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r.pr. dr Grzegorz Gorczyński 

 

PRAWO CYWILNE-UMOWA KOMISU/PRZECHOWANIE 

Konspekt ćwiczeń w ramach nauki zdalnej  

(dla grupy B i C – w miejsce ćwiczeń zaplanowanych na dzień 24.03.2020 r.) 

 

Spółka cywilna 

Załącznikiem do niniejszego konspektu jest (niedoskonały) wzór umowy spółki cywilnej. Po 
uprzednim merytorycznym przygotowaniu się do zajęć, wg konspektu udostępnionego 
poprzednio (chodzi m.in. o zapoznanie się z orzecznictwem), proszę o udzielenie odpowiedzi 
na następujące pytania: 

1. Na przykładzie podanych niżej przepisów, wskaż pod jakimi nazwami występuje „spółka 
cywilna” w przepisach prawa: 

- art. 458[2] k.p.c.; art. 819[1] §2; art. 886 § 2 k.p.c.; 891[1] § 2 k.p.c.; art. 911[2] k.p.c. 
- art. 778 k.p.c. 
- § 41 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w 
sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. Nr 102, poz. 1122) 
 

a) 4582 KPC -  przedsiębiorca,  

b) 8191 KPC – spółka cywilna  

c) 886 § 2 KPC – spółka cywilna, wspólnik  

d) 8911 § 2 KPC – spółka cywilna  

e) 9112 KPC – spółka  

f) 778 KPC – spółka prawa cywilnego  

g) 41 ust. 1 pkt. 5 -  wspólnicy spółki cywilnej 

458 (2) k.p.c. – majątek wspólny wspólników 
spółki cywilnej 

819 (1) §2 k.p.c. - przekształcenie spółki 
cywilnej w spółkę handlową 

886 §2 k.p.c. – pracodawcą jest spółką 
cywilna 

891 (1) §2 k.p.c. – wspólnicy spółki cywilnej 

911 (2) k.p.c. - zajęcie praw dłużnika 
przysługujących mu na wypadek wystąpienia 
ze spółki cywilnej lub jej rozwiązania 
dokonane jest z chwilą powiadomienia 
dłużnika o zajęciu 

778 k.p.c. – wspólny majątek wspólników 
spółki prawa cywilnego  

§ 41 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. 
w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i 
zbiorów dokumentów (Dz.U. Nr 102, poz. 
1122) - wspólnicy spółki cywilnej 

Poniżej wskazuję pod jakimi nazwami 
występuję spółka cywilna w podanych 
przepisach: 

art. 458  

1. Art. 4582 k.p.c. – spółka cywilna, jako 
przedsiębiorca prowadzący sprawy 
gospodarcze rozumiane jako stosunek 
cywilny między przedsiębiorcami w zakresie 
prowadzonej przez nich działalności 
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art. 458 § 1 k.p.c. Sprawami gospodarczymi 
są sprawy: 

1) ze stosunków cywilnych między 
przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej 
przez nich działalności gospodarczej; 

 

Art. 819 [1] k.p.c. 

§ 1. Zbycie przedsiębiorstwa lub 
gospodarstwa rolnego po wszczęciu 
postępowania egzekucyjnego nie ma 
wpływu na bieg tego postępowania. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w 
razie przekształcenia organizacyjnego 
dłużnika będącego osobą prawną, a także 
spółką handlową niemającą osobowości 
prawnej, jak również przekształcenia spółki 
cywilnej w spółkę handlową. 

Art. 886 k.p.c. 

§ 2. Jeżeli pracodawcą nie jest osoba 
fizyczna, grzywnie podlega pracownik lub 
wspólnik odpowiedzialny za wykonanie takiej 
czynności, a w razie niewyznaczenia takiego 
pracownika lub niemożności jego ustalenia - 
osoby uprawnione do reprezentowania 
pracodawcy. Jeżeli pracodawcą jest spółka 
cywilna, grzywnie podlega którykolwiek ze 
wspólników. 

Art. 891[1] k.p.c. 

§ 2. W razie zajęcia rachunku wspólnego dla 
wspólników spółki cywilnej, komornik 
zawiadamia pozostałych wspólników. 

Art. 911[2] k.p.c. 

§ 1. Zajęcie praw dłużnika przysługujących 
mu na wypadek wystąpienia ze spółki 
cywilnej lub jej rozwiązania dokonane jest z 
chwilą powiadomienia dłużnika o zajęciu. O 
zajęciu komornik powiadomi pozostałych 
wspólników, jeżeli ich adresy zostaną 
komornikowi podane przez którąkolwiek ze 
stron. 

 

gospodarczej. 

2. Art. 8191 §2 k.p.c. – przekształcenie 
organizacyjne dłużnika – przekształcenie 
spółki cywilnej w spółkę handlową. 

3. Art. 886 §2 k.p.c. – spółka cywilna 
jako pracodawca – jeżeli pracodawcą jest 
spółka cywilna, grzywnie podlega 
którykolwiek ze wspólników. 

4. Art. 8911 §2 k.p.c. – spółka cywilna 
jako dłużnik, przeciwko któremu wystawiono 
tytuł wykonawczy – w razie zajęcia rachunku 
wspólnego dla wspólników spółki cywilnej, 
komornik zawiadamia pozostałych 
wspólników.  

5. Art. 9112 k.p.c. – spółka cywilna jako 
dłużnik - zajęcie praw dłużnika 
przysługujących mu na wypadek wystąpienia 
ze spółki cywilnej lub jej rozwiązania 
dokonane jest z chwilą powiadomienia 
dłużnika o zajęciu.  

6. Art. 778 k.p.c. – egzekucja ze 
wspólnego majątku wspólników spółki 
cywilnej – konieczny tytuł egzekucyjny 
wydany przeciwko wszystkim wspólnikom.  

7. §41 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości w sprawie 
prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów 
dokumentów (Dz.U. nr 102, poz. 1122) – 
spółka prawa cywilnego - wskazanie imienia 
(imion) i nazwiska oraz imion rodziców 
każdego ze wspólników oraz zamieszczenie 
zwrotu: „jako wspólnicy spółki prawa 
cywilnego. 
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Art. 778 k.p.c.  

Do egzekucji ze wspólnego majątku 
wspólników spółki prawa cywilnego 
konieczny jest tytuł egzekucyjny wydany 
przeciwko wszystkim wspólnikom. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 września 
2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg 
wieczystych i zbiorów dokumentów § 41: 

5) spółki prawa cywilnego — przez 
wskazanie imienia (imion) i nazwiska oraz 
imion rodziców każdego ze wspólników oraz 
zamieszczenie tekstu: „jako wspólnicy spółki 
prawa cywilnego”, 

Tak. Generalnie chodziło o wskazanie, po pierwsze, że „spółka cywilna” to jest rodzaj 
neologizmu, nieprzetłumaczalnego „wprost” na języki obce. Po drugie, chodziło  o 
wykazanie, że w aktach prawnych spółka ta występuje pod dwiema nazwami, czasem – o 
zgrozo – w tym samym przepisie (!): § 41 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie 
prowadzenie ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów brzmi tak naprawdę: 5) wspólników 
spółki cywilnej - przez wskazanie w odniesieniu do każdego ze wspólników: imienia (imion) i 
nazwiska oraz imion rodziców lub nazwy i siedziby osoby prawnej lub nazwy i siedziby 
jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność 
prawną, oraz zamieszczenie tekstu: "jako wspólnicy spółki prawa cywilnego". 

 

2. Jaka jest natura stosunku prawnego „spółki cywilnej”. Czy spółka taka jest podmiotem 
prawa? Jak należy oznaczać „spółkę cywilną” jako stronę umowy cywilnoprawnej? 

Spółka cywilna powstaje na skutek umowy 
zawartej przez co najmniej dwie osoby 
(mogą to być osoby fizyczne lub prawne). 
Wspólnicy zobowiązują się dążyć do 
osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego 
poprzez działanie w oznaczony sposób, w 
szczególności przez wniesienie wkładów.  

Spółka cywilna jest więc stosunkiem 
obligacyjnym, na podstawie którego strony 
umowy realizują wspólnie określone 
przedsięwzięcie o charakterze 
gospodarczym. Umowa spółki jest 
czynnością prawną konsensualną, z kolei do 
jej zawarcia przewidziana została forma 
pisemna dla celów dowodowych. 

Spółka cywilna nie jest podmiotem prawa.  

Z kolei „spółkę cywilną” jako stronę umowy 

 

Spółka cywilna jest stosunkiem 

zobowiązaniowym. Spółka cywilna nie jest 

podmiotem prawa – nie posiada zdolności 

prawnej. Spółkę cywilną należy oznaczać 

poprzez wskazanie wspólników spółki 

cywilnej. 
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cywilnoprawnej należy oznaczyć poprzez 
wskazanie osób fizycznych – wspólników 
spółki cywilnej wraz z informacją „wspólnik 
spółki cywilnej”. Należy też wskazać numery 
NIP wspólników spółki cywilnej. 

W odróżnieniu od spółek prawa handlowego 
spółka cywilna nie posiada osobowości 
prawnej, nie stanowi jednostki 
organizacyjnej posiadającej podmiotowość 
prawną jak spółki osobowe, lecz jest 
konstrukcją regulowaną przez prawo 
zobowiązań (art. 860-875 Kodeksu 
cywilnego). Nie stanowi więc samodzielnego 
podmiotu prawa, podmiotami prawa 
pozostają wspólnicy spółki cywilnej. W 
związku z tym spółka cywilna nie ma 
własnego mienia – nabywane prawa i 
zaciągane zobowiązania wchodzą do 
wspólnego majątku wspólników, 
stanowiącego ich współwłasność (czy, 
będąc precyzyjnym, wspólność) łączną. 
Także wspólnicy, nie spółka, prowadzą 
ewentualne przedsiębiorstwo, które podlega 
rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej. To wspólnicy 
są przedsiębiorcami i to oni mają firmy 
(oznaczenia indywidualizujące 
przedsiębiorcę). Spółka cywilna nie może 
mieć firmy. 

Zawierając umowę, wspólnicy zobowiązują 
się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu 
gospodarczego, w sposób oznaczony, w 
szczególności poprzez wniesienie wkładu, 
przy czym nie musi to być działalność 
zarobkowa – dopuszczalne jest np. 
powołanie spółki w celu wspólnej budowy 
drogi. Umowa spółki powinna zostać zawarta 
na piśmie dla celów dowodowych (ad 
probationem). Istotą spółki cywilnej jest 
stałość jej składu osobowego, wobec czego 
wspólnik nie może rozporządzać udziałem w 
majątku wspólnym ani w jego składnikach 
(przynajmniej do rozwiązania spółki), 
utrudnione jest także wystąpienie ze spółki. 

Spółka cywilna może być pracodawcą. W 
sprawach z zakresu prawa pracy ma 
zdolność sądową i zdolność procesową. 

Spółka cywilna nie posiada osobowości 
prawnej, ani statusu przedsiębiorcy, dlatego 

Spółka cywilna nie jest spółką prawa 
handlowego, nie może być ona także 
uznana za przedsiębiorcę. Spóła cywilna 
uznawana jest za korporację/zrzeszenie 
wspólników oraz stanowi specyficzny, 
wielostronny stosunek prawny (umowę), 
której cechą charakterystyczną jest to, że 
interesy stron są tożsame (osiągnięcie 
wspólnego celu gospodarczego). 
Przedsiębiorcami są natomiast wspólnicy 
spółki cywilnej. Spółka cywilna nie ma 
podmiotowości prawnej, zatem stroną umów 
cywilnoprawnych są jej wspólnicy. W 
komparycji należy więc wskazać wspólników 
oraz sprecyzować, że działają oni w ramach 
spółki cywilnej – należy podać także jej 
dane. 
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stroną umowy nie jest bowiem sama spółka, 
ale jej wspólnicy. W konsekwencji w 
nagłówku zawieranej ze spółką cywilną 
umowy cywilnoprawnej należy pisać, że jest 
ona zawierana np. z „Janem Kowalskim (…), 
Janem Wiśniewskim (…), Janem 
Bednarskim (…) – działającymi w ramach 
spółki cywilnej o nazwie…”. 

Spółka cywilna nie jest podmiotem prawa – w odróżnieniu od wszystkich spółek 
handlowych, w tym handlowych spółek osobowych (nota bene: tak, jak nie ma „prawa 
handlowego”, tak nie ma „spółek prawa handlowego”). 

Dominujący jest taki, że spółka cywilna jest stosunkiem zobowiązaniowym (zapewne w 
jakimś zakresie o rozszerzonej skuteczności, o czym niżej). 

Prawidłowo wskazaliście Państwo, że skoro spółka, jako taka, nie ma podmiotowości 
prawnej, to nie może być stroną umowy. A zatem w komparycji umowy należy podawać 
wspólników, ich NIP-y, a zapewne i NIP spółki, która takowy posiada. 

  

3. Czy spółka cywilna ma zdolność sądową? Jak to wygląda w postępowaniu przed sądem 
pracy (czy może być „pracodawcą”)? 

Spółka cywilna nie posiada zdolności 
sądowej. Stroną postępowania muszą być 
wszyscy wspólnicy spółki cywilnej. Zgodnie z 
literalnym brzmieniem art. 3 Kodeksu pracy, 
pracodawcą jest jednostka organizacyjna, 
choćby nie posiadała osobowości prawnej, a 
także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one 
pracowników. W związku z tym spółka 
cywilna może być pracodawcą. Jeśli 
pracownik występuje przeciwko spółce 
cywilnej jako swojemu pracodawcy w pozwie 
powinien wskazać jako stronę pozwaną tę 
spółkę oraz wszystkich jej wspólników. 

Spółka cywilna nie ma zdolności sądowej 
(art. 64 k.p.c.) za wyjątkiem postępowań z 
zakresu prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych (art. 460 §1 k.p.c. w zw. z art. 3 
k.p). 

„Art. 64 k.p.c. przyznaje zdolność sądową 
osobom fizycznym i prawnym oraz 
jednostkom organizacyjnym niebędącym 
osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje 
zdolność prawną. 

Spółka cywilna nie należy do którejkolwiek z 
ww. kategorii podmiotów i tym samym nie 
posiada zdolności sądowej.” – 
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w 
Rzeszowie z dnia 8 listopada 2013 r. sygn. 
akt: I ACz 807/13. 

„Spółka cywilna nie jest osobą fizyczną, nie 

Spółka cywilna nie posiada zdolności 
sądowej. W przypadku postępowań przed 
sądem pracy pracodawcą jest każdy ze 
wspólników, a nie sama spółka, bo status 
przedsiębiorcy posiadają wyłącznie 
wspólnicy. Zgodnie z orzecznictwem Sądu 
Najwyższego zakładem pracy w rozumieniu 
przepisów Kodeksu pracy, posiadającym 
zdolność sądową oraz procesową, jest 
natomiast wyodrębniona jednostka 
organizacyjna spółki cywilnej zatrudniająca 
pracowników. 
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ma osobowości prawnej, ani też żadnymi 
przepisami ustawowymi nie została jej 
przyznana zdolność prawna. Tym samym, 
nie ma ani zdolności sądowej, ani też 
procesowej” - Wyrok Sądu Apelacyjnego w 
Katowicach z dnia 20 października 2016 r. 
sygn. akt: III AUa 1846/15. 

