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prawa spadkowego

Streszczenie:

Tematem niniejszego artykułu jest problematyka uprawnień spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością w stadium organizacji w kontekście przepisów prawa spadkowego. Celem 
opracowania jest przeprowadzenie analizy prawnej obejmującej ocenę przysługującej ter-
mu podmiotowi zdolności dziedziczenia oraz jej relacji do posiadanej przez niego zdol-
ności prawnej. Co więcej, rozważania uwzględniają także zagadnienia związane z naturą 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w stadium organizacji, jak również ocenę wy-
kładni norm prawnych, wynikających z przepisów kodeksu spółek handlowych oraz ko-
deksu cywilnego (w części dotyczącej prawa spadkowego). Wszechstronna analiza przed-
miotowego zagadnienia wskazuje ponadto na osobiste przemyślenia autora co do oceny 
przysługujących spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji praw z perspek-
tywy podmiotu uprawnionego do dziedziczenia.

Słowa kluczowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, 
dziedziczenie, prawo spadkowe, spółka kapitałowa, zdolność dziedziczenia

1. Wprowadzenie

Dokonana w Polsce z końcem XX wieku transformacja ustrojowa w istocie zrewo-
lucjonizowała model prowadzenia ówczesnej działalności gospodarczej. Dynamicz-
ny rozwój ekonomiczny przyczynił się do tworzenia nowych modeli biznesowych, 

1 Student na kierunku prawo (V rok), absolwent kierunku administracja, Wydział Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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opartych w głównej mierze na działalności wykonywanej w ramach spółek prawa 
handlowego. Obecnie, po upływie blisko 20 lat funkcjonowania regulacji prawnej 
zawartej w przepisach Kodeksu spółek handlowych2, jednym z zagadnień, które 
odgrywają szczególną rolę w kontekście wykonywania działalności gospodarczej, 
jest należyte uregulowanie sukcesji praw przysługujących poszczególnym przed-
siębiorcom. Celem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie analizy prawnej oce-
ny zdolności dziedziczenia spadku przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 
w stadium organizacji (dalej jako: spółka z o.o. w organizacji), jako alternatywnej 
metody sukcesji posiadanych przez spadkodawcę praw. Przedmiotowa konstrukcja, 
w przypadku uznania jej za dopuszczalną, mogłaby stanowić niekonwencjonalne 
rozwiązanie umożliwiające dziedziczenie praw po zmarłym testatorze, konkuren-
cyjne m.in. ze względów podatkowych, w przypadku spadkobrania praw własności 
intelektualnej (np. praw ochronnych na znaki towarowe, patenty i wzoru użytkowe 
lub praw z rejestracji na wzory przemysłowe) przysługujących spadkodawcy, które 
docelowo miałyby stanowić wkład niepieniężny podmiotu mającego zostać w przy-
szłości wspólnikiem nowo zawiązanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Charakter prawny spółki z o.o. w organizacji

Już od dłuższego czasu tematem szerokich rozważań w literaturze stała się problema-
tyka charakterystyki prawnej podmiotów, które należą do kategorii spółek kapitało-
wych będących w stadium organizacji3. Poglądem obecnie dominującym w tej materii 
wydaje stanowisko, zgodnie z którym spółki te powinny zostać uznane za jednost-
ki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej4 (w rozumieniu art. 331 k.c.5) 
z uwagi na ich konstrukcję, zbliżoną w rzeczywistości do spółek osobowych, zalicza-
nych do przedmiotowej kategorii podmiotów. Konstatacja ta wynika bezpośrednio 
z regulacji zawartej w treści art. 11 § 1 k.s.h., która przyznaje spółkom kapitałowym 
w stadium organizacji zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych. Istota 
funkcjonowania tej kategorii podmiotów skłania zatem ku przyjęciu, że ich charakter 
w większym stopniu przypomina pod względem prawnym jedną ze spółek osobo-
wych prawa handlowego (np. spółkę jawną), niż typową spółkę kapitałową, jaką jest 
np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po swoim zarejestrowaniu. Dodatkowo 
należy wskazać, że spółka z o.o. w organizacji postrzegana jest jako specyficzny byt 
prawny, który stanowi obligatoryjny etap organizacyjny tworzenia spółki z ograni-
czoną odpowiedzialnością (jako spółki właściwej). Etap ten ma charakter jedynie 
2 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000, Nr 94, poz. 1037 
z późn. zm.); dalej jako: k.s.h. lub Kodeks spółek handlowych.

