnej względem spółki (art. 121 § 3 k.s.h. 
a contrario),

c)  model pośredni (pomiędzy modelem klasycznym i dynamicznym), polegający na 
przyznaniu komandytariuszowi możliwości prowadzenia spraw spółki oraz jej re-
prezentowania na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub prokury25.
Na dodatek wartym uwagi jest art. 104 § 3 k.s.h., który stanowi, że komplementariu-

szem może zostać osoba prawna. Z przepisu tego można wnioskować, że ustawodawca 
przesądził dopuszczalność zastosowania omawianego podtypu spółki26. Przepisy idą 
zdecydowanie dalej. W art. 107 k.s.h. ustawodawca, regulując wkłady komandyta-

20 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych z 23 października 2008 r. (Dz.U. Nr 2017, 
poz. 1381).

21 K. Tapek, Spółka komandytowa, której jedynym komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością – aspekty konstrukcyjne i podatkowe [w:] Szczególne konstrukcje spółek w obrocie gospo-
darczym: swoboda w kształtowaniu stosunku spółki i grup spółek, red. M. Zych, Kraków 2013, s. 183.

22 Co do tzw. niepełnych (ułomnych) osób prawnych, sytuacja nie jest oczywista. Wątek ten zostanie opi-
sany niżej.

23 A. Szumański [w:] Prawo spółek… s. 112.
24 A. Kidyba, Zasady działania spółki komandytowej z udziałem spółek handlowych jako komplementa-
riuszy, Rejent 2000, nr 4, s. 28.

25 A. Szumański, [w:] System prawa prywatnego…, s. 1159; A. Kidyba, Atypowe…, s. 143–144; A. Kap-
pes, Odpowiedzialność komandytariusza…, s. 69–70.

26 A. Szumański [w:] Prawo spółek…, s. 101.
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riusza (uznając, że jego wkład ma być „rzeczywisty”, pomijając m.in. tzw. prowizje 
grynderskie) w § 3 określił również wkład komplementariusza, będącego kapitałową 
spółką prawa handlowego. Stąd, wbrew obiegowej opinii, zgodnie z którą powszechnie 
uznany za „empiryczny” podtyp spółki komandytowej, nie może być już za taki uwa-
żany, ponieważ znajduje oparcie w normie prawnej o randze ustawowej27.

Kolejnym zarzutem, który mógłby być podniesiony, to pozorność. Mówiąc o pozorno-
ści, konieczne jest odniesienie się do art. 83 k.c., który stanowi, że nieważne jest oświad-
czenie woli złożone drugiej stronie dla pozoru za jej zgodą. Trudno sobie wyobrazić 
na czym ta pozorność w tym przypadku miałaby polegać. Wydaje się, że chodzi o po-
zorność zwykłą umowy spółki komandytowej lub umowy spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością. Patrząc na sposób, w jaki prowadzona jest działalność, gdzie zazwyczaj 
ok. 99% dochodu jest rozdzielane między komandytariuszy, a jedynie ok. 1% na kom-
plementariusza – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to prima facie mogłoby się 
wydawać, że umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest dotknięta wadliwością 
pozorności. Z drugiej strony, gdyby umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
była nieważna, to wspólnicy utraciliby dobrodziejstwo ograniczonej odpowiedzialności. 
Nie jest jasne, czy nieważność wynika z mocy zastrzeżenia stron, czy dlatego że usta-
wa statuuje taki skutek. Jednak bezsprzecznie czynność ta jest nieważna tylko, jeżeli 
strony nie mają woli wywołania określonego skutku, z jakim wiąże się czynność praw-
na (brak affectio societatis). Trudno uznać, że nie było zamiarem stron, aby zapewnić 
efektu w postaci ograniczonej odpowiedzialności wspólników przy prowadzonej przez 
nich działalności gospodarczej. Nawet jeśli, to dodatkowo spornym zagadnieniem jest 
stosowanie art. 82–88 k.c. w stosunku do spółki w sferze zewnętrznej28. Przewidziane 
w art. 2 k.s.h. stosowanie odpowiednie polegać może na stosowaniu Kodeksu cywilne-
go wprost, z modyfikacjami lub niezastosowaniu go w ogóle. Należy uwzględnić natu-
rę stosunku prawnego spółki, która powstaje nie z mocy typowej umowy obligacyjnej, 
ale obligacyjno-organizacyjnej29. W tym przypadku należałoby zgodzić się z poglądem 
27 W doktrynie wskazuje się również inne normatywne przykłady, które wskazują na dopuszczalność 
omawianego podtypu. Przykładowo w art. 116 k.s.h. („W przypadku zawarcia umowy spółki koman-
dytowej z przedsiębiorcą prowadzącym przedsiębiorstwo we własnym imieniu i na własny rachunek”), 
przedsiębiorcą w znaczeniu podmiotowym w rozumieniu tego artykułu może być również osoba praw-
na. Podobnie z art. 110 § 1 pkt 3, gdzie w zgłoszeniu do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym na-
leży podać „nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy”. Na te przykłady i inne zwra-
ca uwagę M. Piotrowska, Odpowiedzialność cywilna komplementariusza będącego spółką z ograniczoną 
odpowiedzialnością i członków jej zarządu w spółce komandytowej – zagadnienia wybrane, Wrocławskie 
Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie 2009, z. 2, s. 219–220; A. Kidyba, Atypowe…, s. 145.

28 Tak A. Szumański, Wady oświadczenia woli w prawie spółek handlowych (ze szczególnym uwzględnie-
niem przypadku błędu lub podstępu związanego z przystąpieniem wspólnika do spółki kapitałowej oraz 
wniesieniem do niej wkładu [w:] Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane profesorowi 
Andrzejowi Kubasowi, red. B. Jelonek-Jarco, R. Kos, J. Zawadzka, Warszawa 2016, s. 510. Autor jednak, 
jak wskazuje tytuł, poświęcił w znacznej części uwagę stosowania art. 84 oraz art. 86 k.c. w stosunku 
do Kodeksu spółek handlowych, pomijając problematykę braku swobody lub świadomości (art. 82 k.c.), 
pozorności (art. 83 k.c.) czy groźby (art. 87 k.c.) uznając powyższe wypadki za zbyt „egzotyczne”.

29 G. Nita-Jagielski [w:] Prawo spółek kapitałowych. System prawa prywatnego t. 17A, red. S. Sołtysiń-
ski, Warszawa 2015, s. 175–176.
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odmawiającym dopuszczalności stosowania pozorności (art. 83 k.c.) w stosunku do spół-
ki już zarejestrowanej30.

Powyższy aspekt stanowi część szerszego zagadnienia, mianowicie czy spółka 
może być „nieważna” z uwagi na brzmienie art. 21 k.s.h. Według stanowiska literatu-
ry, jeżeli wady prawne spółki mają charakter poważny (istotny), to możliwy jest skutek 
w postaci „nieważności spółki”31. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, ba-
zującego na wykładni art. 58 § 1 k.c., w skład treści umowy cywilnoprawnej również 
należy zaliczyć cel, dla którego została zawarta32. Również jeżeli chodzi o sprzeczność 
z naturą stosunku obligacyjnego, to skutkiem tego uchybienia jest nieważność (art. 58 
§ 1 k.c.). Doktryna oraz judykatura w przeważającej większości opowiadają się jed-
nak za brakiem możliwości stwierdzenia nieważności umowy spółki na podstawie 
art. 58 k.c.33 Nie jest również możliwe poddanie ocenie w rozumieniu art. 5 k.c. sa-
mej czynności utworzenia spółki34. Zwłaszcza, że sam stosunek pomiędzy art. 5 k.c. 
oraz art. 58 k.c. nie jest do końca jasny. Należy jednak przyjąć, że art. 5 k.c. można 
stosować do stosunków cywilnoprawnych już istniejących oraz ważnych, inaczej niż 
w przypadku art. 58 k.c.