Zgodnie z treścią art. 3 kodeksu pracy 
pracodawcą jest jednostka organizacyjna, 
choćby nie posiadała osobowości prawnej, a 
także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one 
pracowników. Mimo, iż nie istnieje 
ugruntowany pogląd przemawiający za tym, 
że spółka cywilna może być pracodawcą, to 
co do zasady można przyjąć, iż spółka 
cywilna, która zatrudnia pracowników pod 
własną firmą może być pracodawcą. W tym 
przypadku podmiotem zatrudniającym nie 
będą sami wspólnicy spółki, ale spółka. 

Za pracodawcę pracowników spółki cywilnej 
należy uważać jednostkę organizacyjną, 
jaka została utworzona w wyniku umowy 
spółki. Jednak aby można było uznać spółkę 
cywilną za pracodawcę musi ona być 
wyodrębniona i być samodzielna finansowo. 
W postanowieniu z dnia 29 stycznia 1999 r., 
II UKN 507/98, Sąd Najwyższy podtrzymał 
pogląd przedstawiony w wyroku z dnia 7 
listopada 1995 r., I PRN 84/95 (OSNAPiUS 
1996 r. Nr 12, poz. 170), według którego 
wyodrębniona jednostka organizacyjna 
spółki cywilnej zatrudniająca pracowników 
jest zakładem pracy w rozumieniu art. 3 
kodeksu pracy i ma zdolność sądową oraz 
procesową w sprawach z zakresu prawa 
pracy (art. 460 § 1kodeksu postępowania 
cywilnego). 

Co do tego, że spółka cywilna – wobec braku zdolności prawnej – nie posiada tzw. ogólnej 
zdolności sądowej, nie ma żadnych wątpliwości (por. art. 64 k.c.). Przez czas jakiś 
rzeczywiście popularny był pogląd, który takiej spółce przyznawał zdolność sądową spółce 
cywilnej, jako pracodawcy, na tle art. 460 § 1 k.p.c. Pytanie pierwsze, czy istotnie spółka 
cywilna jest pracodawcą. Pytanie drugie, po co tej spółce zdolność sądowa, przecież na tle 
art. 778 k.p.c., wyrok wydany przeciwko spółce cywilnej nie nadawałby się do egzekucji.  

Stąd od jakiegoś czasu wyraźnie w orzecznictwie SN przyjmowano, że pozwie wskazać jako 
stronę pozwaną nie tylko spółkę, ale także wszystkich wspólników (zob. orzeczenia z 
konspektu). Ostatnio Sąd Apelacyjny w Katowicach wyraźnie opowiada się przeciwko 
zdolności sądowej spółki cywilnej – zob. wyroki z dnia 20.10.2016 r. III AUa 1846/15 oraz z 
dnia 21.02.2018 r., III AUa 422/17. 
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4. Wspólnicy spółki cywilnej jako pozwani. O czym trzeba pamiętać? 

Nie można pozwać spółki cywilnej. Można 
pozwać wspólników spółki cywilnej, w 
związku z tym w pozwie należy wpisać 
wszystkich wspólników danej spółki cywilnej 
oraz oznaczyć NIP każdego ze wspólników. 

Należy pamiętać, aby żądanie obejmowało 
zasądzenie roszczenia od wspólników 
solidarnie. Egzekucja z majątku wspólnego 
wspólników spółki cywilnej jest możliwa po 
uzyskaniu tytułu egzekucyjnego przeciwko 
wszystkim wspólnikom 

Jeśli przedsiębiorcy działający w ramach 
spółki cywilnej nie wywiązują się ze swoich 
zobowiązań, można dochodzić ich przed 
sądem cywilnym. Należy jednak pamiętać, 
że pozwanymi muszą być wspólnicy. 

Z uwagi na konstrukcję odpowiedzialności 
za zobowiązania spółki cywilnej, adresatem 
naszych roszczeń mogą być zarówno 
wszyscy (o korzyściach z tego płynących w 
dalszej części artykułu) wspólnicy jak i 
wybrani (czy nawet jeden). Wiąże się to z 
solidarną odpowiedzialnością wspólników- 
oznaczająco to, że:  

a) każdy wspólnik odpowiada cały 
majątkiem za całość zobowiązań spółki 

b) roszczenie można skierować do 
dowolnego z nich 

c) kwestia ewentualnych rozliczeń 
pomiędzy wspólnikami nie leży w gestii 
wierzyciela, a samych wspólników (regres) 

Abstrahując od kwestii dowodów i 
załączników, które muszą znaleźć się w 
pozwie, ważne aby dołączyć do niego odpisy 
z ewidencji działalności gospodarczej 
wspólników, których pozywamy. Wskazywać 
one będą bowiem na to, że rzeczywiście 
nimi są. Nie będziemy bowiem (co do 
zasady) dysponować umową spółki- spółki 
cywilne nie mają zaś odrębnego rejestru. 
Wzmianka o tym, że dany przedsiębiorca 
(czy spółka) uczestniczy w spółce cywilnej 
znajdzie się w: 

a) wypisie z ewidencji działalności 
gospodarczej (osoby fizyczne) 

 

b) odpisie z rejestru 
przedsiębiorców krs (osoby prawne i 

Spółka cywilna jest umową zawartą 
pomiędzy jej wspólnikami. Spółka cywilna 
nie jest osobą fizyczną, nie ma osobowości 
prawnej, ani też nie posiada zdolności 
prawnej. Nie ma ona zatem także ani 
zdolności sądowej ani też procesowej. Ze 
względu na wskazaną w art. 864 k.c., 
solidarną odpowiedzialność wspólników 
spółki za jej zobowiązania, w sytuacji 
pozywania wspólników spółki cywilnej, po 
stronie pozwanych zachodzi 
współuczestnictwo materialne (nie będące 
przy tym jednocześnie współuczestnictwem 
koniecznym, ani jednolitym w rozumieniu 
przepisów art. 72 § 2 i art. 73 § 2 k.p.c.). 
Należy mieć na uwadze, aby reprezentując 
pracownika w sporze z pracodawcą 
będącym spółką cywilną, jako stronę 
pozwaną w pozwie wskazać nie tylko spółkę 
cywilną ale także wszystkich jej wspólników. 
Odpowiedzialność solidarną za 
zobowiązania spółki cywilnej, na podstawie 
art. 864 k.c., ponoszą zarówno aktualni jej 
wspólnicy, jak i wspólnicy, którzy w okresie 
powstania zobowiązania byli jej wspólnikami. 
Dla ustalenia kręgu podmiotów 
odpowiedzialnych za zobowiązania spółki 
cywilnej w sytuacji, gdy źródłem 
zobowiązania jest umowa, nie ma znaczenia 
skład osobowy tej spółki z daty zawarcia 
umowy. Ważne jest natomiast to, czy dany 
podmiot był wspólnikiem spółki w okresie 
powstania zobowiązania, ewentualnie, czy 
przystąpił do spółki już po powstaniu tego 
zobowiązania. 
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„ułomne osoby prawne”). 

 

W przypadku, gdy spółka jest stroną 
pozwaną, pozew może być wytoczony 
przeciwko któremukolwiek ze wspólników. 
Nie ma potrzeby pozywać wszystkich, choć 
jest to zasadne – choćby z punktu widzenia 
przyszłej egzekucji. Do egzekucji z majątku 
wspólnego wspólników spółki konieczny jest 
tytuł egzekucyjny wydany przeciwko 
wszystkim wspólnikom. 

„Występujący przeciwko spółce cywilnej 
pracownik powinien w pozwie wskazać jako 
stronę pozwaną nie tylko tę spółkę, ale także 
wszystkich wspólników” – wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 10 maja 1996 r. sygn. 
akt: I PKN 77/96. 

 

„Występując z powództwem przeciwko 
pracodawcy będącemu spółką cywilną 
pracownik powinien w pozwie oznaczyć jako 
stronę pozwaną nie tylko spółkę, ale także 
wszystkich wspólników” - wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 10 maja 1996 r. sygn. 
akt: I PRN 63/95. 

 

„Ze względu na przewidzianą w art. 864 k.c. 
solidarną odpowiedzialność wspólników za 
zobowiązania spółki, w sprawie przeciwko 
wspólnikom spółki po stronie pozwanych 
zachodzi współuczestnictwo materialne, 
które nie jest jednak ani współuczestnictwem 
koniecznym, ani jednolitym w rozumieniu 
przepisów art. 72 § 2 i art. 73 § 2 k.p.c. 
Natomiast w sprawie, w której wspólnicy 
spółki cywilnej dochodzą wierzytelności 
wchodzącej w skład majątku wspólnego 
wspólników spółki cywilnej, po ich stronie 
zachodzi współuczestnictwo materialne 
konieczne w rozumieniu art. 72 § 1 pkt 1 i § 
2 k.p.c., będące równocześnie 
współuczestnictwem jednolitym, o którym 
mowa w art. 73 § 2 k.p.c.” - Wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 maja 2017 r. 
sygn. akt: I ACa 1431/16. 
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„Przepis art. 864 k.c. traktuje o 
odpowiedzialności wspólników za 
zobowiązania spółki cywilnej, tj. 
zobowiązania wspólników, które nie są ich 
zobowiązaniami osobistymi, natomiast 
wynikają z działalności spółki cywilnej. 
Odpowiedzialność na podstawie tego 
przepisu ponoszą zarówno aktualni, jak 
również byli wspólnicy spółki cywilnej, przy 
czym w stosunku do tych ostatnich istotne 
jest ustalenie, że w okresie powstania 
zobowiązania byli oni wspólnikami spółki 
cywilnej. 2. Dla ustalenia kręgu podmiotów 
odpowiedzialnych z tytułu zobowiązań spółki 
w sytuacji, gdy źródłem zobowiązania jest 
umowa, nie ma znaczenia skład osobowy 
spółki z daty zawarcia tej umowy. Istotne jest 
natomiast to, czy dany podmiot był 
wspólnikiem spółki w okresie powstania 
zobowiązania, ewentualnie, czy przystąpił do 
spółki już po powstaniu tego zobowiązania” - 
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 6 
września 2018 r., sygn. akt: I AGa 178/18. 

Ok. Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie. Stąd zasadniczo od powoda 
zależy, przeciwko komu występuje. Jeśli egzekucja miałaby być prowadzona z majątku 
spółki to w związku z art. 778 k.p.c. pozwem należy objąć wszystkich wspólników. 

5. Wspólnicy spółki cywilnej jako powodowie. O czym trzeba pamiętać? Jak należy zasądzić 
świadczenie na rzecz takich wspólników? 

Stroną postępowania sądowego będą 
wszyscy wspólnicy (współuczestnictwo 
materialne konieczne). Wierzytelność 
dochodzona przed sądem jest częścią 
majątku spółki cywilnej. W związku z tym 
kwota może być zasądzona tylko i wyłącznie 
na rzecz wszystkich wspólników. 

Należy pamiętać, aby wspólnicy wnieśli 
pozew łącznie – wskazali siebie imiennie 
jako powodów oraz wskazali, że występują 
jako wspólnicy spółki cywilnej podając jej 
dane z CEIDG. Świadczenie należy zasądzić 
na rzecz wszystkich wspólników spółki 
cywilnej ze wskazaniem, że zasądzenie 
następuje na rzecz powodów będących 
wspólnikami spółki cywilnej 

W sytuacji gdy spółka cywilna występuje po 
stronie powodowej, to w takim wypadku 
zachodzi współuczestnictwo konieczne i 
jednolite. Powodami są więc wszyscy 
wspólnicy i tak powinny być wnoszone 
pozwy. W razie pominięcia tego wymogu, tj. 
jeżeli okaże się, że nie występują w 
charakterze powodów lub pozwanych 
wszystkie osoby, których łączny udział w 
sprawie jest konieczny, sąd wezwie stronę 
powodową, aby oznaczyła w wyznaczonym 

Należy pamiętać, że w przypadku spółki 
cywilnej po stronie powodowej muszą 
występować wszyscy wspólnicy spółki 
(współuczestnictwo materialne konieczne). 

Świadczenie na rzecz wspólników spółki 
cywilnej należy zasądzić na rzecz wszystkich 
wspólników. 
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terminie osoby niebiorące udziału w taki 
sposób, by ich wezwanie lub zawiadomienie 
było możliwe, a w razie potrzeby, aby 
wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie 
kuratora. Zagadnienia powyższe znajdują 
omówienie w orzecznictwie Sądu 
Najwyższego, przykładowo w poniższych 
tezach uchwały SN z dnia 9 lutego 2011 r.: 

„Na podstawie art. 864 k.c. wspólnicy są 
solidarnie odpowiedzialni za zobowiązania 
zaciągnięte w ich imieniu lub wynikające ze 
zdarzeń odnoszących się do ich wspólnego 
majątku albo wspólnej działalności. Przepis 
ten, o charakterze bezwzględnie 
obowiązującym, wyraża jednocześnie 
zasadę, że każdy wspólnik odpowiada za 
całość zobowiązań spółki całym swoim 
majątkiem, także majątkiem osobistym (por. 
też art. 778 k.p.c.). Zauważalna różnica 
między materialnoprawnym podłożem 
aktywów i pasywów spółki cywilnej wpływa 
również na pozycję procesową wspólników 
w postępowaniu sądowym. Na tym tle 
zachodzi potrzeba rozstrzygnięcia, czy 
istniejące między nimi współuczestnictwo 
materialne, wynikające ze wspólnych praw i 
obowiązków (art. 72 § 1 pkt 1 k.p.c.), ma 
również charakter współuczestnictwa 
koniecznego po stronie czynnej (art. 72 § 2 
k.p.c.).” 

„W judykaturze nie ma potwierdzenia wprost 
współuczestnictwa koniecznego wspólników 
spółki cywilnej po stronie powodowej, ale 
taką konkluzję można wyprowadzić 
pośrednio z zastosowanej argumentacji. Sąd 
Najwyższy wyraził pogląd, że po rozwiązaniu 
spółki cywilnej każdy wspólnik może przed 
podziałem majątku wspólnego wspólników 
samodzielnie dochodzić przypadającej mu 
części wierzytelności, w granicach 
przysługującego udziału w tym majątku 
(wyroki Sądu Najwyższego z dnia 6 
listopada 2002 r., I CKN 1118/00, „Biuletyn 
SN” 2003, nr 3, poz. 16, z dnia 10 lutego 
2004 r., IV CK 12/03, OSNC 2005, nr 3, poz. 
44 i z dnia 11 lutego 2009 r., V CSK 325/08). 
Taka możliwość – jak podkreślono – otwiera 
się dopiero po rozwiązaniu spółki, gdy do 
majątku wspólników mają zastosowanie 
przepisy o współwłasności w częściach 
ułamkowych (art. 875 § 1 k.c.). Takiej 
możliwości nie było natomiast przy istnieniu 
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współwłasności łącznej, w czasie trwania 
spółki. W judykaturze nie zostało 
potwierdzone uprawnienie wspólnika 
istniejącej spółki cywilnej do samodzielnego 
dochodzenia wierzytelności wchodzącej w 
skład majątku wspólnego.” 