3 Zamiast wielu zob. S. Włodyka, Podmiotowość prawna osobowych spółek handlowych oraz kapitało-
wych spółek w organizacji (ułomne osoby prawne) [w:] System Prawa Handlowego. Prawo spółek handlo-
wych. Tom II, red. S. Włodyka, Warszawa 2012, s. 168 i nast.

4 Szerzej zob. M. Tarska, Podmiotowość spółki kapitałowej w organizacji, Przegląd Ustawodawstwa Go-
spodarczego 2001, nr 5, s. 2 i nast.

5 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.); dalej jako: 
k.c. lub Kodeks cywilny.
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przejściowy i występować będzie do czasu pełnego zarejestrowania spółki, a tym 
samym uzyskania przez nią osobowości prawnej6. 

Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 161 § 1 k.s.h. spółka z o.o. w organizacji 
powstaje z chwilą zawarcia umowy spółki, przez co staje się ona wówczas podmio-
tem stosunków cywilnoprawnych. Od tego właśnie momentu (jej zawiązania) posia-
da ona zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych, zdolność sądową oraz 
zdolność upadłościową. Cechą charakterystyczną jest również to, iż podmiot ten 
posiada de facto wyodrębnienie organizacyjne i majątkowe, jak również działa pod 
własną firmą7. Konieczne jest równocześnie wskazanie, że co prawda spółka z o.o. 
w organizacji posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych, nie-
mniej jednak nie posiada osobowości prawnej, która stanowi cechę dystynktywną 
w kontekście funkcjonowania zarejestrowanych spółek kapitałowych. Osobowość 
prawna nabywana jest przez spółkę z o.o. w organizacji dopiero z chwilą uzyskania 
przez nią wpisu do krajowego rejestru sądowego8. Charakter regulacji przewidzianej 
w przepisach Kodeksu spółek handlowych skłania więc do przyjęcia, że wpis ten nie 
posiada jedynie waloru deklaratoryjnego, bowiem nie potwierdza istniejącego już 
stanu prawa. Wpis spółki do rejestru posiada zatem charakter konstytutywny9, przez 
co jego dokonanie skutkuje powstaniem nowej osoby prawnej – w analizowanym 
przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

3. Dziedziczenie przez osoby prawne na gruncie prawa polskiego

Polskie przepisy prawa spadkowego przewidują możliwość powołania spadkobierców 
na dwa niezależne sposoby (art. 926 k.c.). Pierwszym z nich jest dziedziczenie ustawo-
we, drugim zaś dziedziczenie testamentowe. Na wstępie należy przy tym zaznaczyć, 
że sposobność dziedziczenia przez różne kategorie podmiotów – czy to osoby fizyczne 
czy też prawne – została odmiennie uregulowana na gruncie każdego ze wskazanych 
tytułów powołania do spadku.

W ramach dziedziczenia ustawowego, krąg adresatów uprawnionych do dziedziczenia 
po zmarłym spadkobiercy został przez ustawodawcę ściśle określony w art. 931–940 k.c. 
Zgodnie z treścią przywoływanych przepisów zasadą jest, że podmiotami legitymo-
wanymi do objęcia spadku będą osoby fizyczne spokrewnione lub spowinowacone 
ze zmarłym. Wyjątkiem od tej zasady jest wskazanie w przepisach ustawy (art. 935 k.c.) 
tzw. spadkobierców koniecznych, którymi są gmina ostatniego miejsca zamieszkania 
spadkobiercy oraz Skarb Państwa. Dziedziczenie ustawowe nie przewiduje tym samym 
regulacji w przedmiocie dziedziczenia spadku przez inne niż gmina oraz Skarb Państwa 
osoby prawne (np. spółki handlowe, spółdzielnie).

6 Por. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz, red. A. Kidyba, Warszawa 2004, s. 148–149.
7 J. Frąckowiak, Komentarz do art. 11 Kodeksu spółek handlowych [w:] Kodeks spółek handlowych. Tom I. 
Komentarz do art. 1–150, red. A. Kidyba, LEX/el 2017.