4. Spółka właściwa, niewłaściwa, jednolita

W literaturze wyróżnia się sp. z o.o. sp. k. w ujęciu właściwym, niewłaściwym oraz jed-
nolitym35. Podział ten jest wyodrębniony ze względu na kryterium składu osobowego 
sp. z o.o. sp. k. Spółka właściwa występuje, gdy wspólnicy spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością (która jest komplementariuszem), są jednocześnie wspólnikami spółki 
komandytowej. Zachodzi pełna tożsamość personalna. Jak wskazuje A. Kidyba, jest 
to najczęstsza forma spółki komandytowej z udziałem spółki z o.o. (akcyjnej)36. Z kolei 
w spółce niewłaściwej nie wszyscy wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
są komandytariuszami spółki komandytowej. W doktrynie niemieckiej wykształcił się 

30 Podobny pogląd został wyrażony przez T. Kurnickiego, Stosowanie przepisów o wadach oświadczeń woli 
w prawie spółek (cz. I), Prawo spółek 2006, nr 6, s. 29–32.

31  A. Kidyba [w:] Kodeks spółek handlowych. Tom I. Komentarz do art. 1–300, red. A. Kidyba, Warsza-
wa 2017, s. 148.

32 Wyrok SN z dnia 2 marca 2014 r., III CSK 113/13, Legalis nr 1048643.
33 S. Sołtysiński [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 1–150 KSH. Tom I, Legalis 2012, 
art. 21, uw. 6; M. Sochański [w:] Możliwość stwierdzenia nieważności umowy (statutu) spółki kapitało-
wej na podstawie art. 58 k.c., Przegląd prawa handlowego 2016, nr 3, s. 45; D. Kupryjańczyk [w:] Ko-
deks spółek handlowych. Komentarz, red. Z. Jara, Warszawa 2017, art. 21, s. 103.

34 A. Opalski, Problematyka pominięcia prawnej odrębności spółek kapitałowych, Przegląd prawa han-
dlowego 2012, nr 8, s. 13. Autor przywołuje, a następnie krytykuje koncepcje rozszerzonego stosowa-
nia art. 5 k.c. powołanego przez R. Szczepaniaka, który wskazuje na istnienie zasady zakazu naduży-
wania praw podmiotowych jako naczelnej zasady systemu prawnego, jednocześnie konstruując prawo 
podmiotowe do posłużenia się osobą prawną. 

35 P. Pinior [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. J. Strzępka, Legalis 2015, art. 102, uw. 14. 
36 Autor wskazuje, że w tym przypadku występuje swoista jednoosobowa spółka osobowa, czy też spół-
ka jedności; zob. A. Kidyba, Atypowe…, s. 147–148.
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również układ stosunków spółki jednoosobowej37. W tej kategorii spółka komandytowa 
utworzona jest przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której 
jedyny wspólnik jest zarazem komandytariuszem spółki komandytowej. Kategoria 
ta jest zauważalna w polskiej doktrynie, jednakże nie jest szerzej opisana. Z kolei spółkę 
jednolitą cechuje fakt, że wszystkie udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią są przenoszone na spółkę komandytową, przez co spółka komandytowa staje się 
jedynym wspólnikiem swojego komplementariusza. W tej ostatniej wersji, z uwagi 
na to, że członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna, w ostateczności i naj-
prawdopodobniej będzie nią ta sama która pełni funkcję komandytariusza. Prowadzi 
to do wniosku, że w swej istocie spółka jednolita nie różni się od spółki właściwej czy 
niewłaściwej (jeżeli na członka zarządu powoła się osoby fizyczne niezwiązane ze spół-
ką komandytową). W tej ostatniej wariacji pojawia się problem podejmowania uchwał 
wspólników. Mianowicie na zgromadzeniu wspólników de facto uchwały podejmować 
będzie spółka komandytowa – wspólnik w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. 
W spółce komandytowej sprawy spółki prowadzą komplementariusze (art. 39 § 1 w zw. 
z 121 § 1 k.s.h.), czyli w tej kompilacji będzie to spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością, której sprawy spółki prowadzi zarząd. Ten z kolei, działa zarówno w imieniu 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowej38. Wynikałoby 
stąd, że na zgromadzeniu wspólników spółki, będącej komplementariuszem, głos od-
daje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca przez swój zarząd. Prowadzi 
to do nietypowej sytuacji, zgodnie z którą spółka decyduje sama o swoim losie. Oczy-
wiście powyższe zastrzeżenie stanie się nieaktualne w momencie przyznania koman-
dytariuszowi prawa prowadzenia spraw spółki (art. 121 § 1 k.s.h.). Ponadto model ten 
znacząco osłabia pozycję wierzycieli spółki, gdyż jeden majątek stanowi potencjalny 
przedmiot zaspokojenia wierzycieli dwóch spółek. Stąd w prawie niemieckim konieczna 
była interwencja ustawodawcy w kodeksie handlowym, która uregulowała kategorię 
spółki jednolitej. Warto zaznaczyć, że przed wejściem w życie tejże regulacji, w doktry-
nie niemieckiej wyrażano sprzeciw co do stosowania spółki jednolitej39. 

5. Sposoby rejestracji

Można wyróżnić dwa sposoby rejestracji sp. z o.o. sp. k. Wybór zależy od tego, która 
spółka zostanie założona jako pierwsza. Jeżeli wspólnicy funkcjonują w już zareje-
strowanej spółce komandytowej, możliwa jest rejestracja spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością, a następnie zmiana umowy spółki komandytowej (musi to nastąpić 

37 E. Jerzy-Krześniak, Spółka komandytowa z udziałem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w prawie 
niemieckim…, s. 70.

38 Nie jest jasne, czy zarząd jest przedstawicielem ustawowym tylko spółki z ograniczoną odpowiedzial-
nością, czy również sp. z o.o. sp. k. Przyjmuje się, że z uwagi na powiązania organizacyjne jego dzia-
łania wywołują skutki w sferze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz sp. z o.o. sp. k. Problem 
reprezentacji zostanie dokładnie określony w punkcie 7, jednak dla omawianego problemu warto pod-
kreślić tę informację. 

39 E. Jerzy-Krześniak, Spółka komandytowa z udziałem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w pra-
wie niemieckim…, s. 71.
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w formie aktu notarialnego; zob. art. 106 k.s.h.), której komandytariuszem stanie 
się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednocześnie musi dojść do zmiany 
firmy (z uwagi na art. 104 § 4 k.s.h. powinna być tam wymieniona tylko firma spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością40). Drugim sposobem jest założenie przez spół-
kę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jej wspólników spółki komandytowej. 
W tych przypadkach nie dochodzi do naruszenia art. 151 § 2 k.s.h., ani obejścia 
problematyki tzw. spółek piramidalnych41. Sposoby te z pewnością można zaliczyć 
do „tradycyjnych”.