„Konsekwencją współuczestnictwa 
koniecznego czynnego jest istnienie łącznej 
legitymacji procesowej, wymagającej 
występowanie w sprawie wszystkich 
uprawnionych w charakterze powodów. W 
przedstawionej przez Sąd Okręgowy sytuacji 
procesowej konieczny jest udział w 
charakterze powodów wszystkich 
wspólników (art. 72 § 2 k.p.c.). Wspólnik 
spółki cywilnej nie jest więc samodzielnie 
legitymowany do odchodzenia wierzytelności 
wchodzącej w skład majątku wspólnego 
wspólników tej spółki.” 

„Ze względu na przewidzianą w art. 864 k.c. 
solidarną odpowiedzialność wspólników za 
zobowiązania spółki, w sprawie przeciwko 
wspólnikom spółki po stronie pozwanych 
zachodzi współuczestnictwo materialne, 
które nie jest jednak ani współuczestnictwem 
koniecznym, ani jednolitym w rozumieniu 
przepisów art. 72 § 2 i art. 73 § 2 k.p.c. 
Natomiast w sprawie, w której wspólnicy 
spółki cywilnej dochodzą wierzytelności 
wchodzącej w skład majątku wspólnego 
wspólników spółki cywilnej, po ich stronie 
zachodzi współuczestnictwo materialne 
konieczne w rozumieniu art. 72 § 1 pkt 1 i § 
2 k.p.c., będące równocześnie 
współuczestnictwem jednolitym, o którym 
mowa w art. 73 § 2 k.p.c.” - Wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 maja 2017 r. 
sygn. akt: I ACa 1431/16. 

Odpowiedź na pytanie „jak należy zasądzić 
świadczenie na rzecz wspólników spółki 
cywilnej?” przedstawię na podstawie wyroku 
Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 9 
lutego 2016 r. sygn. VIII GC 155/11: „ I.  
zasądza od pozwanego M. P. (1) na rzecz 
powodów kwotę 46.900 zł (czterdziestu 
sześciu tysięcy dziewięciuset złotych) z 
odsetkami ustawowymi liczonymi w stosunku 
rocznym od dnia 1 lutego 2011 r. do dnia 
zapłaty; z tym że 99% tej kwoty, tj. 46.431 zł 
(czterdzieści sześć tysięcy czterysta 
trzydzieści jeden złotych) na rzecz powoda 
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D. M., a 1% tej kwoty, tj. 469 zł (czterysta 
sześćdziesiąt dziewięć złotych) na rzecz 
powódki E. M.; … D. M. i E. M. wnieśli 
pozew w postępowaniu upominawczym o 
zapłatę kwoty 143.787 zł z odsetkami 
ustawowymi od dnia 1 lutego 2011 r. 
przeciwko M. P. (1). W uzasadnieniu pozwu 
wskazali, że podstawę prawną ich żądania 
stanowi art. 742 k.c., powodowie jako 
wspólnicy spółki cywilnej” 

W sprawie III CZP 130/10 SN opowiedział się za współuczestnictwem materialnym 
koniecznym; podobnie SA w Łodzi w wyroku z 9.05.2017 r., I ACa 1431/16 oraz ostatnio w 
Katowicach w wyroku z 13.07.2018 r., V ACa 31/18. 

To wszak nie rozwiązuje problemu „jak” należy zasądzać należność. Niektórzy zasądzają 
„solidarnie” (solidarność czynna). Inni: „jako wspólników spółki cywilnej/spółki prawa 
cywilnego” („analogia” z przepisu rozporządzenia o prowadzeniu ksiąg wieczystych). To 
wszak niewiele znaczy i w istocie „przerzuca” na organ egzekucyjny konieczność 
weryfikowania prawidłowości występowania wspólników. 

6. Jakie rodzaje spółki cywilnej się wyróżnia? 

Można wyróżnić spółkę celową, która jest 
zawiązywana do osiągnięcia określonego 
celu gospodarczego 

spółka zawarta na określony czas, do 
osiągnięcia określonego celu 
gospodarczego lub bezterminowa 

spółka wewnętrzna i zewnętrzna 

spółka posiadająca majątek wspólny i 
spółka, w której majątek wspólny został 
wyłączony 

spółka do prowadzenia działalności 
gospodarczej i spółka nie do prowadzenia 
działalności gospodarczej 

spółka do której wniesiono wkłady rzeczowe, 
spółka do której wniesiono wkłady mieszane, 
spółka do której wniesiono wkłady pieniężne 

szczególny rodzaj – spółka cicha 

konsorcjum 

Przepisy prawa nie wyszczególniają 
rodzajów poszczególnych spółek cywilnych 
(nie dotyczy to sytuacji np. kiedy spółka 
cywilna która nie posiada zdolności sądowej, 
w ramach wyjątku w zakresie spraw 
wynikających z prawa pracy zostaje jej 
przyznana). Należy jednak zwrócić uwagę 
na fakt, iż ze względu na rozwiązania 

Możemy wyróżnić następujące rodzaje 
spółki cywilnej:  

1. spółka wewnętrzna (w tym według 
części doktryny - spółka cicha) – reguluje 
wyłącznie stosunki między wspólnikami 
niewystępującymi na zewnątrz jako 
organizacja; 
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prawne oraz skutki z nich wynikające, 
określone w pozostałych punktach 
przestawionych zagadnień – możemy 
podzielić spółkę cywilną na spółkę 
składającą się z dwóch wspólników oraz 
spółkę wieloosobową. 

2. spółka zewnętrzna; 

3. zdaniem części doktryny: konsorcjum 
– kwestionowane w orzecznictwie; 
omówione szczegółowo w odpowiedzi nr 21. 

A. Herbet [w:] System… wyróżnia następujące rodzaje: 

1)  spółka na czas oznaczony i nieoznaczony (Nb 137);   

2)  spółka na czas dłuższy i na czas krótszy (Nb 138);   

3)  spółka okazjonalna i dla prowadzenia stałej działalności (Nb 139);   

4)  spółka dysponująca majątkiem objętym wspólnością łączną i pozbawiona wyodrębnienia 
majątkowego (Nb 140);   

5)  spółka zewnętrzna i wewnętrzna (Nb 141);   

6)  spółka „klasyczna” i prowadząca przedsiębiorstwo (Nb 142) 

Tym, czy konsorcjum to spółka cywilna, zajmiemy się niżej… 

7. Jakie elementy zawierać powinna/zawierać może umowa spółki cywilnej? 

Umowa spółki cywilnej powinna/może 
zawierać następujące elementy: 

- określenie wspólnego celu gospodarczego, 

- zobowiązanie wspólników do oznaczonych 
działań, 

- oznaczenie wspólników, 

- nazwę spółki, 

- określenie wysokości wkładów, 

- ustalenie udziałów w zyskach i stratach, 

- sposoby rozwiązania spółki, 

- czas, na jaki zawierana jest umowa spółki. 

1) Oznaczenie wspólników  

2) Wspólny cel gospodarczy 

3) Sposób osiągnięcia celu 
gospodarczego 

4) Zobowiązanie do osiągnięcia 
wspólnego celu gospodarczego 

5) Oznaczenie wkładów 
poszczególnych wspólników 

Pozostałe elementy mają charakter 
fakultatywny. 

Przykładowo: nazwa, uregulowanie 
prowadzenia spraw, reprezentacji, udziału w 
zyskach/ stratach, czas trwania, przyczyny 
rozwiązania, sposób i termin wypowiedzenia, 
wstąpienie do spółki. 

Do przedmiotowo istotnych, czyli 
koniecznych elementów umowy spółki 
cywilnej należy zaliczyć określenie stron, tj. 
imiona i nazwiska, względnie firm 
wspólników; określenie wspólnego celu 

Do elementów przedmiotowo istotnych spółki 
cywilnej należą: 

1. oznaczenie stron; 
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(przedsięwzięcia) o charakterze 
gospodarczym, celem tym może być w 
szczególności prowadzenie działalności 
gospodarczej - w takim przypadku umowa 
powinna określać przedmiot tej działalności 
oraz określenie działań, do których podjęcia 
(podejmowania) są zobowiązani wspólnicy, 
a które są niezbędne dla realizacji 
“wspólnego celu gospodarczego” (art. 860 § 
1 KC). 

W przypadku, gdy do spółki mają być 
wniesione wkłady, to umowa musi, rzecz 
jasna, określić przedmiot wkładu (wkładów) i 
wspólnika, który jest zobowiązany wnieść 
dany wkład. Kodeks cywilny nie wymaga w 
sposób bezwzględny, aby umowa określała 
ponadto wartość poszczególnych wkładów. 
Z uwagi na treść art. 861 § 2, wydaje się 
jednak, iż w razie gdy wszystkie wkłady 
wnoszone do spółki mają mieć charakter 
wkładów niepieniężnych, umowa powinna 
określać wartość przynajmniej jednego z 
nich.  

Oprócz postanowień obligatoryjnych umowa 
spółki może zawierać postanowienia 
dodatkowe, zwłaszcza w kwestiach 
unormowanych w KC w sposób 
dyspozytywny. Do tego rodzaju postanowień 
fakultatywnych zaliczamy: 

a) określenie wartości wkładów 
poszczególnych wspólników, jeśli mają być 
one nierówne (art. 861 § 2 KC); 

b) określenie czasu trwania spółki, jeśli 
ma on być ograniczony; 

c) określenie zasad i trybu 
podejmowania uchwał przez wspólników 
(art. 865 § 1 KC); 

d) ograniczenie lub wyłączenie 
uprawnienia poszczególnych wspólników do 
prowadzenia spraw spółki (art. 865 §1 KC); 

e) ograniczenie lub wyłączenie - w 
odniesieniu do poszczególnych wspólników - 
uprawnienia do reprezentowania spółki (art. 
866 KC); 

f) określenie sposobu reprezentowania 
spółki (np. poprzez wprowadzenie wymogu 

2. oznaczenie wspólnego celu 
gospodarczego; 

3. oznaczenie działania, do którego 
zobowiązani są wspólnicy (w szczególności 
mogą oni być zobowiązani do wniesienia 
wkładu czy prowadzenia spraw). 

 

Większość przepisów dotyczących spółki 
cywilnej ma charakter względnie 
obowiązujących, dlatego w umowie spółki 
można zawrzeć również inne elementy, w 
szczególności postanowienia 
wprowadzające odmienną regulację niż w 
Kodeksie cywilnym. Wyjątkiem są przepisy 
bezwzględnie obowiązujące – w umowie 
spółki nie można więc np. zezwolić 
wspólnikom na rozporządzanie udziałem w 
trakcie trwania spółki, wyłączyć wspólnika od 
udziału w zysku (tzw. „lwia spółka”) czy też 
wprowadzić odmienne zasady 
odpowiedzialności wspólników wobec osób 
trzecich, niż jest to uregulowane w Kodeksie 
cywilnym. 
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tzw. reprezentacji łącznej); 

g) określenie udziału danego wspólnika 
w zysku lub (i) stracie spółki w sposób 
odmienny od reguły przewidzianej w art. 867 
KC; 

h) określenie innych niż przewidziane w 
art. 869 § 1 KC terminów wypowiedzenia 
udziału w spółce;  

i) zastrzeżenie w myśl którego 
spadkobiercy wspólnika wejdą do spółki, na 
jego miejsce (art. 872 KC); 

j) określenie powodów rozwiązania 
spółki (art. 873 KC). 

Ok. Bardzo szczegółowe wyliczenie. Określenie stron to oczywiście nie elementy 
„przedmiotowo istotne”… Te ostatnie zamykają się w określeniu wspólnego celu 
gospodarczego i działania, które doń ma prowadzić. 

8. Na czym może polegać „wspólny cel gospodarczy”, leżący u podstaw spółki cywilnej? Czy 
może mieć postać niezarobkową (jeśli tak, podaj przykłady)? 

Wspólny cel gospodarczy jest pojęciem 
zdecydowanie szerszym od celu 
zarobkowego. Nie musi on polegać tylko i 
wyłącznie na osiąganiu zysków. Celem 
gospodarczym mogą być zaoszczędzenie 
wydatków, które każdy ze wspólników gdyby 
nie umowa spółki musiałby je ponosić 
oddzielnie. Cel może mieć postać 
niezarobkową, może to być prowadzenie 
działalności dobroczynnej. 

Wspólny cel gospodarczy może polegać na 
uzyskaniu określonych korzyści 
gospodarczych. Wspólny cel gospodarczy 
może być niezarobkowy. Przykład: np. 
oszczędność kosztów za paliwo w związku 
ze wspólną podróżą do określonego 
miejsca, albo oszczędność kosztów w 
związku z prowadzoną działalnością poprzez 
wspólny sekretariat albo dzielenie 
najmowanych pomieszczeń. 

Spółka cywilna zawiązywana jest dla 
osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. 
Pojęcie celu gospodarczego należy odnieść 
do osiągania korzyści związanych z obrotem 
gospodarczym. Cel gospodarczy nie 
powinien być utożsamiany z celem 
zarobkowym ani materialnym. Bowiem nie 
każda korzyść stanowi zarobek. Cel 
gospodarczy jest bowiem pojęciem 
szerszym niż działalność gospodarcza przy 
prowadzenie przedsiębiorstwa. Wspólne 
prowadzenie działalności gospodarczej 
można potraktować jako jeden z przejawów 
dążenia do wspólnego celu gospodarczego. 
Cel spółki cywilnej powinien być przy tym 
wspólny dla wszystkich wspólników, co 
oznacza, że każdy z nich jest 

Należy wskazać w pierwszej kolejności, że 
„cel gospodarczy” realizowany przez 
wspólników w ramach spółki cywilnej należy 
pojmować szeroko. Może mieć on zarówno 
charakter jednorazowy, jak i stały (ciągły). 
Cel jednorazowy może polegać przykładowo 
na realizacji określonej inwestycji, natomiast 
stały charakter celu gospodarczego polega, 
co do zasady, na prowadzeniu zarobkowej 
działalności w określonej branży. Celem 
gospodarczym będzie z reguły dążenie do 
uzyskania korzyści materialnych, lecz może 
być nim też dążenie do osiągnięcia 
najwyższego stopnia realizacji określonego 
zadania o charakterze majątkowym. 
Przyjmuje się, że wspólny cel gospodarczy 
leżący u podstaw spółki cywilnej, nie 
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zainteresowany w jego osiągnięciu i 
podporządkowuje swoje działania w spółce 
jego realizacji. Wspólność celu znajduje swe 
odzwierciedlenie w partycypowaniu w 
efektach działalności spółki, a przede 
wszystkim w zyskach i stratach. 

Cel spółki cywilnej musi być określony w 
umowie spółki. Przez umowę spółki 
wspólnicy zobowiązują się dążyć do 
wspólnego celu gospodarczego przez 
działanie w sposób oznaczony, w 
szczególności przez wniesienie wkładów 
(art. 860 KC). Pojęcie celu gospodarczego 
oznacza w praktyce dążenie wspólników do 
osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, 
materialnego, mającego na celu osiąganie 
zysków. 

W orzecznictwie sądowym zwraca się uwagę 
na specyfikę spółki cywilnej w kontekście 
dążenia do wspólnego celu gospodarczego. 
W postanowieniu z dnia 9 listopada 2006 r., 
sygn. akt IV CSK 216/06 Sąd Najwyższy 
stwierdził, że właściwość (natura) spółki 
cywilnej jest tak ukształtowana, że nie 
dopuszcza prowadzenia w spółce 
wyodrębnionych rodzajów działalności na 
rachunek i odpowiedzialność każdego ze 
wspólników z osobna. Sąd stwierdził  w/w 
postanowieniu, że umowa spółki cywilnej 
może określać, że każdy ze wspólników 
będzie zajmował się określonym rodzajem 
działalności. 