8 Por. treść art. 163 k.s.h. oraz art. 12 § 1 k.s.h.
9 Tak m.in. S. Włodyka, Wpis do rejestru. Odesłanie [w:] System Prawa Handlowego. Prawo spółek han-
dlowych. Tom II, red. S. Włodyka, Warszawa 2012, s. 166.
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Dziedziczenie testamentowe zostało uregulowane w sposób odmienny. Zgodnie 
z treścią art. 927 § 1 k.c. zasadą jest, że spadek pozostawiony przez spadkobiercę może 
zostać objęty na mocy sporządzonego przez spadkodawcę testamentu zarówno przez 
osobę fizyczną, która żyje w chwili otwarcia spadku10, jak również osobę prawną, pod 
warunkiem jednak, że istnieje ona w momencie otwarcia spadku. W stosunku do moż-
liwości dziedziczenia testamentowego przez osoby prawne ustawodawca przewidział 
wprost jeden wyjątek od obowiązującej reguły, to jest przyznał on zdolności do dzie-
dziczenia spadku fundacji, która w chwili otwarcia spadku jeszcze nie istnieje, jednakże 
powstanie w przeciągu 2 lat od ogłoszenia testamentu (art. 927 § 3 k.c.). 

Zgodnie więc z uwagami zaprezentowanymi powyżej, polskie przepisy regulują-
ce kwestie prawa spadkowego w żaden sposób nie przewidują wprost unormowania 
kwestii dziedziczenia spadku przez podmioty niebędące osobami fizycznymi, bądź 
osobami prawnymi. Poza zagadnieniami literalnie określonymi w przepisach Kodeksu 
cywilnego, dotyczącymi dziedziczenia, pozostaje zatem status podmiotów uznawanych 
powszechnie za jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w rozu-
mieniu art. 331 k.c., a co za tym idzie, także spółek kapitałowych funkcjonujących 
w stadium organizacji.

4. Ocena zdolności dziedziczenia przez spółkę z o.o. w stadium organizacji

Atrybutem, który faktycznie determinuje możliwość spadkobrania przez poszczególne 
podmioty, jest zdolność dziedziczenia, określająca ich prawa oraz obowiązki w ramach 
spadkobrania. Kluczową kwestią na gruncie przedmiotowych rozważań jest zatem 
określenie zakresu pojęciowego tej zdolności oraz jej relacji w stosunku do zdolności 
prawnej, o której mowa w przepisach Kodeksu cywilnego.

Powszechnie przyjmuje się, iż poprzez zdolność dziedziczenia rozumie się zdolność 
do bycia spadkobiercą, a więc zdolność do bycia podmiotem uprawnionym do objęcia 
spadku po swoim testatorze11. Taka interpretacja pojęcia skłania zatem ku przyjęciu, 
że podmiot legitymujący się przedmiotową zdolnością jest w stanie odziedziczyć przy-
padający mu spadek niezależnie od tytułu swojego powołania do niego. Przedmiotowa 
interpretacja wpływa zatem bezpośrednio na określenie zakresu relacji pojęciowej, 
zachodzącej pomiędzy zdolnością dziedziczenia oraz zdolnością prawną. Zważywszy 
na treść zdolności dziedziczenia należy przyjąć, iż pojęcie to jest pojęciem znacznie 
węższym w kontekście pojmowania zdolności prawnej12. Zdolność dziedziczenia sta-
nowi jedynie wąski ułamek zdolności prawnej, która posiadana jest przez dany pod-
miot w ramach przysługujących mu uprawnień. Takie stanowisko uprawnia zatem 
10 Należy także wskazać, że dziedzicem może być również nasciturus, pod warunkiem, że urodzi się żywy 
(art. 927 § 2 k.c.). Szerzej na ten temat zob. A. Dyoniak, Pozycja nasciturusa na obszarze majątkowego 
prawa prywatnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1994, nr 3, s. 49–61.

11 W doktrynie wskazuje się również, iż poprzez zdolność dziedziczenia rozumieć można „zdolność 
nabywania praw i obowiązków drogą dziedziczenia”. Zob. J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, War-
szawa 1972, s. 67.

12 Zob. Prawo Spadkowe. System Prawa Prywatnego. Tom X, red. B. Kordasiewicz, Warszawa 2015, 
s. 164–166.
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do stwierdzenia, że co do zasady każdy podmiot, który posiada zdolność prawną, posia-
da również zdolność dziedziczenia, stanowiącą w rzeczywistości jej drobny wycinek13.