W praktyce wyłonił się problem, czy w ciągu jednej wizyty u notariusza możliwe 
jest zawarcie dwóch umów spółki. Zagadnienie to porusza szerszy wątek – czy spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji może być członkiem spółki koman-
dytowej (komplementariuszem). Po pierwsze, spółka kapitałowa w organizacji, zgod-
nie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, ma charakter tzw. niepełnej osoby prawnej42. 
Konstrukcyjnie jej charakter jest taki sam, jak spółki osobowej. Skoro w doktrynie 
pojawiła się rozbieżność co do tego, czy wspólnikiem spółki osobowej może być inna 
spółka osobowa43, należałoby się zastanowić, czy w takim przypadku sytuacja nie jest 
analogiczna. Pomijając szczegółową argumentację uznaję, że spółka osobowa może być 
wspólnikiem innej spółki osobowej. Pod względem legalności nie ma więc przeszkód, 
aby jednocześnie zawrzeć umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki 
komandytowej44. Po drugie, metoda ta jest ekonomicznie nieoperatywna. Po zawarciu 
umowy przed notariuszem wymaga się, aby firma miała brzmienie „spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością w organizacji spółka komandytowa”. Minusem tego rozwiąza-
nia jest konieczność kolejnej wizyty u notariusza w celu zmiany umowy spółki (nazwy 
firmy komandytowej) oraz ponowne złożenie wniosku do właściwego sądu rejestrowego 
(tym razem o zmianę wpisu). Dalej, przytoczyć można wiele innych ograniczeń, jak za-
kaz zbywania udziałów przez spółkę kapitałową w organizacji (art. 16 k.s.h.), wątpliwa 
możliwość udzielenia prokury przez spółkę kapitałową w organizacji45. Praktyka sądów 
rejestrowych pokazuje, że zmiana umowy spółki przed wpisaniem spółki kapitałowej 
w organizacji do rejestru przedsiębiorców może powodować wydanie postanowienia 
o odmowie wpisu (są to jednak przypadki incydentalne). Jak widać, metoda ta jest 
niepraktyczna46. Jej zastosowanie powoduje, że w trakcie rejestracji wspólnicy trafiają 

40 Jak dowodzi A. Kidyba, nie jest wykluczone zamieszczenie w firmie sp. z o.o. sp. k. imienia osoby fi-
zycznej – wystarczy, że w firmie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie zawarte nazwisko oso-
by fizycznej; zob. A. Kidyba, Atypowe…, s. 145–146.

41 Ibidem, s. 176 i nast.
42 Wyrok SN z dnia 14 listopada 2013 r., II CSK 126/13, Legalis nr 819333.
43 A. Szumański [w:] System prawa prywatnego…, s. 1169; odmiennie A. Kidyba, Atypowe…, s. 146, 
149–152.

44 W doktrynie niemieckiej przyjęto, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji może 
być członkiem spółki komandytowej; tak: E. Jerzy-Krześniak, Spółka komandytowa z udziałem spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością w prawie niemieckim…, s. 73.

45 K. Osajda [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Legalis 2017, art. 1091, uw. 26.
46 O ile koszty złożenia wniosku w Krajowym Rejestrze Sądowym będą mniejsze, ponieważ opłata 
od wpisu spółek wyniesie 500 zł – zgodnie z art. 52 w zw. z art. 52 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 
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na komplikacje, których przed wpisaniem spółki do rejestru zaleca się unikać. Trady-
cyjne sposoby upraszczają proces rejestracji47.

6. Niezależność podmiotowa?

W polskiej doktrynie prawa spółek od kilkunastu lat stają się popularne koncepcje, 
które łączą określony podmiot z określoną osobą prawną. Jest to wyłom od normy deko-
dowanej z art. 8 § 1 k.s.h. oraz art. 12 zd. 1 k.s.h., która przewiduje zasadę podmiotowej 
niezależności prawnej między spółkami prawa handlowego. Jak zauważa A. Opalski, 
„zasada prawnej odrębności spółek kapitałowych stabilizuje funkcjonowanie spółek 
i zwiększa bezpieczeństwo prawne uczestników obrotu”48. Bezspornie dzięki tej zasa-
dzie obrót może być transparentny, przez co zapobiega się różnego rodzaju zmowom lub 
nadużyciom. Czasami jednak zbyt restrykcyjne podejście do odrębności podmiotowej 
może naruszyć jej ratio legis. Nie należy absolutyzować odrębności spółki od wspól-
nika. Może ona prowadzić do uzyskiwania korzyści, których osiągnięcie nie byłoby 
możliwe, gdyby spółka nie działała w określonej strukturze. Potencjalnym zagrożeniem 
w przypadku spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest osoba prawna, 
stanowi pomieszanie majątków spółki i wspólnika. Biorąc pod uwagę, że w firmie 
spółki komandytowej musi się znaleźć firma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
dla obrotu oraz organów administracji publicznej, omawiana różnica może być trud-
na do spostrzeżenia. Jak wskazuje dalej A. Opalski, „pominięcie [prawnej odrębności 
spółki – K.W.] okaże się zasadne, gdy zostanie uznany prymat wartości chronionych 
interpretowaną normą nad wartościami, które w kontekście interpretowanej normy 
chroni zasada prawnej odrębności spółki”49. Wykładnia celowościowa może doprowa-
dzić do odmowy zastosowania opisywanej zasady. Jako przejaw tej wykładni wymienić 
należy doktrynę „przebicia korporacyjnej zasłony” (ang. piercing the corporate veil, 
PCV). Polega ona na usunięciu granicy między spółką a jej wspólnikami np. w celu 
pociągnięcia ich do odpowiedzialności. Najdalej idącym przejawem najnowszych ten-
dencji jest problematyka „pominięcia prawnej odrębności spółki” (ang. disregarding 
corporate identity). Należy opowiedzieć się za generalną możliwością zastosowania 
powyższej konstrukcji w ramach sp. z o.o. sp. k. Jest to podtyp, w którym podmioto-
wej odrębności nie jest łatwo dostrzec. Wystarczy, że w określonych stosunkach (cy-
wilnoprawnych, administracyjnoprawnych) podmiot będzie występował jako spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, w innych jako sp. z o.o. sp. k., a jeszcze w innych 
jako spółka komandytowa. Podstawy do pominięcia odrębności podmiotowej można 

sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 623) oraz 200 zł – zgodnie z § 6 ust. 1 rozporzą-
dzenia ministra sprawiedliwości w sprawie wydawania i rozpowszechniania monitora sądowego i go-
spodarczego z 13 maja 2014 (Dz.U. z 2016, poz. 1622), to bilans nadrabiają zwiększone koszty na taksę 
notarialną oraz wydłużony czas związany z wizytą u notariusza. Dodatkowo dużo dłuższy jest okres re-
jestracji, co ma znaczenie zważając, że wpis przy zmianie umowy spółki ma charakter konstytutywny. 