Nie można natomiast w umowie spółki 
postanowić, że wspólnik zajmujący się 
deficytowym rodzajem działalności będzie 
pozbawiony udziału w zyskach, bowiem taka 
umowa pozostawałaby nie tylko w 
sprzeczności z naturą spółki cywilnej, ale 
także z art. 867 § 1 k.c. W myśl art. 867 § 1 
k.c każdy wspólnik jest uprawniony do 
równego udziału w zyskach i w tym samym 
stosunku uczestniczy w stratach, bez 
względu na rodzaj i wartość wkładu. W 
umowie spółki można inaczej ustalić 
stosunek udziału wspólników w zyskach i 
stratach. Można nawet zwolnić niektórych 
wspólników od udziału w stratach. Natomiast 
nie można wyłączyć wspólnika od udziału w 
zyskach. 

„Każdy ze wspólników zobowiązuje się 

powinien być utożsamiany wyłącznie z 
celem zarobkowym, lecz bardziej z 
motywem racjonalnego gospodarowania, co 
miałoby oznaczać uzyskanie najlepszego 
efektu przy jak największej (maksymalnej) 
oszczędności środków - dla przykładu 
budowa obiektu handlowo-usługowego. 
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wobec każdego z pozostałych, że będzie 
dążyć do wspólnego celu. Cel ten nie 
oznacza jednak wyłącznie celu 
zarobkowego. Może to być na przykład 
wspólne wybudowanie drogi łączącej działki 
osób umawiających się z drogą publiczną. 
Korzystność wspólnego działania może 
wynikać ze specjalizacji poszczególnych 
uczestników spółki. Odnosząc się do 
powyższego przykładu – jeden ze 
wspólników posiada konieczne urządzenia, 
drugi z nich dysponuje materiałami, a trzeci 
wiedzą z zakresu budowy dróg. Co istotne, 
cel spółki nie musi być realizowany przez 
prowadzenie działalności gospodarczej – 
może to być np. wspólne przedsięwzięcie 
sąsiedzkie.” Biorąc pod uwagę powyższy 
cytat można stwierdzić, że cel prowadzenia 
spółki cywilnej może być także 
niezarobkowy. 

Ok. Wspólny cel nie musi mieć charakteru zarobkowego. Wspólne przedsięwzięcie 
sąsiedzkie to jednak chyba nie cel gospodarczy… Podobnie jak wspólna podróż… 

 

9. Na czym może polegać „obowiązek współdziałania wspólników”? Co to jest wkład? Jakie 
znasz rodzaje wkładów? Podaj przykład innego niż wkłady współdziałania. 

Każdy wspólnik jest uprawniony i 
zobowiązany do prowadzenia spraw spółki. 
Wkład to wniesienie do spółki przez 
wspólnika własności lub innych praw albo 
świadczenia usług.  

Rodzaje wkładów: 

• pieniężne, 

• niepieniężne. 

Wkładem może być: wniesienie własności 
nieruchomości, oddanie do bezpłatnego 
używania lokalu, sprzętu, wniesienie 
wierzytelności. Świadczenie usług może 
przykładowo polegać na osobistej pracy w 
warsztacie samochodowym prowadzonym 
przez spółkę. 

Obowiązek współdziałania wspólników 
polega na wniesieniu wkładów. Wkład jest to 
świadczenie które charakteryzuje 
potencjalna zdolność zwiększenia szans 
realizacji wspólnego celu, do którego 
wniesienia do spółki cywilnej zobowiązuje 
się wspólnik. Wkład może być pieniężny albo 
niepieniężny, umówiony, albo rzeczywiście 
wniesiony. Współdziałanie obejmuje również 
prowadzenie spraw spółki. 

Obowiązek współdziałania wspólników spółki 
cywilnej polega na zobowiązaniu się 
wspólników do dążenia do osiągnięcia 
wspólnego celu poprzez wniesienie wkładów 

Obowiązek współdziałania wspólników może 
polegać na wniesieniu przez wspólników 
określonych w umowie spółki wkładów. 
Obowiązek wniesienia wkładów nie musi 
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oraz jeżeli umowa tak stanowi poprzez 
współdziałanie w inny sposób.  

Wkład do spółki cywilnej, w myśl art 861 
kodeksu cywilnego, może stanowić własność 
lub inne prawa albo może polegać na 
świadczeniu usług. 

Poprzez własność należy rozumieć prawo 
własności ruchomości i nieruchomości. 
Innymi prawami, które również mogą 
stanowić przedmiot wkładu do spółki 
cywilnej, są prawa rzeczowe, jak i prawa o 
charakterze obligacyjnym. Do kategorii tej 
zaliczyć należy również prawa do 
przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego. 
Z zakresu tego wykluczone są uprawnienia, 
wynikające z decyzji administracyjnych, jak 
koncesje czy zezwolenia (chyba że wchodzą 
w skład ww. przedsiębiorstwa). 

 

Wkładem do spółki cywilnej może być też 
świadczenie usług, np. udzielanie przez 
wspólnika porad prawnych, które są 
pomocne przy prowadzeniu działalności 
gospodarczej przez spółkę cywilną. 

Warto pamiętać, że spośród dóbr 
niewymienionych w art. 861 kodeksu 
cywilnego wkładem do spółki cywilnej mogą 
być również środki pieniężne. 

Umowa spółki cywilnej musi wyraźnie 
wskazywać, jakie wkłady zostają wniesione 
przez kolejnych wspólników spółki cywilnej. 
Określenie to może przybierać różne 
postacie, np. może to być: 

-  prawo własności samochodu: marka i 
model auta; seria i numer dowodu 
rejestracyjnego; numer VIN pojazdu. 

- prawo własności nieruchomości: numer 
działki, numer księgi wieczystej, rodzaj 
nieruchomości, powierzchnia działki. 

Poza oznaczeniem wkładu należy także 
dokładnie określić jego wartość. Oznaczenie 
to ma istotne znaczenie w przypadku 
rozliczenia ze wspólnikiem występującym ze 
spółki oraz przy określaniu wysokości 
podatku od czynności cywilnoprawnych. W 

obciążać wszystkich wspólników. Zgodnie z 
art. 861 k.c. wkład wspólnika może polegać 
na wniesieniu do spółki własności lub innych 
praw albo na świadczeniu usług. Gdy chodzi 
o rodzaje wkładów możemy wyróżnić wkłady 
niepieniężne (świadczenie usług, wniesienie 
własności lub innych praw, a także 
wniesienie rzeczy do używania) oraz wkłady 
pieniężne. Przykładem innego 
współdziałania niż wniesienie wkładów 
można wskazać działania związane z 
realizacją wspólnego celu gospodarczego 
podejmowane przez danego wspólnika we 
własnym zakresie, np. odpłatne dostarczanie 
surowców do produkcji w ramach 
przedsiębiorstwa spółki. 
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przypadku nieokreślenia wartości wkładów 
domniemywa się, że wkłady wszystkich 
wspólników mają równą wartość. 

Sposób wniesienia wkładów zależy od ich 
rodzaju, a mianowicie od tego, czy chodzi o 
wkłady pieniężne czy niepieniężne. 

W przypadku wkładów pieniężnych 
wspólnicy już w umowie spółki mogą określić 
rachunek bankowy, na który powinna 
nastąpić wpłata odpowiedniej sumy. W 
umowie zastrzec można także obowiązek 
zapłaty odsetek na wypadek uchybienia 
terminowi wniesienia wkładu. Nie jest 
natomiast dopuszczalne zastrzeganie kar 
umownych. 

Co do wkładów niepieniężnych to także 
sposób ich wnoszenia powinien zostać 
określony w umowie spółki. 

Wkłady wnoszone są na własność, do 
używania lub w formie świadczenia usług. 
Rozróżnienie to ma szczególne znaczenie 
przy rozliczeniu ze wspólnikiem 
występującym ze spółki cywilnej. 

Wniesienie wkładu na własność polega na 
przeniesieniu własności przedmiotu danego 
wkładu na pozostałych wspólników spółki. 
Do czynności takiej zastosowanie mają więc 
właściwe przepisy związane z 
przenoszeniem prawa własności. 

Należy pamiętać, iż w przypadku wniesienia 
wkładu do spółki cywilnej w postaci 
nieruchomości przy niezachowaniu formy 
notarialnej czynność taka będzie nieważna z 
mocy prawa. 

Ok. Określenie sposobu działania, za pomocą którego wspólnicy zmierzają do osiągnięcia 
oznaczonego celu gospodarczego jest jednym z niezbędnych elementów umowy spółki.  

Teoretycznie ów sposób działania nie musi być wkładem, rozumianym jako świadczenie 
deklarowane w umowie spółki na rzecz spółki jako organizacji (zrzeszenia) wspólników. 
Artykuł 860 k.c. wymaga jedynie ogólnie, iż powinien to być obowiązek działania w sposób 
"oznaczony". 

Definicja umowy spółki cywilnej z art. 860 k.c. różni się od definicji umowy spółki handlowej 
w art. 3 k.s.h. W tej drugiej zawsze musi być nałożony na wspólników obowiązek wniesienia 
wkładów, gdy tymczasem w świetle art. 860 § 1 KC nie powinno ulegać wątpliwości, że 
wniesienie wkładu stanowi typową, a zarazem jedynie przykładową postać działania 
zmierzającego do osiągnięcia wspólnego celu. Mogą być również zobowiązani do działania 



20 

 

w inny określony sposób.  

Rodzaj czynności umowa może określić w sposób rozmaity. Umowa musi zatem określać, 
na czym konkretnie polegać ma świadczenie wspólnika potrzebne do osiągnięcia 
wspólnego celu. Tylko w ten sposób spełniony zostaje wymóg oznaczoności działania. 

Formą „popierania” wspólnego celu, niestanowiącą wkładu w przyjętym powyżej rozumieniu, 
może być np. 

1)  wykonanie świadczenia na rzecz innego wspólnika lub osoby trzeciej,  

2) odpłatne dostarczanie pewnych dóbr potrzebnych dla funkcjonowania 
przedsiębiorstwa spółki, a także – jak się wydaje –  

3) prowadzenie spraw spółki (art. 865 w zw. z art. 56 KC). 

Uwaga: o ile w spółkach kapitałowych zasadniczy podział wkładów to podział na wkłady 
pieniężne i niepieniężne, o tyle w spółkach osobowych, w tym w spółce cywilnej zasadniczy 
charakter ma jeszcze inny (bardziej elementarny) podział wkładów: tzw. wkłady kapitałowe 
(wkłady polegające wniesieniu prawa majątkowego) i inne wkłady (przede wszystkim: 
świadczenie usług).  

Ten ostatni podział ma znaczenie, po pierwsze, prawno-podatkowe: wartość wkładów 
polegających na świadczeniu usług spółce, jako nie powiększających majątku spółki 
(rozumianego jako majątek wspólny wspólników), nie wchodzi do podstawy opodatkowania 
podatkiem od czynności cywilnoprawnych (tym podatkiem opodatkowane są „transfery 
majątkowe”, a tego tu brak). Po drugie, podział ten uzyskuje znaczenie na etapie rozliczeń 
w razie ustąpienia wspólnika albo rozwiązania spółki (zob. art. 871 § 1 oraz art. 875 § 2 k.c. 

10. Zwykle (i m.zd. trafnie) twierdzi się, że umowa spółki – w zakresie wkładów wnoszonych 
do wspólnego majątku – jest jedną z umów zobowiązujących do przeniesienia 
własności/przeniesienia innego prawa. Jakie to ma konsekwencje gdy chodzi o wymaganą 
formę umowy spółki w przypadku gdy przedmiotem wkładu jest prawo, którym obrót wymaga 
formy szczególnej? 

Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 860 §  
1 Kodeksu cywilnego, przez umowę spółki 
wspólnicy zobowiązują się dążyć do 
osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego 
przez działanie w sposób oznaczony, w 
szczególności przez wniesienie wkładów. 
Wkład może polegać na wniesieniu do spółki 
własności lub innych praw albo świadczeniu 
usług. Przykładowo – do majątku spółki 
cywilnej można wnieść nieruchomość. 
Zgodnie z Postanowieniem Sądu 
Najwyższego z dnia 14 listopada 2012 roku 
(sygn. II CSK 182/12), wniesienie 
nieruchomości do majątku spółki cywilnej 
może nastąpić tylko w formie aktu 
notarialnego. W związku z tym istnieje 
możliwość wniesienia nieruchomości do 
spółki cywilnej i można dokonać tego na dwa 

Oznacza to, że gdy wkładem do spółki jest 
prawo, którego przeniesienie wymaga formy 
szczególnej, wówczas umowa spółki cywilnej 
powinna zostać zawarta w tej formie. 
Przykład – jeżeli wkładem jest 
nieruchomość, wówczas umowa spółki 
powinna mieć formę wymaganą dla umowy 
zobowiązującej do przeniesienia własności 
nieruchomości, a zatem umowa spółki 
powinna być zawarta w formie aktu 
notarialnego. 
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sposoby. Po pierwsze – można dokonać 
wniesienia nieruchomości w umowie spółki 
cywilnej, pamiętając jednak, że konieczne 
jest zachowanie formy aktu notarialnego. 
Drugim sposobem jest wniesienie 
nieruchomości na mocy odrębnej umowy 
przeniesienia własności nieruchomości, 
również w formie aktu notarialnego. 

Jeżeli wspólnicy przekażą spółce składnik 
majątku, do którego przeniesienia własności 
wymagana jest forma szczególna (np. 
nieruchomość, której przeniesienie 
własności wymaga formy aktu notarialnego), 
to umowa spółki także musi być zawarta w 
tej formie. 

W szczególności mowa tutaj o: 

a) wniesieniu nieruchomości bądź 
użytkowania wieczystego (forma aktu 
notarialnego)      

b) wniesienia przedsiębiorstwa bądź 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa 
(forma z podpisami notarialnie 
poświadczonymi, chyba że w skład 
przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość to 
forma aktu notarialnego) 

c) udziały w spółce z o.o. (forma z podpisami 
notarialnie poświadczonymi). 

Zasadą jest, że umowa spółki cywilnej 
zawierana jest w formie pisemnej. Zgodnie z 
orzecznictwem Sądu Najwyższego (w tym w 
szczególności sygn. akt II CSK 182/12), 
umowa spółki cywilnej, w przypadku, gdy 
przedmiotem wkładu jest prawo, którym 
obrót wymaga formy szczególnej, powinna 
zostać zawarta w tej samej formie. 

Tak. Tam gdzie obrót określonym prawem wymaga formy szczególnej trzeba o tym 
pamiętać. M.zd. tylko w przypadku gdy forma wymagana jest wyłącznie dla „zbycia” (np. gdy 
wkładem jest przedsiębiorstwo czy udział w spółce z o.o.) umowa spółki może być zawarta 
w dowolnej formie. W przypadku nieruchomości, gdzie forma aktu notarialnego jest 
wymagana zarówno dla umowy zobowiązującej, jak i umowy rozporządzającej, umowa 
spółki winna być zawarta w formie aktu notarialnego.  