Z jednej strony spółka z o.o. w organizacji posiada zdolność prawną, a więc powin-
na posiadać również zdolność do dziedziczenia, która stanowić miałaby jej integralną 
część, jako jeden z przysługujących spółce atrybutów. Z drugiej jednak strony należy 
wskazać, że literalne brzmienie art. 927 § 1 k.c. w bezpośredni sposób wskazuje ka-
talog podmiotów uprawnionych z tytułu spadkobrania do objęcia spadku. Norma 
prawna wynikająca z treści art. 927 k.c. stanowi, iż osobami prawnymi zdolnymi 
do objęcia spadku są jedynie podmioty istniejące w chwili jego otwarcia (w kontekście 
podmiotów innych niż osoby fizyczne), a od reguły tej istnieje tylko jeden wyjątek 
obejmujący nieistniejące fundacje. W ramach analizowanego zagadnienia konieczne 
wydaje się więc odwołanie do racjonalności ustawodawcy oraz tworzonych przez 
niego przepisów. Skoro prawodawca w ramach tworzenia uregulowanego obecnie 
wyjątku, dotyczącego osoby prawnej jeszcze nieistniejącej, zdecydował się na bez-
pośrednie unormowanie przedmiotowej kwestii, to również w ramach rzeczywistej 
chęci ustanowienia dalszych odstępstw w przedmiocie dziedziczenia testamentowego 
powinien on ustanowić odpowiednią regulację, obejmującą np. spółki kapitałowe 
w stadium organizacji, tworząc kolejny paragraf w treści art. 927 k.c. Równocze-
śnie należy mieć także na względzie, iż zgodnie z zasadami prawidłowych technik 
legislacyjnych, ustawodawca nie powinien tworzyć przepisów kazuistycznych, które 
osłabiają w rzeczywistości jakość legislacji14, z tego też względu pominięcie kwestii 
regulacyjnych dotyczących statusu spółki z o.o. w organizacji wydaje się być w pełni 
usprawiedliwione i zrozumiałe. 

Zgodnie z uwagami zaprezentowanymi uprzednio, spółka z o.o. w organizacji 
stanowi specyficzny podmiot praw i obowiązków, który funkcjonuje w obrocie jako 
pierwszy etap zakładanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością15. Uzasadnione jest 
więc, iż ustawodawca, w ramach przygotowywania przepisów regulujących sytuację 
prawną tego podmiotu, zdecydował się jedynie na szczątkową jej regulację w prze-
pisach Kodeksu spółek handlowych. Tym samym, zgodnie z treścią art. 11 § 2 k.s.h., 
w kwestiach nieuregulowanych, dotyczących działalności spółki z o.o. w organizacji, 
odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy dotyczące spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością po dokonaniu jej wpisu do właściwego rejestru. Odpowiedniość stosowanej 
regulacji polega w rzeczywistości na stosowaniu pewnych przepisów wprost, pewnych 
w formie zmodyfikowanej (właściwie dostosowanej do tego etapu działalności spółki 

13 Ibidem, s. 164.
14 W ramach przedmiotowych rozważań możliwe jest także wskazanie, iż w celu uniknięcia zbędnej 
regulacji w kontekście dalszych wyjątków dotyczących dziedziczenia testamentowego przez jednost-
ki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ustawodawca celowo nie rozbudowywał treści 
art. 927 k.c., a jego intencją m.in. w zakresie dopełnienia regulacyjnego dotyczącego tej kategorii pod-
miotów i możliwości przez nich spadkobrania było odwołanie się do tego zagadnienia poprzez klauzu-
lę generalną umieszczoną w art. 331 k.c.