47 K. Tapek, op.cit., s. 183–184.
48 A. Opalski, Problematyka pominięcia…, s. 11. 
49 Ibidem, s. 15.
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wywieść z konstrukcji nadużycia prawa podmiotowego lub wykładni celowościowej. 
Stąd konieczna jest ocena sytuacji ad casu. Jako przykład ustawowego wyjątku od zasa-
dy odrębności prawnej jest relacja dominacji – zależności spółek (prawo koncernowe). 
Na pytanie, czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w stosunku sp. z o.o. sp. k. 
(i na odwrót) mieszczą się w tej relacji, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko 
zależy od układu między wspólnikami Na przykład, co do wyżej wspomnianego mo-
delu jednolitego, w którym wszelkie udziały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
posiada spółka komandytowa (gdyby przychylić się do poglądu, który dopuszcza jej 
zastosowanie), należałoby jednoznacznie przyjąć, że spółka komandytowa jest spółką 
dominującą, natomiast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką zależną. 
Spółka komandytowa posiadająca wszystkie udziały w spółce kapitałowej podpada 
pod zakres zastosowania art. 4 § 1 pkt 4 ppkt a), b), c) oraz f). W stosunku do innych 
układów sił korporacyjnych trudno wysunąć wniosek ogólny. Wykładnia art. 5 k.c. 
nie jest przystosowana do pominięcia prawnej odrębności spółki. Mimo że instytucja 
ta stanowi realizację postulatu dotyczącego słuszności prawa50, który ma na celu za-
pewnienie normom prawnym dostatecznego stopnia elastyczności, jest ona obłożona 
znacznymi ograniczeniami. Tendencja orzecznicza wskazuje na marginalne zastosowa-
nie art. 5 k.c. W orzeczeniu Sądu Najwyższego z 6 lipca 1999 r.51 została sformułowana 
teza, według której w stosunkach profesjonalnych klauzula nadużycia prawa powinna 
być co do zasady wyłączona. Orzeczenie należy ocenić krytycznie, choć jest ono przy-
kładem ogólniejszej rezerwy, z jaką traktuje się możliwość stosowania art. 5 k.c. Co wię-
cej, możliwe jest powołanie się na nadużycie prawa jedynie w przypadku wykonywania 
prawa podmiotowego oraz wyłącznie w ramach obrony. Jedynym ratunkiem dla tej 
koncepcji jest wykształcona w doktrynie rozszerzająca wykładnia czynienia ze swojego 
prawa użytku52. Wyłomem w ugruntowanej wykładni zarzutu nadużycia prawa jest 
relatywnie nowa uchwała Sądu Najwyższego z 15 marca 2018 r.53 W tym orzeczeniu 
została zastosowana szeroka koncepcja instytucji nadużycia prawa podmiotowego. Cią-
gnie to za sobą zupełnie odmienne stanowisko w stosunku do wyżej przedstawionego. 
Zarzut z art. 5 k.c. mógłby się odnosić nie tylko do wykonywania prawa, ale również 
i zostać wywyższony do rangi środka ofensywy. Znacząco odmiennie przedstawiłaby 
się sytuacja osób poszkodowanych przez nadużycia koncepcji odrębnej osobowości 
osób prawnych. Powstaje jednak wątpliwość, czy to orzeczenie stanowi jedynie wy-
łom, czy zapoczątkuje nową linię orzeczniczą? Na odpowiedź będzie trzeba poczekać. 
W tę chwilę pozostaje więc wykładnia celowościowa dokonywana w skonkretyzowa-
nych okolicznościach.

50 A. Zbiegań-Turzańska [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Legalis, 2017, art. 5, uw. 2.
51 Wyrok SN z dnia 6 lipca 1999 r., III CKN 310/98, Legalis nr 338638.
52 Wyrok SN z dnia 8 lipca 1999 r., I CKN 1367/98, OSP 2000, nr 5, poz. 69.
53 Uchwała SN z 15 marca 2018 r., III CZP 110/17, MoP 2018 nr 7, s. 331. Na marginesie należy wska-
zać, że wyrok został zastosowany do pominięcia skutków upływu terminu zawitego, którym jest wyga-
śnięcie uprawnienia. Orzeczenie stanowi zupełny ewenement w zakresie interpretacji art. 5 k.c. Pojawia 
się kolejne pytanie, czy na gruncie tej koncepcji możliwe jest odwołanie się do zniweczenia sankcji nie-
ważności? W każdym razie na chwilę obecną warto uważnie obserwować rozwój orzecznictwa.
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7. Zagadnienia z zakresu reprezentacji spółki

Organizacyjne powiązanie sp. z o.o. sp. k. może również powodować wiele innych 
problemów, dotyczących głównie powiązań zewnętrznych (reprezentacji) i wewnętrz-
nych (prowadzenia spraw spółki). Wyjaśnień wymaga, w czyim imieniu działają osoby 
występujące „za” (reprezentanci) lub „w imieniu” (pełnomocnicy, prokurenci) spółki 
kapitałowej54. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością organem repre-
zentującym jest zarząd (art. 201 § 1 k.s.h.), a zastępcami mogą być pełnomocnicy lub 
prokurenci. W wyjątkowych sytuacjach za spółkę działać mogą jej likwidator, syndyk 
lub kurator. W sp. z o.o. sp. k., w której komplementariuszem jest osoba prawna, pod-
mioty te są uprawnione do działania za osobę prawną (komplementariusza), a także 
za spółkę komandytową. Jak zauważa A. Kidyba, członkowie zarządu działają „za” 
spółkę z o.o., natomiast spółka z o.o. jako komplementariusz działa „w imieniu” spółki 
komandytowej. Dochodzi więc do nałożenia się na siebie dwóch sfer kompetencyjnych, 
odnoszących się do tego samego podmiotu – jako komplementariusza oraz realizacji 
praw i obowiązków wynikających z działania zgodnego z wewnętrzną strukturą spół-
ki z ograniczoną odpowiedzialnością. Rozstrzygająca jest więc technika reprezenta-
cji – może pojawić się taka sytuacja, że w spółce komandytowej przyjęto reprezentację 
jednoosobową, natomiast w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentację 
łączną. W przypadku sp. z o.o. sp. k. właściwej, takie „przedstawicielstwo” prowadzi-
łoby do paraliżu. Należy więc przyłożyć szczególną uwagę w momencie formułowania 
umowy, z uwagi na typowy rodzaj reprezentacji łącznej w spółce z o.o. (art. 205 k.s.h.)55. 
Innym zagadnieniem jest, czy zarząd osoby prawnej działa za spółkę komandytową, 
czy za spółkę macierzystą (z ograniczoną odpowiedzialnością). Według A. Kidyby taka 
reprezentacja odnosi bezpośrednio skutek wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią, natomiast – z uwagi na „przedłużony łańcuch działania” z funkcją komplementa-
riusza – należy uznać, że takie działania również przypisuje się spółce komandytowej56. 

Inny problem pojawił się już nie w ramach reprezentacji, ale pełnomocnictwa. 
Na gruncie Kodeksu cywilnego wyróżnia się jego dwie postaci – pełnomocnictwo 
sensu stricto (art. 95 i nast. k.c.) oraz prokurę (art. 1091 i nast. k.c.)57. Nie jest do końca 
jasne, czy pełnomocnik (względnie prokurent) ustanowiony przez członka zarządu 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będącej komplementariuszem spółki ko-
mandytowej, działa wyłącznie w imieniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

54 Analogiczny problem przedstawia się na gruncie spółki komandytowej, której komplementariuszem 
jest inna spółka osobowa. Zagadnienie to wychodzi poza problem niniejszego artykułu, warto jednak 
odesłać do rozważań A. Kidyby; zob. A. Kidyba, Atypowe…, s. 153–157.

55 W przypadku określenia reprezentacji łącznej w spółce komandytowej (art. 30 § 1 w zw. z art. 103 k.s.h.) 
oraz reprezentacji łącznej w spółce z o.o. (art. 205 k.s.h.), udział może brać np. trzy osoby (reprezentan-
ci sp. k. oraz reprezentant sp. z o.o. wraz z prokurentem); zob. A. Kidyba, Atypowe…, s. 159.