Co ciekawe, kwestia była przedmiotem kontrowersji na egzaminie radcowskim dobrych kilka 
lat temu na tle „bliźniacze” spółki jawnej. Aplikant/aplikantka (nie wiadomo) sporządziła w 
zwykłej formie pisemnej umowę spółki z wkładem w postaci nieruchomości. Był m.in. 
problem, czy umowa jest ważna, czy nie (zob. koniecznie wyrok NSA z 25.11.2015 r., II 
CSK 723/14).  

Także spółki jawnej dotyczą dwa (m.zd. nietrafne i powszechnie krytykowane w 
piśmiennictwie) orzeczenia SN: postanowienie S.N. z 14.01.2015 r., II CSK 85/14 oraz 
wyrok SN z 25 listopada 2015 r., II CSK 723/14). 

11. Na czym polega rozróżnienie między „stosunkami wewnętrznymi” i „zewnętrznymi” w 
spółce? Jakie elementy składają się na te pierwsze, a jakie – na te drugie? 
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Stosunki wewnętrzne to inaczej prowadzenia 
spraw spółki. Każdy wspólnik jest 
uprawniony i zobowiązany do ich 
prowadzenia, przez co rozumie się 
dokonywanie czynności faktycznych i 
prawnych, które są niezbędne do realizacji 
celów spółki. Każdy ze wspólników może 
prowadzić sprawy nieprzekraczające 
zakresu zwykłych czynności spółki (np. 
zawieranie standardowych umów). W 
sytuacji, gdy chociażby jeden wspólnik 
zgłosił sprzeciw, potrzebne jest wtedy 
podjęcie uchwały wspólników. Każdy ze 
wspólników uprawniony jest także do 
wykonania czynności nagłej, której 
zaniechanie mogłoby narazić spółkę na 
niepowetowane straty. Wtedy nie jest 
wymagana uprzednia uchwała wspólników. 

Stosunku zewnętrze to z kolei reprezentacja 
spółki na zewnątrz, które wiąże się z 
prowadzeniem spraw spółki. Jest to 
dokonywanie czynności prawnych z osobami 
trzecimi w imieniu wszystkich wspólników. W 
charakterze przedstawiciela może działać 
każdy wspólnik z mocy prawa, w granicach, 
w jakich uprawniony jest do prowadzenia 
spraw spółki. Zakres reprezentacji może 
zmodyfikować umowa spółki albo uchwała 
wspólników. 

Stosunki wewnętrzne obejmują wyłącznie 
stosunki pomiędzy wspólnikami, czyli m.in. 
prowadzenie spraw spółki, wzajemne 
rozliczenia, odpowiedzialność wobec innych 
wspólników za określone działania. Stosunki 
zewnętrzne obejmują stosunki wspólników z 
osobami trzecimi, czyli reprezentację 
podmiotu „na zewnątrz”, odpowiedzialność 
za zobowiązania zaciągnięte przez 
wspólników działających w ramach spółki 
cywilnej wobec osób trzecich. 

W zakresie ukształtowania zasad 
prowadzenia spraw spółki cywilnej wspólnicy 
dysponują swobodą, mogą więc dowolnie 
uregulować tę kwestię w umowie spółki. 
Jeżeli jednak zasady te nie zostaną przez 
wspólników określone, zastosowanie znajdą 
uregulowania kodeksowe. Podkreślenia 
wymaga fakt, iż prowadzenie spraw spółki, a 
więc zarządzanie nią, odnosi się do 
podejmowania decyzji, które wywołują skutki 
wewnątrz spółki, dlatego też nie mamy tu do 
czynienia z czynnościami prawnymi takimi 
jak zawieranie umów.  

Spółka cywilna - sfera stosunków 
wewnętrznych 

Zasady prowadzenia spraw w spółce 
cywilnej 

W zakresie ukształtowania zasad 
prowadzenia spraw spółki cywilnej wspólnicy 

„Stosunki wewnętrzne”, to stosunki panujące 
między wspólnikami spółki cywilnej; nie 
wywołują one skutków wobec osób trzecich. 
Do stosunków wewnętrznych można zaliczyć 
np. postanowienia dotyczące prowadzenia 
spraw spółki. „Stosunki zewnętrzne”, to 
natomiast czynności dokonywane z osobami 
trzecimi, które wywołują wobec nich 
bezpośrednie skutki. Do elementów 
składających się na stosunki zewnętrzne 
można zaliczyć reprezentację spółki bądź 
odpowiedzialność wspólników za 
zobowiązania spółki. 
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dysponują swobodą, mogą więc dowolnie 
uregulować tę kwestię w umowie spółki. 
Jeżeli jednak zasady te nie zostaną przez 
wspólników określone, zastosowanie znajdą 
uregulowania kodeksowe. Podkreślenia 
wymaga fakt, iż prowadzenie spraw spółki, a 
więc zarządzanie nią, odnosi się do 
podejmowania decyzji, które wywołują skutki 
wewnątrz spółki, dlatego też nie mamy tu do 
czynienia z czynnościami prawnymi takimi 
jak zawieranie umów. 

 

Zgodnie z podstawową zasadą wynikającą z 
kodeksu cywilnego każdy wspólnik jest 
jednocześnie uprawniony i zobowiązany do 
prowadzenia spraw spółki, a obowiązek ten 
wynika z samego faktu, że jest on 
wspólnikiem. W konsekwencji nie jest 
dopuszczalne prowadzenie spraw spółki 
przez wspólnika w ramach zatrudnienia na 
jakiejkolwiek podstawie. 

 

W ramach wykonywania tego obowiązku, 
będącego jednocześnie uprawnieniem, 
każdy ze wspólników może samodzielnie, 
czyli bez uprzedniej uchwały wspólników, 
prowadzić sprawy, które nie przekraczają 
zakresu zwykłego zarządu spółki. Aby 
określić, czy dana czynność przekracza 
zakres zwykłego zarządu, należy ją zbadać 
w odniesieniu do konkretnego stanu 
faktycznego, w którym ma wystąpić, biorąc 
pod uwagę taki czynniki jak majątek czy 
zakres działalności prowadzonej przez 
spółkę cywilną. Jeżeli jednak dokonana 
przez wspólnika czynność w ramach 
prowadzenia spraw spółki przekracza zwykły 
zarząd lub go nie przekracza, ale przeciwko 
jej dokonaniu został zgłoszony sprzeciw - 
wówczas do prowadzenia takiej sprawy 
potrzebna jest uchwała wspólników. 
Niezależnie jednak od wskazanych zasad 
każdy ze wspólników może wykonać 
czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby 
narazić spółkę na znaczne starty. W takim 
wypadku uchwała wspólników nie jest 
wymagana. 
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Okoliczność decydowania o sprawach spółki 
w formie uchwały wspólników powinna 
zostać uregulowana w umowie spółki. 
Wspólnicy mogą dowolnie ukształtować 
zasady głosowania. Ze względu jednak na 
osobowy charakter spółki cywilnej, gdzie 
element zaufania osobistego odgrywa 
szczególną rolę, przyjmuje się, że uchwały 
podejmowane są jednomyślnie, a więc 
wymagają zgody wszystkich wspólników. Nie 
oznacza to jednak zakazu odmiennego 
uregulowania tej kwestii w umowie spółki. 

 

Spółka cywilna - zasady partycypacji w 
stratach i podziale zysku 

Zagadnienie podziału zysku i udziału w 
stratach spółki cywilnej może być w zasadzie 
dowolnie ukształtowane przez wspólników w 
umowie spółki. Ograniczeniem tej swobody 
jest zasada, według której umowa spółki nie 
może wyłączyć wspólnika od udziału w 
zyskach, a co do zasady przyjmuje się, że 
udział wspólników w zyskach spółki cywilnej 
jest równy. Natomiast w ramach swobody 
dopuszcza się, by wspólnicy zwolnili 
niektórych spośród nich od udziału w 
stratach spółki. 

 

Jeżeli wspólnicy nie skorzystają ze 
swobodnego uregulowania kwestii udziału w 
zyskach i stratach spółki lub gdy w ogóle jej 
nie uregulują, wówczas zastosowanie 
znajduje zasada kodeksowa. Zasada ta 
głosi, że każdy ze wspólników jest 
uprawniony do równego udziału w zyskach 
spółki i w tym samym stosunku uczestniczy 
w stratach, nie biorąc przy tym pod uwagę 
rodzaju i wartości wniesionego wkładu. 
Właśnie wartość i przedmiot wniesionego 
przez wspólnika wkładu jest często 
stosowanym w umowach spółek 
odniesieniem dla określenia udziału w 
zyskach i stratach. 

 

Podziału i wypłaty zysków wspólnik może co 
do zasady żądać dopiero po rozwiązaniu 
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spółki. Jednak jeśli spółka cywilna została 
zwarta na okres dłuży niż 1 rok 
obrachunkowy, wówczas podziału i wypłaty 
zysków można żądać także z końcem 
każdego roku podatkowego. Jednak również 
i ta kwestia może zostać dowolnie 
uregulowana przez wspólników w umowie 
spółki lub mogą być zmienione uchwałą 
wspólników. 

 

Mimo że co do zasady wspólnicy mogą 
dowolnie wypłacać zaliczki na poczet 
wypracowanego w danym roku zysku, warto 
w umowie spółki cywilnej umieścić 
postanowienia regulujące zasady ich 
wypłaty. Należy kierować się przy tym 
zasadą, zgodnie z którą suma zaliczek 
pobranych przez wspólnika nie przekraczała 
przypadającej na niego części zysku za 
dany rok, również powiększonego o zyski z 
lat poprzednich. 

 

Spółka cywilna - sfera stosunków 
zewnętrznych 

Reprezentacja spółki cywilnej 

Przez pojęcie reprezentacji spółki należy 
rozumieć składanie w jej imieniu oświadczeń 
woli wywołujących skutki prawne. 
Uprawnienie do reprezentowania spółki 
cywilnej przysługuje każdemu wspólnikowi. 
Co ważne, reprezentacja odnosi się w 
zasadzie do samych wspólników spółki. 

 

W umowie spółki wspólnicy mogą określić 
zakres prawa do reprezentowania spółki, w 
szczególności zaś wymagać łącznego 
działania wszystkich lub wyznaczonych 
wspólników. Jeżeli jednak umowa nie 
reguluje tej kwestii ani nie została w tym 
przedmiocie podjęta odrębna uchwała, 
wspólnicy są umocowani do 
reprezentowania spółki cywilnej w takich 
granicach, w jakich są uprawnieni do 
prowadzenia jej spraw. 
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Przykład 1. 

 

Jeżeli zakres umocowania wspólnika do 
prowadzenia spraw spółki, wynikający z 
umowy spółki, ogranicza się do czynności 
zwykłego zarządu, a umowa nie określa 
zakresu umocowania do reprezentowania 
spółki przez tego wspólnika, wówczas 
zakresy te są równe. 

 

Ponadto każdy ze wspólników może 
samodzielnie podejmować czynności 
prawnych nagłych, których zaniechanie 
mogłoby narazić spółkę na niepowetowane 
straty. 

 

W odniesieniu do czynności prawnych 
przekraczających zwykły zarząd - 
wymagających podjęcia uchwały przez 
wspólników - brak jednolitego stanowiska. 
Występują opinie, zgodnie z którymi 
czynności takie wymagają podjęcia uchwały 
wspólników wyrażającej wole zawarcia 
umowy przez umocowanego wspólnika oraz 
takie opinie, które uznają, że zachodzi także 
wymóg wspólnej reprezentacji. Z tego 
względu pożądanym jestem, by umowa 
spółki cywilnej wyraźnie określała, jakie 
czynności przekraczają zwykły zarząd i 
umocowanie do nich wspólnika. 

Ok. Stosunki zewnętrzne to: 

- szczególna formuła prawna wspólnego majątku wspólników  

- wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności wszystkich wspólników wobec osób trzecich 
za zobowiązania zaciągnięte przy realizacji wspólnego celu spółki;  

- przyznanie wszystkim wspólnikom prawa reprezentacji w relacjach z osobami trzecimi. 

 

Stosunki wewnętrzne to (w analogicznej kolejności): 

 - określone uprawnienia do majątku spółki, zwłaszcza w razie wystąpienia ze spółki lub jej 
rozwiązania 
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- uczestnictwo w stratach 

- prawo i obowiązek zarządzania spółką (prowadzenia jej spraw). 

 

Istotnie, o ile w „sferze wewnętrznej” obowiązuje swoboda umów, to swobody tej prawie nie 
ma (poza kontrowersyjną regulacją dot. „reprezentacji”, o czym niżej) w przypadku 
stosunków zewnętrznych. 

12. Jaki jest status „majątku spółki” (ściślej: wspólnego majątku wspólników)? Jak oznacza 
się w księdze wieczystej wspólników, jako współwłaścicieli nieruchomości wchodzącej w 
skład „majątku spółki”? Czy można dokonać podziału majątku spółki, która istnieje (nie 
została rozwiązana)? 

Wspólny majątek wspólników stanowi 
całość, w której każdy ze wspólników ma 
udział, jednakże nie jest oznaczony 
ułamkiem. Majątek tworzy wspólność typu 
łącznego (art. 196 Kodeksu cywilnego). 
Konsekwencją tego rodzaju wspólności jest 
brak możliwości rozporządzania udziałem 
przez wspólnika oraz w czasie trwania spółki 
nie można domagać się podziału wspólnego 
majątku wspólników. 

W dziale drugim księgi wieczystej poza 
imieniem i nazwiskiem znajduje się 
adnotacja „wspólnik spółki cywilnej”. 

Majątek objęty jest wspólnością łączną. W 
księdze wieczystej wpisuje się 
poszczególnych wspólników wraz z 
informacją, że nieruchomość znajduje się we 
wspólności łącznej w ramach spółki cywilnej. 
Nie można dokonać podziału majątku spółki, 
która istnieje (nie została rozwiązana). 

Majątek spółki cywilnej to w rzeczywistości 
wspólne mienie wspólników, które objęte jest 
specjalnym rodzajem współwłasności – 
współwłasnością łączną. W praktyce 
oznacza to, że wspólnicy nie mogą podzielić 
majątku w trakcie trwania spółki, nie mogą 
zbyć swojego udziału ani skutecznie go 
obciążyć, ponieważ w sensie prawnym on 
nie istnieje. Dopiero rozwiązanie spółki 
powoduje możliwość ruchów finansowych 
dotyczących majątku spółki. 