15 W doktrynie reprezentowane są również poglądy, zgodnie z którymi spółka z o.o. w organizacji sta-
nowi podtyp spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zob. A. Szumański, I. Weiss, Powstanie spółki 
z o.o. [w:] W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, Warszawa 2016, s. 284.
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kapitałowej), a pewnych w ogóle, z uwagi na ich sprzeczny charakter z istotą spółki z o.o. 
w organizacji16. Postanowienia art. 11 § 2 k.s.h. stanowić mogą zatem pole do dysku-
sji opartej na konkurencyjnych względem siebie poglądach. Z jednej strony możliwe 
jest bowiem argumentowanie, iż odpowiedniość stosowania przepisów obejmujących 
działalność spółki po jej rejestracji jest uzasadniona z uwagi na etap funkcjonowania 
przyszłej spółki kapitałowej. Z drugiej jednak strony należy zauważyć, że fakt odpo-
wiedniego zastosowania przepisów obejmujących spółki kapitałowe po ich rejestracji 
może stać w rzeczywistej sprzeczności do literalnej regulacji przepisów Kodeksu cy-
wilnego (w zakresie prawa spadkowego) oraz Kodeksu spółek handlowych (w zakresie 
statusu spółki z o.o. w organizacji jako „niepełnej” osoby prawnej).

Niezależnie jednak od przyjętej „odpowiedniości” stosowania regulacji na gruncie 
prawa handlowego, konieczne jest równoległe uwzględnienie funkcjonujących norm 
prawnych w ujęciu systemowym oraz odwołanie się do zasad właściwych stricte dla 
prawa spadkowego. Decydujące wydaje się zatem przeanalizowanie, czy powoływanie 
się na treść art. 11 § 2 k.s.h. nie rodzi zbyt daleko idących konsekwencji w kontekście 
obowiązujących norm z zakresu prawa do dziedziczenia, poprzez przyznanie spółce 
z o.o. w organizacji statusu podmiotu zdolnego do objęcia zapisanego mu spadku.

Nietypowy charakter spółki z o.o. w organizacji polegać będzie nie tylko na utwo-
rzeniu stosownej fikcji prawnej w kontekście tworzenia nowego podmiotu prawa. Nie-
typowym jest także fakt, iż byt prawny tej kategorii podmiotów nie posiada charakteru 
pewnego, to jest niemożliwe wydaje się przesądzenie, że każda ze spółek funkcjonu-
jących w stadium organizacji przekształci się w przyszłości w osobę prawną17 lub jej 
charakter nadany treścią umowy spółki nie ulegnie w przyszłości zmianie. Konstatacja 
ta wynika z faktycznego braku konieczności zgłoszenia spółki do rejestru. Przedmioto-
wa kwestia pozostaje więc w dyskrecjonalnej decyzji zarządu reprezentującego spółkę 
na zewnątrz (art. 164 § 1 k.s.h.). W przypadku niezgłoszenia spółki do rejestru dojdzie 
wówczas do tzw. „zwinięcia spółki”, a jej dalsza rejestracja i „przedłużenie” istnienia 
staną się w gruncie rzeczy niemożliwe18. Ponadto, o ile w ramach spółki z o.o. w organi-
zacji niemożliwe jest zbycie udziałów przysługujących wspólnikom, o tyle modyfikacji 
ulec może sama umowa spółki19, która mogła stanowić potencjalną przesłankę, jaką 
kierował się testator w ramach ustanawiania swojego dziedzica. Z tego też względu 
dokonanie zmian w treści umowy spółki mogłoby powodować utratę podstawy uza-
sadniającej nadanie odpowiedniej treści testamentowi. Niemniej jednak wydaje się, 
że niepewny byt prawny spółki z o.o. w organizacji nie powinien a priori stanowić 
przeszkody w kontekście przyznania tej spółce zdolności dziedziczenia spadku. Spad-
kodawca rozrządzający przysługującymi mu prawami, ustanawiając swoim dziedzicem 

16 O zasadach odpowiedniego stosowania przepisów zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 stycz-
nia 2008 r., V CSK 377/07, nr LEX: 368447.

17 Zob. A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 11 Kodeksu spółek handlowych [w:] Komentarz ak-
tualizowany do art. 1–300 Kodeksu spółek handlowych, LEX/el 2017.

18 Zob. S. Włodyka, Podmiotowość…, s. 1369 i nast.
19 Szerzej na temat dopuszczalności oraz sposoby zmiany umowy spółki będącej w stadium organizacji 
zob. A. Barczak-Oplustil, K. Oplustil, Spółki kapitałowe w stadium organizacji, Warszawa 2002, s. 75 i nast.
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spółkę funkcjonującą w stadium organizacji, powinien godzić się na wszystkie ewentu-
alne następstwa prawne, które mogą wystąpić w przypadku niezarejestrowania spółki, 
przez co brak jest wystarczających przesłanek prawnych, które uzasadniałyby przyjęcie 
stanowiska odmiennego.