56 A. Kidyba, Zasady działania…, s. 35–36; A. Kidyba, Atypowe…, s. 158.
57 Na marginesie należy odpowiedzieć się za stanowiskiem zgodnie z którym prokura stanowi rodzaj peł-
nomocnictwa. Tak przyjęte stanowisko powoduje praktyczną konsekwencję w postaci stosowania prze-
pisów o pełnomocnictwie per analogiam. Odwołuję do argumentacji – którą w pełni uznaję za słuszną – 
K. Osajdy [w:] Kodeks Cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2017, art. 1091, s. 751. 
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czy działa również w imieniu z o.o. sp. k. Z problemem tym miał okazję spotkać się 
Sąd Najwyższy w postanowieniu z 16 czerwca 2016 r.58 Stan faktyczny zarysował się 
następująco. W skład sp. z o.o. sp. k. wchodziły dwie osoby fizyczne jako komplemen-
tariusze oraz jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z jednooso-
bowym zarządem jako komplementariusz. Jedyny członek zarządu udzielił prokury, 
po czym zrezygnował skutecznie ze swojego mandatu. W jego miejsce nie powołano 
następcy. Sprawy spółki były więc prowadzone wyłącznie przez powołanego proku-
renta. W toku działalności wyłonił się spór co do ważności zawartej przez niego jednej 
z umów. Wytoczono powództwo przeciwko sp. z o.o. sp. k. o ustalenie nieważności 
tejże umowy. Sąd I instancji powództwo uwzględnił. W apelacji sąd II instancji wydał 
postanowienie na podstawie art. 386 § 2 k.p.c. uchylając zaskarżony wyrok, znosząc 
postępowanie oraz przekazując sprawę do I instancji w celu ponownego rozpoznania. 
Nieważności sąd dopatrzył się w nieprawidłowej reprezentacji (art. 379 pkt 2 k.p.c.). 
Jak wskazuje J. Grykiel59 w glosie do omawianego postanowienia (wydanego na sku-
tek zażalenia – art. 3941 § 11 k.p.c.), na gruncie badanego stanu faktycznego wyłoniły 
się dwa zagadnienia. Jedno z nich ma charakter materialnoprawny i dotyczy dopusz-
czalności reprezentacji spółki komandytowej przez prokurenta tej spółki lub przez 
prokurenta jej komplementariusza. Drugie z nich ma charakter formalnoprawny 
i sprowadza się do pytania, czy brak organu reprezentującego spółkę, która ustano-
wiła jednak reprezentującego ją prokurenta, stanowi przesłankę nieważności postę-
powania w rozumieniu art. 379 pkt 2 k.p.c. Sąd Najwyższy opowiedział się za dopusz-
czalnością reprezentacji spółki z o.o. sp. k. przez prokurenta lub pełnomocnika spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością, a tym samym zanegował możliwość stwierdzenia 
nieważności zarówno umowy oraz postępowania w omawianym stanie faktycznym. 
Kwestia ta jest bardzo dyskusyjna. W opisywanym przypadku prokurent działał 
bezpośrednio na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z art. 95 
§ 2 k.c., na gruncie pełnomocnictwa przyjęta została teoria reprezentacji. W myśl tej 
koncepcji oświadczenie jest składane przez pełnomocnika z pełnym skutkiem dla 
mocodawcy. Z kolei mocodawca nie składa „swojego” oświadczenia (jak to odbywa się 
przy teorii reprezentowanego i mieszanej)60. W nawiązaniu do art. 95 § 2 k.c. pełno-
mocnika można zobrazować jako przedłużenie ręki mocodawcy. Jest jasne, że zarząd 
spółki z o.o., która jest komplementariuszem, może występować w roli samej spółki 
z o.o. albo sp. z o.o. sp. k. Analogicznie sprawa wygląda w przypadku pełnomocnika 
(prokury). I właśnie w stosunku do drugiego z możliwych przypadków reprezentacji 
pojawia się pytanie, czy skutki działania pełnomocnika (prokurenta) mogą wywołać 
skutki dla spółki z o.o. sp. k. Z jednej strony stanowisko przyjęte przez Sąd Najwyż-
szy może świadczyć o zamazaniu odrębnej podmiotowości prawnej spółki będącej 
przedmiotem opracowania. Nie jest do końca jasne, czy można tak dalece rozciągnąć 

58 Postanowienie SN z dnia 16 czerwca 2016 r., V CZ 26/16, Legalis nr 1482750.
59 J. Grykiel, Wykorzystanie prokury do reprezentacji spółki komandytowej, której komplementariuszem 
jest osoba prawna nieposiadająca zarządu – glosa – V CZ 26/16, Monitor prawniczy 2017, nr 13, s. 716.

60 M. Pazdan [w:] Kodeks cywilny. T.I. Komentarz. Art. 1 –44911, red. K. Pietrzykowski, Legalis 2018, 
art. 95, uw. 2.
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podmiotowy zakres pełnomocnictwa. Jak przyjmuje J. Grykiel „pełnomocnik mojego 
przedstawiciela (…) nie jest moim pełnomocnikiem”61. Odmienne stanowisko wy-
daje się reprezentować A. Kidyba62, jednakże, w zakresie postępowania przed sądem 
autor wskazuje, że do prawidłowej reprezentacji nie wystarczy zwykłe „powiązanie 
organizacyjne”63. Nie jest to sytuacja analogiczna z art. 106 k.c., w tym przypadku 
pełnomocnictwo substytucyjne wprost jest określone z działaniem na rzecz moco-
dawcy. Ponieważ w niniejszym przykładzie mamy do czynienia z kwalifikowanym 
rodzajem konstrukcji spółek, możliwe jest sformułowanie domniemania faktycznego, 
zgodnie z którym co do zasady spółka z o.o. działa w imieniu sp. z o.o. sp. k.64 Z kolei, 
gdyby z treści pełnomocnictwa wynikało, że zostało ono udzielone przez spółkę z o.o. 
sp. k., to możliwe by były dwie interpretacje. Pierwsza – z uwagi na prawną odrębność 
spółek należałoby stwierdzić, że jest to pełnomocnictwo na rzecz dwóch mocodaw-
ców (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowej). Zgodnie 
z drugą interpretacją, jest to po prostu pełnomocnik (prokurent) spółki komandyto-
wej. Co do zasady udzielenie pełnomocnictwa przez sp. z o.o., jeżeli miałoby wywołać 
to skutki wobec sp. k., nie powoduje zagrożeń dla spółki komandytowej, która może 
podnieść zarzut nadużycia umocowania65. Ponadto, co było wcześniej wspomniane, 
najczęściej sp. z o.o. sp. k. występuje w konstatacji „właściwej”. Stąd przyjęcie stano-
wiska, zgodnie z którym pełnomocnik spółki z o.o. nie działa tylko w imieniu spółki 
z o.o. (swego mocodawcy), spowodowałaby tylko utrudnienie prowadzenia działalno-
ści gospodarczej średnim i małym przedsiębiorcom. Tezę Sądu Najwyższego co do za-
sady należy zaakceptować. Jednakże rację ma A. Kidyba, że w ramach postępowania 
cywilnego konieczne jest specjalne umocowanie dla pełnomocnika (prokurenta), 
aby ich działania mogły wywołać skutek bezpośrednio wobec spółki komandytowej. 

Ostatnimi czasy poddaje się w wątpliwość, czy czynności pomiędzy członkiem 
zarządu spółki kapitałowej będącej komplementariuszem a spółką komandytową 
należałoby kwalifikować jako czynności „między spółką a członkiem zarządu” 

61 J. Grykiel, op.cit., s. 718.
62 A. Kidyba, Zasady działania…, s. 33. „Działanie pełnomocników w imieniu osoby prawnej staje się 
działaniem przedstawiciela ustawowego spółki komandytowej, zaś działanie przedstawicieli ustawowych 
spółki z o.o. (akcyjnej) pokrywa się w sferze kompetencji do działania jako komplementariusz z dzia-
łaniem przedstawiciela ustawowego spółki komandytowej”; zob. A. Kidyba, Atypowe…, s. 160–161.

63 „Wydaje się, że postępowanie w przypadku uczestniczenia osoby prawnej w spółce komandytowej 
w charakterze komplementariusza wymaga pewnej specjalizacji i szczególnego umocowania do repre-
zentacji, a nie obejmowania zakresem umocowania w macierzystej spółce również realizacji praw i obo-
wiązków zewnętrznych”; zob. A. Kidyba, Atypowe…, s. 162.