 

„Wspólność łączna oznacza niepodzielność 
majątku oraz brak określenia wysokości 
udziałów przysługujących poszczególnym 
wspólnikom; każdy z nich jest 
współwłaścicielem majątku jako całości oraz 
każdej rzeczy i prawa wchodzących w jego 
skład. Przed rozwiązaniem spółki nie da się 
więc uzasadnić samodzielnej legitymacji 

Gdy chodzi o majątek spółki cywilnej należy 
wskazać, że w przypadku powstania spółki 
cywilnej, funkcjonują równolegle obok siebie 
odrębne masy majątkowe należące do 
poszczególnych wspólników oraz spółki. 
Majątek spółki cywilnej objęty jest 
współwłasnością łączną wszystkich 
wspólników. Oznacza to, że jest on 
niepodzielny, a każdy ze wspólników jest 
współwłaścicielem majątku jako całości, a 
także każdej rzeczy oraz prawa, które 
wchodzą w jego skład. Wprawdzie majątek 
spółki zachowuje odrębność obejmującą 
wniesione wkłady oraz uzyskane dochody, 
tym niemniej pod względem prawnym jest on 
wspólnym majątkiem wspólników. 
Współwłasność łączna majątku spółki 
decyduje nie tylko o jego odrębności lecz 
także stanowi o jego niepodzielności do 
czasu trwania stosunku spółki. Nie można 
zatem dokonać podziału majątku spółki 
przed jej rozwiązaniem. 
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wspólnika do żądania na własną rzecz 
wierzytelności objętej taką wspólnością. 
Byłoby to w istocie roszczenie 
ukierunkowane na powiększenie majątku 
odrębnego wspólnika. Artykuł 863 k.c. ma 
charakter imperatywny, wyłączający 
możliwość korekt ze strony wspólników, 
należy więc podzielić wyrażone w 
judykaturze stanowisko, że samodzielną 
legitymację do dochodzenia na własną rzecz 
przypadającej mu części wierzytelności 
wspólnik spółki cywilnej uzyskuje dopiero po 
jej rozwiązaniu.” - Wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Katowicach z dnia 13 lipca 2018 r. sygn. 
akt: V ACa 31/181. 

 

„Wspólnik spółki cywilnej nie jest 
legitymowany do dochodzenia wierzytelności 
wchodzącej w skład majątku wspólnego 
wspólników tej spółki” - Uchwała Sądu 
Najwyższego z dnia 9 lutego 2011 r. sygn. 
akt: III CZP 130/10 

 

„W przypadku zawiązania spółki prawa 
cywilnego funkcjonują równolegle obok 
siebie odrębne masy majątkowe należące 
do poszczególnych wspólników oraz spółki 
(wspólność łączna wspólników), przy czym 
ustawa nie wyklucza przesunięć 
majątkowych pomiędzy tymi masami. 
Zakazu takich przesunięć nie można też 
wyprowadzić z istoty spółki cywilnej, czy 
też szerzej z istoty stosunku 
zobowiązaniowego.” - Wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 20 maja 2007 r. sygn. 
akt: V CSK 132/07. 

 

„Spółka cywilna jest stosunkiem prawnym, 
zespołem wspólników, w której 
wielopodmiotowość powiązana jest 
wspólnością majątkową. Jej majątek, będąc 
współwłasnością łączną wspólników, opiera 
się na ich wzajemnym, szczególnym związku 
osobistym, który kształtuje umowę spółki. 
Majątek ten, jakakolwiek zachowuje 
odrębność obejmującą wniesione wkłady 
oraz uzyskane dochody, pod względem 
prawnym jest wspólnym majątkiem 

 

Wspólników spółki cywilnej, jako 
współwłaścicieli nieruchomości wchodzącej 
w skład majątku spółki oznacza się w 
księdze wieczystej w ten sposób, że są oni 
jej współwłaścicielami na zasadach 
wspólności łącznej. Wskazuje się zatem 
każdego ze wspólników oraz określa ich 
dane, a następnie dodaje się zwrot: „we 
wspólności łącznej jako wspólnicy spółki 
cywilnej” i określa się nazwę spółki. 
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wspólników, objętym wspólnością łączną, 
decydującą nie tylko o jego odrębności ale 
także niepodzielności do czasu trwania 
stosunku spółki” - Wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Krakowie z dnia 13 lutego 2018 r. sygn. 
akt: I ACa 960/17. 

„Jeżeli majątek wspólników spółki cywilnej 
obejmuje nieruchomość albo prawo 
wieczystego użytkowania, wystarczającą 
podstawą wykreślenia wpisu w księdze 
wieczystej wspólnika występującego ze 
spółki jest jego oświadczenie o 
wypowiedzeniu udziału w spółce, złożone na 
piśmie z podpisem notarialnie 
poświadczonym (art. 31 ust. 1 ustawy z 
6.7.1982 r. o księgach wieczystych i 
hipotece, t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 
1361 ze zm.).” - Uchwała 7 s. Sądu 
najwyższego z dnia 10 czerwca 2011 r. 
sygn. akt: III CZP 135/1025 z glosą G. 
Wolaka, „Monitor Prawniczy” 2012, nr 2. 

Majątek spółki (wspólników) stanowi przedmiot wspólności łącznej wszystkich wspólników. 
Stosownie do założeń konstrukcji wspólności łącznej, w czasie trwania stosunku spółki nie 
można domagać się podziału majątku wspólnego (art. 863 § 2 k.c.). Obowiązuje także 
zakaz rozporządzania przez wspólników ich udziałami w tym majątku (art. 863 §1). 

Nieprawdą jest natomiast, jakoby niedopuszczalny był podział majątku wspólnego, za zgodą 
wszystkich wspólników… Jest to pogląd dość często, a błędnie wypowiadany. Z art. 863 § 2 
k.c. nie wynika „zakaz” podziału majątku wspólnego, a brak roszczenia wspólnika o podział 
tego majątku (to przecież nie to samo!). Trafnie w tym zakresie wypowiedział się Sąd 
Najwyższy w wyroku z dnia 20 maja 2007 r. sygn. akt: V CSK 132/07, „kasując” nietrafny 
wyrok SA w Katowicach. 

Przy okazji: „na poziomie” całego majątku wspólnego mamy wspólność. „Na poziomie” 
rzeczy wchodzącej  w skład tego majątku mamy współwłasność. To jak oznacza się 
nieruchomość, stanowiącą współwłasność łączną wspólników, określa przytoczony in 
extenso w moim komentarzu do pierwszego pytania przepis rozporządzenia wykonawczego 
do kw. Nie ma tam miejsca na nazwę spółki cywilnej, jako takiej.  

   

13. Co to są zobowiązania spółki cywilnej? Jakie źródło prawne mogą mieć takie 
zobowiązania? Jak wspólnicy odpowiadają za takie zobowiązania? Jak wygląda 
odpowiedzialność wspólników za zobowiązania powstałe kiedy jeszcze byli wspólnikami? 
Jak wygląda kwestia odpowiedzialności wspólników za zobowiązania powstałe w czasie, 
kiedy wspólnikami jeszcze nie byli? 

Zobowiązania spółki to inaczej ujmując 
wspólne zobowiązania wspólników 
wynikające z działalności spółki. 
Zobowiązania spółki mogą wynikać między 

Zobowiązania spółki cywilnej są to 
zobowiązania zaciągnięte przez 
reprezentantów spółki cywilnej - wspólników. 
Źródłem tych zobowiązań mogą być 
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innymi z umów, z czynów niedozwolonych, z 
bezpodstawnego wzbogacenia. Wspólnicy 
za takie zobowiązania odpowiadają 
solidarnie (dotyczy to zobowiązań, które 
powstały w czasie trwania spółki; co istotne 
– rozwiązanie spółki albo wystąpienie 
wspólnika nie uchyla tej odpowiedzialności). 
Odpowiedzialność solidarna to 
odpowiedzialność wyodrębnionym 
majątkiem wspólnym oraz co jest bardzo 
ważne – także indywidualnym majątkiem, 
który nie należy do wspólności. Za 
zobowiązania spółki powstałe przed 
przystąpieniem wspólnika do spółki nie 
odpowiada on majątkiem osobistym. 

czynności prawne dokonane przez 
wspólników albo przepisy prawa 
bezwzględnie obowiązującego (również 
decyzje administracyjne). Wspólnicy wobec 
wierzycieli odpowiadają solidarnie za 
zobowiązania spółki zarówno powstałe 
zanim stali się wspólnikami, jak i te 
zaciągnięte w czasie gdy byli wspólnikami. 

Zobowiązania spółki to wszystkie 
zobowiązania, które zostały zaciągnięte 
przez wspólników w ramach spółki na 
drodze czynności prawnych. Źródłem 
zobowiązań mogą być także czyny 
niedozwolone, bezpodstawne wzbogacenie, 
należności z tytułu podatków, ubezpieczenia 
społecznego. 

 

Spółka cywilna, nie posiadając osobowości 
prawnej, nie może występować przed 
sądem, zaciągać zobowiązań czy też 
posiadać własnego majątku. Wszystkich tych 
czynności dokonują jej wspólnicy, czyli to oni 
zaciągają zobowiązania, mogą być stroną w 
postępowaniu sądowym i jednocześnie są 
współwłaścicielami majątku wniesionego do 
spółki czy też wypracowanego przez nią w 
ramach jej działalności. 

 

Wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają za 
zobowiązania spółki solidarnie i bez limitów. 
Oznacza to, że ich odpowiedzialność nie 
ogranicza się jedynie do określonej 
wysokości kapitału, czy też wniesionego 
wkładu, ale odpowiadają całym (również 
prywatnym) majątkiem. Nie ma także 
znaczenia w jaki sposób powstało 
zobowiązanie i w wyniku działania którego 
ze wspólników. Wszyscy ponoszą 
odpowiedzialność wspólnie. Tak więc 
wspólnicy spółki cywilnej w takiej samej 
mierze mają prawo do reprezentowania 
spółki, podejmowania decyzji czy zaciągania 

Zobowiązania spółki cywilnej, to termin użyty 
w kodeksie cywilnym w sposób skrótowy. 
Zobowiązania spółki cywilnej, to wspólne 
zobowiązania wspólników spółki pozostające 
ściśle w związku z działalnością spółki i 
odrębne od indywidualnych zobowiązań 
wspólników powstałych poza sferą spółki. 
Przez zobowiązania spółki należy rozumieć 
wszelkie zobowiązania ciążące na spółce 
wobec osób trzecich – zobowiązania 
prywatnoprawne jak i wszelkie zobowiązania 
publicznoprawne. Zobowiązania mogą 
wynika z różnych źródeł prawnych, np. z 
umów, czynów niedozwolonych, z tytułu 
podatków, z bezpodstawnego wzbogacenia. 
Zobowiązania spółki dotyczą wspólnego 
majątku wszystkich wspólników, dlatego też 
za wspólnie zaciągnięte zobowiązania 
wspólnicy odpowiadają solidarnie. Wspólnicy 
spółki cywilnej za zobowiązania spółki, 
zgodnie z art. 864 k.c., odpowiadają 
solidarnie swoimi majątkami osobistymi. 
Wierzyciel może szukać zaspokojenie swojej 
wierzytelności w majątku wspólnym 
wspólników jak i w każdym z majątków 
osobistych każdego wspólnika. Wspólnik 
odpowiada tylko za te zobowiązania spółki, 
które powstały w czasie jego uczestnictwa w 
spółce. Wspólnik, który wystąpił ze spółki 
odpowiada za jej zobowiązania powstałe w 
okresie, kiedy był jeszcze wspólnikiem. 
Wspólnik, który przystąpił do już istniejącej 
spółki nie odpowiada za zobowiązania 
zaciągnięte przez nią wcześniej, jednakże 
może kumulatywnie przystąpić do długu 
zaciągniętego wcześniej przez spółkę na 
podstawie umowy zawartej z pozostałymi 
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zobowiązań jak i ponoszą odpowiedzialność 
za funkcjonowanie spółki i działania 
pozostałych wspólników. 

 

W sytuacji gdy spółka cywilna nie wywiązuje 
się ze swoich zobowiązań, wierzyciel musi 
pamiętać, że nie może pozwać spółki 
cywilnej, gdyż jest to de facto jedynie 
umowa. Musi on pozwać bezpośrednio jej 
wspólników. 

 

Co więcej w przypadku spółki cywilnej: 

 

a) wierzyciel może domagać się 
spełnienia całości świadczenia zarówno od 
wszystkich wspólników bądź tylko od 
jednego z nich; 

 

b) wierzyciel może dochodzić swoich 
praw zarówno z majątku spółki jak i z 
prywatnych majątków wspólników; 

 

c) jeśli zobowiązanie zostanie spełnione 
np. tylko przez jednego wspólnika to ma on 
prawo do tzw. regresu czyli rekompensaty 
od pozostałych wspólników. 

 

Przed odpowiedzialnością nie uchroni 
wspólnika nawet wystąpienie ze spółki. Jeśli 
zobowiązanie powstało w czasie kiedy był jej 
wspólnikiem to odpowiada za nie również po 
wystąpieniu ze spółki. Podobnie w 
przypadku kiedy do spółki przystępuje nowy 
wspólnik, jeśli w momencie jego dołączenia 
do spółki, posiadała ona zobowiązania czy 
długi, to również za nie wspólnik będzie 
odpowiadał.  

 

Wierzyciel będzie mógł skierować swoje 
roszczenia o zapłatę zobowiązania do 

wspólnikami. 



32 

 

współmałżonka wspólnika tylko i wyłącznie w 
sytuacji, gdy współmałżonek wyraził zgodę 
na zawarcie umowy, z której wyniknęło 
zadłużenie. Wtedy tytuł egzekucyjny zostaje 
rozszerzony na współmałżonka i z jego 
majątku również można dochodzić spłaty 
długu. 

Art. 41. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: 

§ 1. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie 
za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel 
może żądać zaspokojenia także z majątku 
wspólnego małżonków. 

§ 2. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie 
bez zgody drugiego małżonka albo 
zobowiązanie jednego z małżonków nie 
wynika z czynności prawnej, wierzyciel może 
żądać zaspokojenia z majątku osobistego 
dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z 
dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej 
działalności zarobkowej, jak również z 
korzyści uzyskanych z jego praw, o których 
mowa w art. 33 pkt. 9, a jeżeli wierzytelność 
powstała w związku z prowadzeniem 
przedsiębiorstwa, także z przedmiotów 
majątkowych wchodzących w skład 
przedsiębiorstwa. 

Dzieje się to jednak w sytuacji, gdy zgoda 
drugiego małżonka na zawarcie umowy 
została zawarta w dokumencie prywatnym 
bądź urzędowym. 

Art. 787. Kpc: Nadanie klauzuli wykonalności 
przeciwko małżonkowi dłużnika 

Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu 
przeciwko osobie pozostającej w związku 
małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności 
także przeciwko jej małżonkowi z 
ograniczeniem jego odpowiedzialności do 
majątku objętego wspólnością majątkową, 
jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem 
urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona 
tytułem egzekucyjnym wierzytelność 
powstała z czynności prawnej dokonanej za 
zgodą małżonka dłużnika. 

„Pogląd, według którego odpowiedzialność 
wspólnika za zobowiązania spółki, nie 
rozciąga się na te zobowiązania, które 
powstały przed jego przystąpieniem do 
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spółki, nie oznacza zwolnienia się takiego 
wspólnika wobec wierzyciela za 
zobowiązania, za które inny "wspólnik 
solidarny" niewątpliwie odpowiada (dług 
powstał w okresie jego udziału w spółce). Za 
zobowiązania powstałe w okresie przed 
przystąpieniem wspólnika do spółki wspólnik 
taki odpowiada na zewnątrz solidarnie z 
pozostałymi wspólnikami.” - Wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 28 października 2003 r. 
sygn. akt: I CK 201/02. 

„Wspólnik spółki cywilnej nie ponosi 
odpowiedzialności za "zobowiązania spółki" 
wynikające ze zdarzeń jakie miały miejsce 
przed jego przystąpieniem do spółki.” - 
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 
dnia 18 grudnia 2014 r. sygn. akt: I ACa 
818/14. 

 

„Wspólnik występujący następnie ze spółki 
nadal tą odpowiedzialność ponosi, ale 
przystępujący wspólnik za "stare" długi nie 
odpowiada” - Wyrok Sądu Apelacyjnego w 
Katowicach z dnia 30 października 2013 r. 
sygn. akt: V ACa 609/13. 