Całościowy sposób unormowania statusu prawnego spółki z o.o. w organizacji 
ma charakter bardzo specyficzny i wyjątkowy również dlatego, iż spotykany jest tylko 
w kontekście regulacji spółek kapitałowych, działających jako osoby prawne. Obec-
nie brak jest bowiem analogicznej regulacji w kontekście działalności innych osób 
prawnych, jak np. fundacji. Na gruncie prawa polskiego nie jest więc znany przypa-
dek funkcjonowania „fundacji w organizacji” jako podmiotu, który został zawiązany, 
jednakże nie został jeszcze wpisany do właściwego rejestru. Niemniej jednak, usta-
wodawca na mocy art. 927 § 3 k.c. dopuścił możliwość spadkobrania przez podmiot, 
który faktycznie jeszcze nie istnieje w chwili otwarcia spadku, a dopiero powstanie 
w przyszłości. Przedmiotowa regulacja budzi więc wątpliwości, czy zatem możliwe jest 
stosowanie treści art. 927 § 3 k.c. w stosunku do spółki z o.o. w organizacji opierając 
się na wnioskowaniu per analogiam. 

Wydaje się, zgodnie z przedstawioną powyżej argumentacją, iż spółka z o.o. 
w organizacji powinna posiadać zdolność dziedziczenia, jako element przyznanej jej 
zdolności prawnej. Dodatkowo, skoro fundacja jeszcze nieistniejąca (nawet nieza-
wiązana jak ma to miejsce w przypadku spółki z o.o. w organizacji) jest podmiotem 
posiadającym uprawnienie do objęcia spadku, tym bardziej uzasadnione jest twier-
dzenie, iż spółka z o.o. w organizacji powinna być w stanie odziedziczyć zapisany 
jej spadek. Niezależnie jednak od przedmiotowych argumentów, w ocenie autora 
niniejszego opracowania celowość zastosowania tak dalece idącej wykładni art. 927 
§ 3 k.c. w kontekście działalności spółki z o.o. w organizacji budzi poważne wątpli-
wości co do jej zasadności. Przewidziane przez ustawodawcę ustępstwo dotyczące 
nieistniejącej fundacji rodzi swoistą fikcję prawną, której założenie podyktowane 
jest spełnieniem celów typowo społecznych. Unikalny wyjątek znajduje swe uzasad-
nienie w funkcjonalnym brzmieniu przepisu, bowiem założenie to ze swej natury 
ma przynosić korzyści ogólnospołeczne, a nie ściśle indywidualne dla oznaczonego 
podmiotu prawa. Możliwe tym samym staje się wskazanie, iż ustawodawca inten-
cjonalnie posłużył się wyłącznie jednym wyjątkiem w tym zakresie, a nieuzasad-
niona rozszerzająca interpretacja przepisów mogłaby prowadzić do jej faktycznego 
zniekształcenia, zaburzając jej celowość i naruszając podstawowe reguły wykładni 
prawa. Ponadto podzielając przedstawiony powyżej pogląd dotyczący charakteru 
prawnego spółki z o.o. w organizacji, kwalifikujący ją jako jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, możliwe jest wskazanie treści art. 927 § 1 w zw. 
z art. 331 k.c. jako bezpośredniej podstawy prawnej decydującej wprost o posiadanej 
przez podmiot ten zdolności dziedziczenia.

Oceniając zdolność spółki z o.o. w organizacji do dziedziczenia spadku konieczne 
jest również odwołanie się do norm prawnych wynikających bezpośrednio z prawa 
spadkowego. W tym kontekście wskazać należy treść art. 948 k.c. i wynikającą z niej 
dyrektywę poszanowania rzeczywistej woli spadkodawcy w możliwie najszerszym 
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wymiarze20. Jak słusznie wskazuje się w literaturze, zasada zgodnie z którą wykładnia 
testamentu powinna zmierzać do poszanowania woli testatora, ma na celu zarówno 
utrzymanie woli spadkodawcy w mocy, jak również nadanie jej treści, która odpowia-
dałaby rzeczywistej intencji zmarłego21. Tak więc analiza treści art. 948 k.c. skłania 
dodatkowo ku przyjęciu, iż w przypadku rzeczywistej woli spadkodawcy odziedzi-
czenia po nim spadku przez spółkę z o.o. w organizacji uwzględnienia wymaga także 
jego wola, która została przez niego wyrażona w ramach przygotowanego testamentu.