64 Występuje jednak szereg sytuacji, w których takie domniemanie nie powinno być zastosowa-
ne, ze względu na istotę gałęzi prawa, przykładem może być złożenie wniosku o ogłoszenie upa-
dłości (art. 21  PrUpadł). Jeżeli członek zarządu złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o.o., 
to z uwagi na formalne wymagania określone we wniosku, np. oznaczenie osoby upadłego (art. 22 
ust. 1 pkt 1  PrUpadł), nie jest zasadnym uznanie, że wniosek obejmuje sp. z o.o. sp. k. oraz złożenia we-
zwania do uzupełnienia braków formalnych przez sędziego-komisarza (art. 28 PrUpadł w zw. z 130 k.p.c.). 
Jak wskazuje A. Kidyba, działania syndyka jako zastępcy pośredniego (art. 160 ust. 1  PrUpadł), w od-
niesieniu do spółki z o.o. nie będą odnosić skutków wobec sp. z o.o. sp. k. 

65 B. Gawlik [w:] System prawa cywilnego. Tom I. Część ogólna, red. S. Grzybowski, Wrocław 1985, s. 757.
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w rozumieniu art. 210 § 1 k.s.h. (art. 379 § 1 k.s.h.). Zarówno orzecznictwo66, jak 
i literatura67 odpowiadają na to pytanie negatywnie. Wydaje się, że taka analogia 
nie jest uzasadniona z kilku powodów. Przede wszystkim, co było już wskazane, 
jednym z wielu celów zakładania sp. z o.o. sp. k. jest uelastycznienie kapitałowych 
form działalności gospodarczej na wzór spółek osobowych. Po drugie, na co wskazuje 
R. Adamus, wspomniany zabieg analogii mógłby doprowadzić do wykładni contra 
legem, jako sprzecznej z bezwzględnie obowiązującymi art. 29 § 2 i 3 k.s.h. Po trzecie, 
jak wskazał Sąd Najwyższy68, brak jakichkolwiek argumentów natury jurydycznej, 
które uzasadniają wspomnianą analogię. Po czwarte, art. 331 k.c. nie uzasadnia odpo-
wiedniego zastosowania art. 210 § 1 k.s.h., przepis ten swoim zakresem zastosowania 
odnosi się do regulacji osób prawnych w ogólności, nie dotyczy więc poszczególnych 
regulacji spółek kapitałowych69. 

Kolejnym zagadnieniem na gruncie sp. z o.o. sp. k. jest zakaz konkurencji, który doty-
czy członków zarządu, wspólników70 spółki kapitałowej (art. 211 k.s.h.) oraz komandyta-
riuszy spółki komandytowej (art. 121 § 3 w zw. z art. 56 k.s.h.). W okresie obowiązywania 
k.h. problem ten był bardziej złożony, ponieważ zgodnie z art. 110 k.h. komandytariusze 
byli obciążeni analogicznym obowiązkiem jak komplementariusze. Wydaje się, że takie 
rozciągnięcie podmiotowe zakazu konkurencji było zupełnie niepraktyczne. Obecnie 
art. 121 § 3 k.s.h. odpowiednio wyważa rolę komandytariusza jako inwestora pasywnego. 
Należy jednak pamiętać, że w przypadku ukształtowania modelu „dynamicznego” spółki 
komandytowej, pojawia się problem identyczny jak pod rządem k.h. Skutkiem naruszenia 
zakazu konkurencji w spółce komandytowej jest odpowiedzialność odszkodowawcza 
(art. 57 w zw. z art. 103 k.s.h.) oraz obowiązek wydania korzyści (art. 57 § 1 w zw. z art. 752 
i nast. k.c.71), natomiast w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest to odpowiedzial-
ność odszkodowawcza (art. 211 k.s.h., przy czym przyjmuje się, że nie jest dopuszczalna 
analogia z art. 57 k.s.h. do wydania korzyści72). 

66 Wyrok SN z dnia 11 grudnia 2015 r., III CSK 12/15, Legalis nr 1522514.
67 R. Adamus, op.cit., s. 10; K. Kopaczyńska-Pieczarek, Problem stosowania art. 210 § 1 k.s.h. odpowied-
nio lub per analogiam do wspólników uprawnionych do reprezentowania handlowych spółek osobowych, 
Przegląd prawa handlowego 2014/11, s. 15 i nast.; T. Szczurowski [w:] Kodeks spółek handlowych. Ko-
mentarz, red. Z. Jara, Legalis 2018, art. 117, uw. 17.

68 Wyrok SN z dnia 11 grudnia 2015 r., III CSK 12/15, Legalis nr 1522514.
69 K. Kopaczyńska-Pieczarek, op.cit., s. 17.
70 Przyjmuję pogląd, zgodnie z którym na wspólniku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w prze-
ciwieństwie do akcjonariusza) również ciąży obowiązek lojalności względem spółki i pozostałych wspól-
ników; zob. I. Weiss, A. Szumański [w:] Prawo spółek, W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Warszawa 2014, 
s. 428–429.

71 Spornym jest, czy w przypadku „wydania korzyści” rozumieć stosowanie przepisów o bezpodstaw-
nym wzbogaceniu (art. 405 i nast.); zob. P. Księżak [w:] Bezpodstawne wzbogacenie. Art. 405–414 k.c. 
Komentarz, red. P. Księżak, Legalis 2007, art. 405, uw. 88. Odmienny pogląd przyjmuje stosowanie prze-
pisów o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia (art. 752 i nast.) uwzględniając ogólną konstrukcję 
art. 57 k.s.h.; por. S. Sołtysiński [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 1–150 KSH. Tom I, 
red. S. Sołtysiński, Legalis 2012, art. 57, uw. 3.

72 R. Pabis [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. J. Bieniak et al., Warszawa 2017, art. 211, s. 693.
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Aspekt działalności konkurencyjnej w sp. z o.o. sp. k. rysuje się następująco (przyj-
mując oczywistą niezależność podmiotową spółek). W sp. z o.o. sp. k. „właściwej”, gdzie 
członkowie zarządu (względnie wspólnicy) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
są jednocześnie komandytariuszami, nie występuje zagrożenie konfliktu. Mimo że po-
wyższa konfiguracja mieści się w hipotezie art. 211 § 1 k.s.h., to w praktyce zakaz zosta-
nie uchylony poprzez wyrażenie zgody w rozumieniu art. 211 § 2 k.s.h.73 W przypadku 
komandytariuszy problem jest zależny od ukształtowania ich uprawnień (zob. art. 121 
§ 1 k.s.h.). Nawet gdy sytuacja komandytariusza w spółce została ukształtowana na wzór 
modelu dynamicznego, to art. 56 § 2 w zw. z art. 103 k.s.h. ustanawia nawet konkludent-
ną zgodę na konkurencyjną działalność. Za tak wyrażoną zgodę można uznać samo 
prowadzenie działalności gospodarczej przez wspólników w formie sp. z o.o. sp. k. Sko-
ro w spółce właściwej nie występuje zagrożenie odpowiedzialności odszkodowawczej 
wspólników (członków zarządu), to pojawia się pytanie, czy podobnie można stwierdzić 
w stosunku do samej sp. z o.o. sp. k. Zgoda na działalność konkurencyjną może być 
wyrażona w umowie spółki, może również przybierać postać zgody blankietowej74. 
W takiej sytuacji sp. z o.o. sp. k. nie posiada odpowiednich instrumentów ochrony 
w sytuacji samowoli wspólników. Problem ten da się rozwiązać poprzez przyjęcie wy-
kładni, zgodnie z którą wspólnik, który jest zwolniony z zakazu konkurencji, nie jest 
uprawniony do działalności sprzecznej z interesem sp. z o.o. sp. k.75 Inaczej wspólnik 
sp. z o.o. sp. k., który działa na rzecz spółki konkurencyjnej, nie mógłby być pociągnięty 
do odpowiedzialności. Mimo wszystko zalecane jest zamieszczanie w umowach spółki 
zgody co do konkretnej działalności lub konkretnej spółki konkurencyjnej. Dzięki temu 
wspólnicy unikną zbędnych komplikacji.