Tak. „Zobowiązania spółki” to „wspólne” zobowiązania wspólników, za które ci wspólnicy 
odpowiadają solidarnie. 

W grę wchodzą oczywiście zobowiązania, wynikające z różnych źródeł, nie tylko z 
czynności prawnych dokonanych „w imieniu spółki”, przy czym w przypadku czynu 
niedozwolonego popełnionego przez jednego ze wspólników problematyczna jest podstawa 
odpowiedzialności pozostałych wspólników. 

Z oczywistych powodów wystąpienie ze spółki nie „wygasza” odpowiedzialności wspólnika. 

Dotyczy to także tzw. zobowiązań ciągłych/trwałych.. – (zob. wyrok S.A. w Łodzi z 

6.09.2018 r., I AGa 178/18; sprawa dotyczyła dawno temu zaciągniętego kredytu w 

rachunku bieżącym). 

Natomiast to, czy wspólnik, który do spółki przystąpił, odpowiada za „stare długi” jest 
kontrowersyjne. Tradycyjny pogląd taką odpowiedzialność wykluczał, m.in. w związku z 
porównaniem z regulacją, odnoszącą się do spółki jawnej (zob. np. wyrok SN z 24.08.1967 
r., II CR 187/67). W wyroku z 28.10.2003 r., I CK 201/02 przyjęto jednak, że za 
zobowiązania powstałe w okresie przed przystąpieniem wspólnika do spółki wspólnik taki 
odpowiada na zewnątrz solidarnie z pozostałymi wspólnikami. S.A. w Katowicach dość 
konsekwentnie prezentuje jednak stanowisko „tradycyjne” (zob. wyroki z 30.10.2013 r., V 
ACa 609/13 z 18.12. 2014 r., I ACa 818/14). Chyba jednak nietrafnie, choćby z uwagi na 
problem z egzekucją z majątku wspólnego (art. 778 k.p.c.) – gdyby nie dało się uzyskać 
tytułu przeciwko „aktualnym” wspólnikom, nie dałoby się przeprowadzić egzekucji z majątku 
wspólnego. 
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14. Kto może spółkę reprezentować? W jakim zakresie? Jak kontrahent wspólników spółki 
cywilnej może zabezpieczyć się przed zarzutem nieprawidłowej reprezentacji? 

Reprezentacja to dokonywanie w imieniu 
wspólników czynności prawnych wobec osób 
trzecich. Obejmuje zarówno czynności 
sądowe i pozasądowe. Z mocy samego 
prawa do działania w charakterze 
przedstawiciela umocowany jest każdy 
wspólnik (w granicach w jakich uprawniony 
jest do prowadzenia spraw spółki). Umowa 
spółki może zmodyfikować prawo do 
reprezentacji, w szczególności poprzez 
powierzenie prawa do reprezentowania 
spółki jedynie niektórym wspólnikom. 

Kontrahent wspólników może żądać umowy 
spółki lub uchwały wspólników, z której 
wynika uprawienie do reprezentacji. 
Najlepiej jednak, aby umowę podpisali w 
imieniu spółki cywilnej wszyscy wspólnicy. 

Każdy wspólnik jest umocowany do 
reprezentowania spółki w takich granicach, 
w jakich jest uprawniony do prowadzenia 
spraw spółki. Kontrahent może prosić o 
przedłożenie aktualnej umowy spółki 
cywilnej. 

Zakres podmiotowy 

W świetle art. 866 KC każdy wspólnik w 
spółce umocowany jest do reprezentowania 
spółki. Z uwagi na dyspozytywny charakter 
tego przepisu, wspólnicy mogą wprowadzać 
dowolne zmiany zarówno w umowie spółki, 
jak też w uchwale wspólników. W 
konsekwencji uprawnienie reprezentacji 
można wyłączyć poszczególnym 
wspólnikom, ale można również ustanowić 
pełnomocnika. 

Zakres przedmiotowy 

Przedmiotem reprezentacji spółki jest 
składanie i przyjmowanie oświadczeń woli, 
ale również dokonywanie innych czynności z 
zakresu prawa cywilnego. Mowa tu przede 
wszystkim o czynnościach podobnych do 
oświadczeń woli, ujawniających stanowisko 
spółki, czy wspólników wobec osób trzecich 
(np. wezwania, czy zawiadomienia). 

Rodzaje reprezentacji spółki 

W odniesieniu do prowadzenia spraw spółki 
należy na początku wyróżnić reprezentację 
jednoosobową. Charakter tej reprezentacji 
polega na tym, że każdy ze wspólników, 
bądź też sam pełnomocnik jest w stanie 

Zgodnie z art. 866 k.c., w braku odmiennej 
umowy lub uchwały wspólników, każdy 
wspólnik może reprezentować spółkę w 
takich granicach, w jakich jest uprawniony 
do prowadzenia jej spraw. Zgodnie ze 
zdaniem większości doktryny, umocowanie 
do reprezentacji obejmuje zarówno stosunki 
wewnętrzne, jak i zewnętrzne. W razie 
przekroczenia zakresu umocowania, stosuje 
się odpowiednio przepisy art 103 i 104 k.c. 
Przepis art. 866 k.c. ma charakter 
dyspozytywny, wspólnicy mogą uchwalić 
odmienne zasady reprezentacji. Aby 
ochronić interesy osób trzecich przyjmuje 
się, że umowne zasady reprezentacji 
obowiązują podmioty trzecie, jeśli te osoby 
zostały poinformowane o treści umowy. 
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samodzielnie występować wobec osób 
trzecich. 

Innym sposobem prowadzenia spraw spółki 
jest reprezentacja łączna. Sposób ten może 
przewidywać umowa spółki, umowa cywilna 
tudzież umowa o pracę. W przypadku tym 
konieczne jest łączne działanie 
przedstawicieli spółki, przy czym te łączne 
działanie może przybrać różną postać. Do 
reprezentowania spółki może być 
uprawnionych kilka osób, ale określonej 
czynności prawnej może dokonać już kilku z 
nich (reprezentacja całkowita). Ponadto do 
reprezentowania może być uprawniony 
jeden ze wspólników. Jednakże dla 
skuteczności podejmowanej przez niego 
czynności prawnej konieczne jest, aby 
współdziałał z nim jeden, bądź kilku 
pozostałych wspólników (reprezentacja 
grupowa). Wreszcie możliwa jest również 
opcja, w której do reprezentowania 
uprawniony jest także jeden wspólnik, ale już 
jego czynność prawna jest ważna. Natomiast 
w wypadku, gdyby czynność prawną chcieli 
podjąć inni wspólnicy, to muszą oni działać 
łącznie z tym jednym wspólnikiem 
(reprezentacja połowiczna). 

Reprezentacja łączna wyraża się również w 
tym, że dokonanie określonej czynności 
spółki przez uprawnionych wspólników nie 
musi być jednoczesne. Wolno bowiem, aby 
wspólnicy dokonywali czynności w innym 
terminie, który może zostać wyznaczony 
przez drugą stronę stosunku prawnego. 

Istota prowadzenia spraw w spółce 

Jak stanowi art. 866 KC, każdy wspólnik 
może reprezentować spółkę w takich 
granicach, w jakich jest uprawniony do 
prowadzenia jej spraw. Zatem dla dokonania 
czynności przekraczającej zakres zwykłych 
czynności spółki potrzebna jest uchwała 
wspólników, która konieczna jest również w 
przypadku czynności zwykłych, w momencie 
gdy jeden ze wspólników sprzeciwi się jej 
dokonaniu (art. 865 § 2 KC). Samodzielne 
działanie wspólnika jest dozwolone w 
przypadku chociażby podpisywania 
typowych dla danej spółki umów 
handlowych. Z kolei złożenie oświadczenia 
woli przez wszystkich wspólników spółki 
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wymaga czynność prawna, która 
obciążałaby w sposób dość pokaźny finanse 
spółki. 

Wygaśnięcie umocowania 

Omawiana kwestia może wystąpić na dwóch 
płaszczyznach. Jedną z nich jest 
wygaśnięcie umocowania na podstawie art. 
866 KC, kiedy to uprawnionym do 
reprezentowania jest wspólnik. Wygaśnięcie 
następuje przede wszystkim przez uchwałę 
wspólników, śmierć wspólnika tudzież 
ustanie osoby prawnej, bądź utratę przez 
wspólnika zdolności do czynności prawnych. 
Ponadto umocowanie wygasa przez 
rozwiązani spółki, czy wystąpienie wspólnika 
ze spółki. 

Zdarza się również sytuacja, ze spółka 
cywilna reprezentowana jest przez osobę 
trzecią. Wówczas stosuje się zasady ogólne 
odnośnie wygaśnięcia pełnomocnictwa. 
Pełnomocnictwo wygasa na skutek 
okoliczności, które zostały zapisane w treści 
pełnomocnictwa, np. wykonanie powierzonej 
czynności, czy nadejście przewidzianego 
terminu. Ponadto mocodawca ma swobodę 
w odwołaniu pełnomocnika, z kolei 
pełnomocnik może się zrzec swoich 
uprawnień, albo stracić zdolność do 
czynności prawnych. Pełnomocnictwo 
wygasa również na skutek śmierci 
pełnomocnika, ale również mocodawcy. 
Skutek wygaśnięcia pociąga za sobą 
również likwidacja osoby prawnej. 

„Spełnienie świadczenia do rąk jednego ze 
wspólników spółki cywilnej stanowi należyte 
wykonanie zobowiązania, chyba że z treści 
umowy spółki, która jest dłużnikowi znana, 
wynika, iż wspólnicy uregulowali sposób 
prowadzenia spraw spółki oraz jej 
reprezentację w inny sposób niż to stanowi 
art. 865 i 866 KC” - Wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 14 stycznia 1997 r. 
sygn. akt: I CKN 42/9622 z glosą M. 
Litwińskiej, „Przegląd Prawa Handlowego” 
1997, nr 9. 

„Postanowienia umowy spółki, podobnie jak 
postanowienia innych umów, rodzą skutki 
inter partes. W stosunku do innych 
podmiotów mogą rodzić skutki prawne tylko 
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wtedy, gdy podmioty te zostały 
poinformowane o treści umowy. Jest to tym 
bardziej istotne, że wspólnicy mogą w 
umowach spółki zawrzeć takie 
postanowienia, według których tylko 
nieliczne czynności, lub czynności o bardzo 
niskiej wartości należeć będą do zwykłych 
czynności spółki. Trudno wymagać od 
kontrahentów wspólników, by w każdym 
takim przypadku żądali umowy spółki, jej 
ewentualnych zmian i to nawet - w sytuacji, 
gdy dana czynność według obiektywnych 
kryteriów należy do zakresu zwykłych 
czynności.” - Wyrok Sądu Apelacyjnego w 
Katowicach z dnia 14 marca 2001 r. sygn. 
akt: I ACa 1168/0023 z glosą P. Bielskiego, 
„Rejent” 2002, nr 4. 

Skoro reprezentacja to działanie na zewnątrz, a z mocy wyraźnego przepisu, który milczy w 
przedmiocie dobrej wiary osoby trzeciej, regulację tę można zmodyfikować umową lub 
uchwałą (art. 866 k.c.), wyróżnione przeze mnie fragmenty wypowiedzi judykatury są po 
prostu nietrafne (oderwane od stanu prawnego). 

Ustanowienie pełnomocnika o tyle nic nie zmienia w zasadach reprezentacji, że trzeba 
pełnomocnika ustanowić (zgodnie z zasadami reprezentacji), można go (zgodnie z tymi 
zasadami) odwołać, a istnienie pełnomocnika nie „wygasza” kompetencji do działania 
zasadniczych reprezentantów. 

W moim przekonaniu jedynym naprawdę skutecznym zabezpieczeniem się przed zarzutem 
nieprawidłowej reprezentacji (ta nie jest ujawniana w żadnym rejestrze objętym ochroną 
osób trzecich), należy po prostu przy zawieraniu umowy zażądać umowy spółki, uchwały 
itp., z której wynika określonych modus operandi. W razie gdyby potem ktoś podnosił jakieś 
zarzuty, należy powołać się na przepis art. 105 k.c. Nie ulega bowiem wątpliwości, że do 
zasadniczych reprezentantów spółki cywilnej (których status należy ocenić zasadniczo jako 
przedstawicieli ustawowych), przepis art. 105 k.c. znajduje zastosowanie. 

15. Co to znaczy „prowadzić sprawy spółki”? Jakie zasady w tym zakresie wynikają z 
dyspozytywnych przepisów k.c.? 

Prowadzenie spraw spółki to dokonywanie 
czynności faktycznych oraz prawnych 
zmierzających do realizacji celu spółki. Są to 
działania, które odnoszą się do stosunków 
wewnętrznych spółki i trzeba odróżnić je od 
reprezentacji, która dotyczy z kolei 
stosunków zewnętrznych. 

Każdy ze wspólników może prowadzić 
sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych 
czynności spółki (np. zawieranie 
standardowych umów). W sytuacji, gdy 
chociażby jeden wspólnik zgłosił sprzeciw, 
potrzebne jest wtedy podjęcie uchwały 

Prowadzenie spraw spółki oznacza 
zarządzanie i podejmowanie decyzji w 
stosunkach wewnętrznych spółki. Zasady te 
wynikają z art. 865 k.c.: 

 Każdy wspólnik jest uprawniony i 
zobowiązany do prowadzenia spraw spółki. 
(§1) 

 Każdy wspólnik może bez uprzedniej 
uchwały wspólników prowadzić sprawy, 
które nie przekraczają zakresu zwykłych 
czynności spółki. Jeżeli jednak przed 
zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden 
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wspólników. Każdy ze wspólników 
uprawniony jest także do wykonania 
czynności nagłej, której zaniechanie 
mogłoby narazić spółkę na niepowetowane 
straty. Wtedy nie jest wymagana uprzednia 
uchwała wspólników. 

z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej 
prowadzeniu, potrzebna jest uchwała 
wspólników. (§2) 

 Każdy wspólnik może bez uprzedniej 
uchwały wspólników wykonać czynność 
nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić 
spółkę na niepowetowane straty. (§3) 

Przez pojęcie prowadzenia spraw 
spółki należy rozumieć każdą działalność 
zmierzającą do realizacji wspólnego celu na 
płaszczyźnie stosunków wewnętrznych. 
Zatem można tu wyróżnić zdarzenia o 
charakterze faktycznym, jak i czynności 
prawne oraz o różnorakiej funkcji, m.in. 
działalność reklamowa, czy prowadzenie 
rachunkowości. 

Ogólną zasadą w przypadku spółek 
cywilnych jest to, że każdy wspólnik jest 
zarówno uprawniony jak i zobowiązany do 
prowadzenia spraw spółki. Ponadto każdy 
wspólnik może bez uprzedniej uchwały 
wspólników prowadzić sprawy, które nie 
przekraczają zakresu zwykłych czynności 
spółki (o ile tylko wspólnik ten nie został w 
umowie spółki wyłączony od prowadzenia jej 
spraw). Jeżeli jednak przed zakończeniem 
takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych 
wspólników sprzeciwi się jej prowadzeniu, 
potrzebna jest uchwała wspólników. 
Sprzeciw wspólnika może być zasadniczo 
wyrażony w dowolnej formie. 