5. Podsumowanie

Wnioski wynikające z powyższych wywodów skłaniają do konkluzji, iż na gruncie 
obowiązujących przepisów prawa spółka z o.o. w organizacji powinna zostać uznana 
za podmiot zdolny do objęcia spadku w ramach dziedziczenia testamentowego, o czym 
świadczyć mogą następujące argumenty. 

Po pierwsze, argumentem przemawiającym za takim twierdzeniem jest treść art. 11 
§ 1 k.s.h., która przyznaje spółce z o.o. w organizacji zdolność prawną oraz zdolność 
do czynności prawnych. Tym samym zdolność dziedziczenia, stanowiąca ułamek przy-
sługującej spółce zdolności prawnej, powinna stanowić jeden z atrybutów, którymi 
podmiot ten może legitymować się podczas swojego istnienia. Dodatkowo, podzielając 
pogląd uznający spółkę z o.o. w organizacji za jednostkę organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej w rozumieniu art. 331 § 1 k.c., do podmiotu tego odpowiednie 
zastosowanie znaleźć powinny przepisy regulujące funkcjonowanie osób prawnych, 
w tym przepisy z zakresu spadkobrania. Tym samym podstawą prawną przyznającą 
spółce z o.o. w organizacji zdolność dziedziczenia będzie art. 927 § 1 w zw. z art. 331 k.c., 
a nie art. 927 § 3 k.c. stosowany zgodnie z wnioskowaniem per analogiam. Odpo-
wiednie odwołanie się do przepisów regulujących sytuację prawną fundacji nieistnie-
jącej w chwili otwarcia spadku w ocenie autora niniejszego opracowania prowadziłoby 
do zbyt dalece idącej analogii stosowania przepisów, nieznajdującej faktycznego uza-
sadnienia prawnego.

Po drugie, treść wszystkich analizowanych w niniejszym opracowaniu przepisów 
skłania ku przyjęciu wykładni, iż także ze względów celowościowych podmiot, jakim 
jest spółka z o.o. w organizacji, jest podmiotem zdolnym do spadkobrania.

Po trzecie, czynnikiem, który powinien być wzięty pod uwagę w ramach przedmio-
towych rozważań, jest także wola spadkodawcy i norma prawna wynikająca z treści 
art. 948 k.c., jako jedna z fundamentalnych zasad prawa spadkowego.

Po czwarte, literalna treść przepisów obejmujących zagadnienia kręgu podmiotów 
uprawnionych do dziedziczenia nie powinna stanowić jedynej dyrektywy wykładni obo-
wiązującej regulacji w tym zakresie. Celowościowo bowiem, jak już zostało zaakcento-
wane powyżej, wykładnia literalna co prawda stanowi podstawową metodę interpretacji 

20 Zob. E. Skowrońska-Bocian, J. Wierciński, Komentarz do art. 948 k.c. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. 
Tom VI. Spadki, red. J. Gudowski, LEX/el 2017.

21 Zob. A. Kidyba (red.), E. Niezbecka, Komentarz do art. 948 k.c. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. 
Tom IV. Spadki, LEX/el 2015.
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przepisów, niemniej jednak istotność wykładni celowościowej i funkcjonalnej wymaga 
równoległego ich uwzględniania w ramach przeprowadzanej analizy przepisów.

*  *  *

Rights of a Limited Liability Company  
(spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)  

in Organization in the Context of Law of Succession

This article concerns legal issues related with rights, held by a limited liability company (spół-
ka z ograniczoną odpowiedzialnością) in organization in the context of law of succession. 
The main purpose of this paper is to conduct a legal analysis of capacity to inherit belonged 
to such type of company. Further, the evaluation includes issues connected with nature of lim-
ited liability company in organization as well as legal interpretation of provisions contained 
in Code of Commercial Companies and Civil Code (as regards to part of law of succession). 
The comprehensive approach presents the author’s thoughts in relation to assessment of rights 
from the perspective of company, which has the capacity to inherit.

Key words: limited liability company in organization, inheritance, law of succession, 
company, capacity to inherit