Odmienny problem pojawia się w przypadku spółki niewłaściwej. Tutaj nie zacho-
dzi tożsamość podmiotowa wspólników. Może to stwarzać potencjalne zagrożenie 
w przypadku konfliktu wspólników, którzy będą wytaczać partyzanckie powództwa 
w stosunku do swoich menadżerów lub współpracowników. Skoro wspólnicy (człon-
kowie zarządu) jedynie pozornie naruszają zakaz konkurencji i to przy dotychczasowej 
powszechnej zgodzie, ratunkiem może okazać się wykładnia przedstawiona w punk-
cie 6. niniejszej pracy, która ze względów celowościowych pozwala na uchylenie prawnej 
odrębności spółek. Taka interpretacja prowadziłaby do wyłączenia możliwości docho-
dzenia naprawienia szkody, co wydaje się funkcjonalnie zasadne. Dopuszczalne jest 

73 Przepis bowiem ma charakter względnie obowiązujący, można go wyłączyć już w umowie spółki z o.o. 
Co do zasady, zgoda może być udzielona na zgromadzeniu wspólników w uchwale, jednakże tu już po-
jawia się sporne zagadnienia o większość. Problematyczne jest, czy wystarczająca jest większość zgod-
nie z art. 246 § 1 k.s.h. (dwie trzecie głosów), czy konieczna jest zgoda wszystkich wspólników. Zgoda 
może być udzielona ex ante, ale i ex post. Powinna odnosić się indywidualnie do każdego ze wspólników. 
Tak Z. Jara [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. Z. Jara, Warszawa 2017, art. 211, s. 882–885.

74 J. Pieróg [w:] Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Tom I. Komentarz do art. 151–225 KSH, 
red. A. Nowacki, Legalis 2017, art. 211, uw. 64; G. Nita-Jagielski [w:] Kodeks spółek handlowych. Ko-
mentarz, red. J. Bieniak et al., Warszawa 2017, art. 56, s. 206.

75 G. Nita-Jagielski [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. J. Bieniak et al., Warszawa 2017, art. 56, 
s. 203; B. Borowy [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. Z. Jara, Warszawa 2017, art. 56, s. 238.
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również oddalenie powództwa na podstawie art. 5 k.c.76 Ponadto instytucja nadużycia 
prawa podmiotowego, jak wyżej zostało zaznaczone, może stanowić podstawę do po-
minięcia prawnej odrębności spółek. Wyłania się jednak pytanie, czy można w takim 
przypadku zastosować instytucję przyczynienia się poszkodowanego do powstania 
szkody (art. 362 k.c.). Zgodnie z dominującym poglądem, przesłankami zastosowania 
tego przepisu są adekwatny związek przyczynowy oraz obiektywna nieprawidłowość 
zachowania się poszkodowanego77. Co prawda wina nie jest warunkiem sine qua non 
zastosowania tej instytucji, jednak ma ona znaczenie dla miarkowania szkody78. Nie 
jest jasne co w omawianym przypadku stanowiłoby zachowanie obiektywnie niepra-
widłowe. Ma to zasadnicze znaczenie, skoro sąd ma obowiązek zastosować art. 362 k.c. 
w przypadku spełnienia jego przesłanek. Wydaje się, że przesłankę tę spełniają takie 
sytuacje jak brak reakcji tego wspólnika na „konkurencyjną działalność” przez dłuższy 
okres, uczestnictwo w procesie zakładania sp. z o.o. sp. k. itp.

8. Odpowiedzialność cywilna

Jedną z największych zalet sp. z o.o. sp. k. jest ograniczona odpowiedzialność wspól-
ników za zobowiązania spółki. Zgodnie z art. 111 k.s.h. komandytariusz odpowiada 
tylko do wysokości wniesionej sumy komandytowej (a więc kwoty, do której odpowia-
da wspólnik wobec wierzycieli spółki). Natomiast komplementariusz odpowiada bez 
ograniczeń (art. 102 k.s.h.). Jeżeli inwestorem aktywnym zostaje spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością, to odpowiada ona całym swoim majątkiem, jednak de facto 
będzie to odpowiedzialność ograniczona jedynie do sumy wniesionych do majątku 
spółki wkładów (art. 151 § 4 oraz art. 112 k.s.h.). Dzięki tej konstrukcji wspólnicy 
niemal całkowicie wyłączają swoją odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Jeżeli 
egzekucja z majątku spółki komandytowej okaże się bezskuteczna, można pociągnąć 
do odpowiedzialności wspólnika „jawnego”, czyli spółkę z ograniczoną odpowiedzial-
nością. Jednak z faktu, że jest ona całkowicie odrębnym podmiotem, odpowiada wy-
łącznie ta spółka, a nie jej wspólnicy. Odpowiedzialność osób uczestniczących w spółce 
z ograniczoną odpowiedzialnością występuje tylko wtedy, gdy tak stanowi przepis 
(zob. art. 291–300 k.s.h.). Szczególnie doniosłe znaczenie ma art. 299 k.s.h., regulujący 
odpowiedzialność członków zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w ra-
zie bezskuteczności egzekucji z majątku spółki oraz gdy zarządcy nie zgłosili w porę 
wniosku o ogłoszenie upadłości (art. 21 PrUpadł79). Skutkuje to ich odpowiedzialnością 
osobistą i nieograniczoną. Ma to znaczenie, skoro wspólnicy spółki z ograniczoną od-
powiedzialnością w spółce z o.o. sp. k. zwykle działają w zarządzie, aby prawidłowo wy-
konywać swoje funkcje komplementariuszy (inwestorów aktywnych) oraz mieć wpływ 
na prowadzenie spraw spółki (spółka właściwa). Możliwość zastosowania art. 299 k.s.h. 

76 W. Borysiak [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Legalis 2017, art. 471, uw. 68.
77 K. Zagrobelny [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Legalis 2017, 
art. 362, uw. 4.

78 P. Sobolewski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Legalis 2017, art. 362, uw. 13.
79 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2344); dalej jako: PrUpadł.
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w celu pociągnięcia do odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania sp. z o.o. 
sp. k. wydaje się być sporna80. Z kolei droga do majątku osobistego członków zarządu 
jest bardzo zawiła. Możliwe są tutaj dwie sytuacje. W pierwszej z nich najpierw zosta-
nie wytoczone powództwo przeciwko spółce komandytowej, a następnie rozszerzona 
klauzula wykonalności na komplementariusza (art. 7781 k.p.c.). Dopiero w razie bez-
skutecznej egzekucji z majątku spółki komandytowej jest możliwe pociągnięcie do od-
powiedzialności członków zarządu komplementariusza solidarnie (art. 299 § 1 k.s.h.). 
Będzie to droga „typowa”, z uwagi na skoncentrowanie majątku w spółce komandy-
towej w celu ominięcia podwójnego opodatkowania. Inną drogą jest pozwanie spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością (komplementariusza) w razie spełnienia przesłanek 
z art. 31 § 2 k.s.h. W doktrynie wyrażany jest pogląd, iż wszczęcie egzekucji przeciwko 
spółce nie jest przesłanką konieczną egzekucji przeciwko wspólnikowi. Art. 31 § 2 k.s.h. 
może być rozumiany w ten sposób, że jeżeli egzekucja przeciwko spółce może okazać 
się bezskuteczna, możliwe jest zaspokojenie roszczenia z majątku wspólnika81. 

W związku z tak długim procesem, istotne z punktu widzenia wierzyciela jest za-
gadnienie przedawnienia. Tutaj objawi się praktyczne znaczenie sporu powstałego 
na gruncie art. 299 k.s.h., w którym ścierają się dwie koncepcje – odpowiedzialności 
odszkodowawczej oraz odpowiedzialności gwarancyjnej. Zgodnie z uchwałą 7 sędziów 
z dnia 7 listopada 2008 r.82 do roszczeń wierzycieli spółki z ograniczoną odpowiedzial-
nością przeciwko członkom jej zarządu (art. 299 k.s.h.) mają zastosowanie przepisy 
o przedawnieniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym. 
Sąd Najwyższy przyjął w tym stanowisku, że odpowiedzialność z tytułu art. 299 k.s.h. 
ma charakter odpowiedzialności odszkodowawczej. W związku z tym zastosować na-
leży art. 4421 § 1, który przewiduje trzyletni okres przedawnienia rozpoczynający bieg 
od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się, przy zachowaniu należytej staran-
ności, o powstaniu szkody i osobie obowiązanej do jej naprawienia (a tempore scientae) 
lub gdy od zdarzenia powodującego szkodę minęło więcej niż 10 lat (a tempore facti). 
Ponadto nowelizacją Kodeksu cywilnego z 2007 r. wprowadzono § 2 tego artykułu, 
który stanowi, że jeżeli czyn niedozwolony jednocześnie stanowi zbrodnię lub wystę-
pek, to termin przedawnienia wynosi 20 lat. Przyjęty model na gruncie prawa deliktów 
stanowi swoiste oderwanie od ogólnej regulacji kodeksowej (art. 117 i nast.). Przyjęto 
model obiektywno-subiektywny (w odróżnieniu od art. 120 k.c., gdzie występuje model 
obiektywny)83. Regulacja taka jest korzystna dla wierzycieli, skoro zgodnie z ugrunto-
wanym stanowiskiem judykatury termin przedawnienia biegłby od momentu powsta-
nia szkody (art. 120 § 1 zd. 2 k.c.)84. Zgodnie z ogólnymi regułami wiedza wierzyciela 
byłaby bez znaczenia dla biegu terminu przedawnienia. W tym miejscu można się 
zastanowić, czy jest dopuszczalne przyjęcie, że dochodzenie roszczeń przeciwko spółce 

80 K. Tapek, op.cit., s. 188.
81 W. Pyzioł [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. W. Pyzioł, Lex 2008, art. 31, uw. 4. 
82 Uchwała SN (7) z dnia 7 listopada 2008 r., III CZP 72/08, OSNC 2009, Nr 2, poz. 20.
83 M. Zelek, Determinanty początku biegu terminu przedawnienia roszczeń w ujęciu prawnoporównaw-
czym, Studia prawa prywatnego 2017, nr 1, s. 26.

84 Uchwała SN z dnia 22 listopada 2013 r., III CZP 72/13, OSNC-ZD 2014, Nr 2, poz. 40.
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komandytowej powoduje przerwanie biegu terminu przedawnienia przeciwko człon-
kom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z art. 123 § 1 pkt 1 k.c. 
bieg terminu przedawnienia ulega przerwaniu przez każdą czynność przedsięwziętą 
bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia, albo zaspokojenia lub zabezpieczenia 
roszczenia przed organem do tego powołanym (sąd, sąd polubowny i in.). Wydaje się, 
że zgodnie z zasadami ogólnymi nie jest to możliwe. Członkowie zarządu nie są spółką, 
jedynie ją reprezentują. Ich odpowiedzialność na zasadzie art. 299 k.s.h. jest osobi-
sta, ale i subsydiarna, a więc zależna od bezskuteczności egzekucji z majątku spółki85. 
Co prawda członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowia-
dają za zobowiązania zarówno spółki komandytowej, jak i spółki z ograniczoną od-
powiedzialnością, co mogłoby być argumentem przemawiającym za zastosowaniem 
instytucji przerwania biegu przedawnienia. Jednakże, przyjmując pogląd o odszkodo-
wawczym charakterze odpowiedzialności członków zarządu, koniecznym wnioskiem 
jest, że członkowie zarządu odpowiadają za dług własny, nie za dług sp. z o.o. sp. k. 
Gdyby ci sami członkowie odpowiadali za dług spółki w sposób gwarancyjny, należa-
łoby uznać, że do takiego przerwania doszło. W przypadku utraty jednej z przesłanek 
roszczenia – zaskarżalności (co następuje z momentem upływu terminu przedawnie-
nia), po stronie dłużnika pojawia się możliwość podniesienia zarzutu przedawnienia. 
Skorzystanie z tej możliwości jest „czynieniem użytku ze swojego prawa”86. Możliwe jest 
korzystanie w takim przypadku z art. 5 k.c., co potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale 
7 sędziów z dnia 23 listopada 1996 r.87 Chodzi tutaj o przypadki nadużycia zaufania 
drugiej strony, wykreowanie pozoru w świadomości wierzyciela, że dłużnik ma na celu 
spełnienie świadczenia. Ponadto wydaje się, że występuje w tym przypadku możliwość 
powołania się na pominięcie prawnej odrębności podmiotowej spółek. Przytoczono 
wyżej, że art. 5 k.c. mógłby stanowić środek do zastosowania tejże doktryny. Należałoby 
przyjąć, że poziom ochrony członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzial-
nością – komplementariusza w sp. z o.o. sp. k. – nie jest uzasadniony. Jest możliwe 
podniesienie art. 5 k.c. w stosunku do zarzutu przedawnienia. 

9. Podsumowanie

Sp. z o.o. sp. k. jest jedną z najczęściej dobieraną formą prowadzenia działalności go-
spodarczej przez średnich przedsiębiorców. Wraz z postępem gospodarczym pojawi 
się potrzeba jej dostosowania do nowych celów. Na chwilę obecną w piśmiennictwie 
zwrócono uwagę na prawną dostępność spółki, której nikt nie próbuje już poddawać 
wątpliwościom, oraz na potrzebę ustawowej regulacji. Jak wskazałem w opracowaniu, 
nie wydaje się, aby temat został wystarczająco wyczerpany. W judykaturze pojawia 
się coraz więcej wypowiedzi na temat sp. z o.o. sp. k. Jednoczesna działalność gospo-
darcza przy pomocy skorelowanej spółki osobowej i kapitałowej nie może przejść bez 

85 T. Szczurowski [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. Z. Jara, Warszawa 2017, art. 299, s. 1206.
86 P. Machnikowski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Legalis 2017, 
art. 117, uw. 14.

87 Uchwała SN (7) z dnia 29 listopada 1996 r., II PZP 3/96, OSNAP 1997, Nr 14, poz. 249.
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echa. Nie zmienia to jednak faktu, że wciąż jest to najbardziej intratna forma dla przed-
siębiorców. Dzięki czemu jej zastosowanie z roku na rok staje się co raz większe. 

*  *  *

The Issue of the Construction of a Limited Partnership 
whose General Partner is a Legal Entity

According to the Polish law there have been a dispute about meaning and admissibility 
of subtypes which are included and which are not included by Commercial Code. Specially 
about partnership (borrowed from Germany law) limited liability partnership limited partner-
ship, which is an empirical subtype (i.e. trained by practice) increasingly used in trade. A sig-
nificant number of medium-sized entrepreneurs choose this form to run a business because 
of its advantages, like limited liability of partners for the company’s obligation and tax bene-
fits. Moreover, this form is easily available thanks to a relatively low amount of share capital, 
which was reduced to PLN 5000. This subtype is a combination of two companies with a differ-
ent nature. It leads to various issues connected with a technical registration, company affairs, 
internal relations between partners and civil liability of the partners. Its application may lead 
to abuse and the blurring of the legal entity’s legal separation, the purpose of which is to en-
sure the transparency of trade. 

Key words: subtypes, empirical, limited liability partnership limited partnership, 
outline