Z kolei jeżeli chodzi o czynności 
przekraczające zwykły zarząd to co do 
zasady (jeżeli umowa spółki nie stanowi 
inaczej) wymagana jest jednomyślność 
wszystkich wspólników. W umowie spółki 
wspólnicy mogą jednak przewidzieć inną 
większość (np. 2/3 bądź 3/4 głosów 
wspólników). 

W przeciwieństwie do spółek 
kapitałowych, kodeks cywilny nie wprowadza 
żadnych wymogów co do tego w jakie formie 
wspólnicy mają wyrazić zgodę na podjęcie 
czynności przekraczającej zwykły zarząd. 
Zgoda taka może być więc wyrażona w 
dowolnej formie – ustnej czy nawet 
dorozumianej.  

Jak wskazano na początku, od 

Prowadzenie spraw spółki to decydowanie o 
wewnętrznych sprawach spółki związanych z 
realizacją wspólnego celu gospodarczego. 
To jednocześnie prawo, jak i obowiązek 
każdego ze wspólników. Co do zasady 
każdy ze wspólników może samodzielnie 
prowadzić sprawy nieprzekraczające 
zwykłego zarządu. Wyjątkowo w takich 
sprawach może być jednak wymagana 
uchwała wspólników w przypadku 
zgłoszenia sprzeciwu przez któregokolwiek 
ze wspólników.  Każdy wspólnik może także 
bez uprzedniej uchwały wykonać czynność 
nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić 
spółkę na niepowetowane straty. 
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prowadzenia spraw spółki, odróżniamy 
reprezentację spółki czyli składanie 
oświadczeń woli wobec osób trzecich. 
Ponieważ spółka cywilna nie posiada 
podmiotowości prawnej, to tak naprawdę 
reprezentacja spółki oznacza podejmowanie 
przez wspólnika czynności (prawnych, jak 
np. zawieranie umów, czynności sądowych 
czy wobec organów administracji) nie w 
imieniu spółki, lecz w imieniu swoim i 
pozostałych wspólników. 

Z kodeksu cywilnego wynika ogólna 
zasada, że każdy wspólnik może 
samodzielnie reprezentować spółkę co do 
podejmowania czynności 
nieprzekraczających zwykłego zarządu. 
Natomiast w przypadku czynności 
przekraczających zwykły zarząd spółkę 
cywilną reprezentują wszyscy wspólnicy. 
Oczywiście umowa spółki może wprowadzać 
inne zasady reprezentacji (np. zapis, że do 
wszystkich czynności wymagane jest 
działanie wszystkich wspólników). Prawo 
reprezentacji spółki cywilnej nie przysługuje 
też wspólnikowi, który został w umowie 
spółki pozbawiony prawa do prowadzenia jej 
spraw. 

Zakres podmiotowy 

Jak stanowi przepis art. 865 § 1 KC 
każdy wspólnik jest uprawniony i 
zobowiązany do prowadzenia spraw spółki. 
Z racji dyspozytywnego charakteru tego 
przepisu, umowa spółki, bądź też uchwała 
wspólników może przewidywać inne 
możliwości prowadzenia spraw spółki. 
Dozwolone jest bowiem ograniczenie tego 
prawa wobec jednego ze wspólników albo 
przekazanie mu wyłącznej kompetencji. 
Oczywiście dopuszczalne jest również 
powierzenie prowadzenia spraw spółki kilku 
wspólnikom bądź osobie trzeciej.  

Zakres przedmiotowy 

Przez prowadzenie spraw w ujęciu 
przedmiotowym należy rozumieć 
dokonywanie czynności obejmujących jej 
działanie w stosunkach wewnętrznych 
spółki, a więc między wspólnikami. Są to 
czynności konwencjonalne, normowane 
przez przepisy materialne, jak i procesowe. 
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Sprawy spółki obejmują zarówno te o 
znaczeniu strategicznym, jak również takie, 
które składają się na bieżące 
administrowanie jej działalnością. 

Istota prowadzenia spraw spółki 

Zgodnie z art. 865 § 2 KC każdy 
wspólnik może bez uprzedniej uchwały 
wspólników prowadzić sprawy, które nie 
przekraczają zakresu zwykłych czynności 
spółki. Natomiast, gdyby przed 
zakończeniem takiej sprawy, któryś ze 
wspólników sprzeciwił się jej prowadzeniu, 
potrzebna jest uchwała wspólników. 

Wyrażenie „zwykłe czynności spółki” 
jest wyrażeniem bliżej niedookreślonym. Nie 
da się z góry skategoryzować czy dana 
czynności należy do zakresu zwykłych 
czynności, czy też przekracza ten zakres. 
Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu 
Najwyższego z dnia 5 czerwca 1997 r. (I 
CKN 70/97) „Przy rozstrzyganiu, czy dana 
czynność prawna należy, czy też nie należy 
do zwykłych czynności spółki cywilnej, 
trzeba mieć na względzie okoliczności 
konkretnego przypadku, a w szczególności 
cel i determinowany nim rodzaj działalności 
spółki, przynależność ocenianej czynności 
do tego rodzaju działalności oraz jej 
doniosłość z punktu widzenia rozmiaru tej 
działalności”. Generalizując z kolei, 
zachowania przekraczające zakres zwykłych 
czynności wiążą się chociażby z użyciem 
większych środków finansowych, czy z 
zaciąganiem zobowiązań. Natomiast zwykłe 
czynności dotyczą głównie bieżących spraw 
spółki, tudzież zawierania drobnych umów. 

Wspomniano już o instytucji 
sprzeciwu jednego ze wspólników wobec 
zwykłej czynności podejmowanej przez 
innego wspólnika. Sprzeciw ten, jak wynika 
explicite z ustawy, należy dokonać przed 
zakończeniem takiej sprawy, bowiem 
sprzeciw spóźniony jest bezskuteczny. 
Ponadto sprzeciw ten nie wymaga formy 
szczególnej, musi być natomiast wyraźny i 
skierowany bezpośrednio przeciwko 
konkretnej czynności. Należy tu dodać, że 
zgłoszenie nieuzasadnionego sprzeciwu, 
który spowodował szkodę, naraża wspólnika 
na odpowiedzialność na zasadzie winy 
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według przepisów art. 471 i n. KC 
(odpowiedzialność kontraktowa). 

W przypadku sprzeciwu, jak również 
w momencie gdy dana czynność przekracza 
zakres zwykłego zarządu należy podjąć 
uchwałę wspólników. Przyjmuje się, że 
podejmowanie uchwał w spółce cywilnej 
zapada jednomyślnie. Oczywiście jest 
możliwość innego uregulowania tej kwestii w 
umowie spółki. 

Czynność nagła 

Przepis art. 865 § 2 KC stanowi, że 
każdy wspólnik może bez uprzedniej 
uchwały wspólników wykonać czynność 
nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić 
spółkę na niepowetowane szkody. W tym 
przypadku nie ma znaczenia czy dana 
czynność przekracza zakres zwykłego 
zarządu. Nieistotne jest również, czy dany 
wspólnik jest umocowany do prowadzenia 
spraw spółki, czy nie. Czynności nagła to 
czynność, którą należy dokonać 
bezzwłocznie, gdyż podjęcie jej w zwykłym 
trybie, tudzież przez osoby upoważnione jest 
w danym momencie niemożliwe. Z kolei 
niepowetowaną stratę, należy rozumieć jako 
realną i uzasadnioną groźbę uszczuplenia 
majątku spółki. 

Jak wskazano na początku 
prowadzenie spraw w spółce cywilnej 
uregulowane jest normą względnie wiążącą. 
Daje to zatem podstawę do dużej swobody 
w określeniu sposobów prowadzenia spraw 
spółki. W trakcie okresu jej działalności 
może dojść do sytuacji, w której konieczna 
będzie zmiana tego sposobu. Charakter 
normy względnie wiążącej jest w tej sytuacji 
bardzo dogodny, gdyż poprzez umowę 
spółki można zmienić zakres podmiotowy 
prowadzenia spraw, zakres przedmiotowy, 
sposób prowadzenia spraw czy zasady 
podejmowania uchwał. 

Prowadzenie spraw spółki to zarządzanie, podejmowanie decyzji (we wszystkich sprawach 
– wewnętrznych, ale głównie zewnętrznych). Nie mieści się w tym pojęciu np. świadczenie 
pracy na rzecz spółki itp. To jest popieranie wspólnego celu (wnoszenie wkładu lub inne 
działania). 

Ustawowe zasady prowadzenia spraw (które można zmodyfikować umownie) istotnie 
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rozróżniają zwykłe sprawy spółki, sprawy przekraczające sprawy zwykłe i czynności nagłe. 

16. Jednym z praw tzw. majątkowych wspólnika jest tzw. prawo do zysku. Co to jest „zysk”? 
Kiedy roszczenie o wypłatę zysku staje się wymagalne? Jakie klauzule umowne są 
konieczne w przypadku spółki cywilnej, powołanej do prowadzenia działalności 
gospodarczej? 

Zgodnie z art. 867 Kodeksu cywilnego, 
każdy wspólnik jest uprawniony do równego 
udziału w zyskach i w tym samym stosunku 
uczestniczy w stratach, bez względu na 
rodzaj i wartość wkładu. W umowie spółki 
można inaczej ustalić stosunek udziału 
wspólników w zyskach i stratach. Można 
nawet zwolnić niektórych wspólników od 
udziału w stratach. Natomiast nie można 
wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach. 
Jest to odzwierciedlenie charakteru spółki 
cywilnej. W umowie spółki wspólnicy mogą 
zmodyfikować uprawnienia, jednakże nigdy 
nie mogą wyłączyć któregokolwiek z nich od 
udziału w zyskach. 

Zysk to pojęcie ekonomiczne, oznacza 
uzyskanie nadwyżki z prowadzonej 
działalności gospodarczej przez wspólników 
spółki cywilnej. Jeśli spółka została zawarta 
na czas dłuższy, wspólnicy mogą żądać 
podziału i wypłaty zysków z końcem 
każdego roku obrachunkowego. Prawo do 
udziału w zysku spółki jest prawem 
majątkowym, które przysługuje z mocy 
prawa i konkretyzuje się w postaci 
wierzytelności  o wypłatę. 

W przypadku spółki cywilnej powołanej do 
prowadzenia działalności gospodarczej 
można zastrzec klauzule takie jak: zakaz 
konkurencji. Co to ma wspólnego z 
pytaniem? 

Zysk jest nadwyżką wpływów nad wydatkami 
związanymi z działalnością gospodarczą w 
odniesieniu do okresu, w jakim jest 
prowadzona (tak: Jezioro, w: Machnikowski, 
Gniewek (red.) KC Komentarz, wyd. 9 2019, 
art. 867 k.c.) Stosownie do art. 868 k.c., 
jeżeli spółka została zawarta na czas 
dłuższy wspólnicy mogą żądać podziału i 
wypłaty zysków z końcem każdego roku 
obrachunkowego. Roszczenie o wypłatę 
zysku staje się wymagalne w ostatnim dniu 
roku obrachunkowego. W umowie spółki 
powinno znaleźć się postanowienie o czasie, 
na jaki została zawarta umowa spółki, 
postanowienie o tym, kiedy kończy się rok 
obrachunkowy spółki (np. pokrywa się z 
rokiem kalendarzowym) oraz o sposobie 
podziału zysku. 

Zysk osiągnięty przez spółkę rozumiany jest 
jako zwiększenie w przyjętym okresie 
sprawozdawczym kapitału własnego spółki 
lub zmniejszenie jego niedoboru w inny 
sposób niż przez wniesienie środków przez 
wspólników. 

Jak wynika z przepisów kodeksu cywilnego, 
każdy wspólnik jest uprawniony do równego 
udziału w zyskach i w tym samym stosunku 
uczestniczy w stratach, bez względu na 
rodzaj i wartość wkładu. W umowie spółki 

Zysk stanowi nadwyżkę wpływów nad 
wydatkami przy prowadzeniu działalności 
gospodarczej, która występuje w danym 
przedziale czasowym. Prawo wspólnika do 
udziału w zyskach spółki jest należne 
wspólnikowi z mocy prawa. Gdy chodzi o 
wypłatę zysku, co do zasady, każdy wspólnik 
może żądać podziału i wypłaty zysków 
dopiero po rozwiązaniu spółki (art. 868 § 1 
k.c.). Natomiast w przypadku spółek, których 
umowa została zawarta na czas dłuższy, 
wspólnicy mogą żądać podziału i wypłaty 
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można inaczej ustalić stosunek udziału 
wspólników w zyskach i stratach. Można 
nawet zwolnić niektórych wspólników od 
udziału w stratach. Natomiast nie można 
wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach. 
Pamiętać natomiast należy, że co do 
zasady, wspólnik spółki cywilnej może żądać 
podziału i wypłaty zysków dopiero po 
rozwiązaniu spółki. Powyższe wynika z tego, 
że spółka cywilna powołana może być dla 
osiągnięcia określonego celu 
gospodarczego. Tak też można zawiązać 
spółkę cywilną dla przeprowadzenia 
określonej inwestycji. Po jej zrealizowaniu, 
spółka ulegnie rozwiązaniu, zaś wspólnicy 
mogą dokonać podziału zysku. Spółka tego 
rodzaju jest zatem spółką zawiązaną na 
czas określony. Praktyka wskazuje jednak, 
że częściej spółki zawiązywane są na czas 
nieokreślony w celu prowadzenia określonej 
działalności gospodarczej. W tym przypadku, 
wspólnicy w umowie spółki mogą określić 
inny sposób wypłaty zysku. 

Podstawową zasadą jest wówczas, że 
wspólnicy mogą żądać podziału i wypłaty 
zysków z końcem każdego roku 
obrachunkowego – co wynika z kodeksu 
cywilnego. Nic nie stoi jednak na 
przeszkodzie, aby umowa spółki określała 
prawo do wypłaty zysku w okresie 
miesięcznym, kwartalnym, czy też 
jakimkolwiek innym. Powszechnie uważa się 
bowiem, że norma prawna wskazująca na 
możliwość podziału zysku z końcem roku 
obrotowego – w przypadku spółek cywilnych 
zawiązanych na „dłuższy okres” – ma 
charakter dyspozytywny. Jak wskazuje się, 
możliwa jest zatem – wolą wspólników – 
modyfikacja powyższej zasady. Wola ta 
powinna jednak znaleźć odzwierciedlenie w 
postanowieniach umowy spółki. W 
przypadku spółki cywilnej, brak stosownego 
postanowienia umowy spółki w 
przedmiotowym zakresie, chociaż stanowi 
nieprawidłowość, nie niweczy jednak woli 
wspólników pod warunkiem, że podjęli oni 
stosowną uchwałę w przedmiocie zasad 
wypłaty zysku. 

Pamiętać jeszcze należy, że samego prawa 
wspólnika do żądania podziału zysku nie 
można wyłączyć. Przy tym, roszczenie 
wspólnika o wypłatę zysku jest roszczeniem 

zysków z końcem każdego roku 
obrachunkowego (art. 868 § 2 k.c.).  Za czas 
dłuższy przyjmuje się okres dłuższy niż 
jeden rok obrachunkowy. Zgłoszenie przez 
wspólnika żądania wypłaty zysku powoduje 
powstanie roszczenia o wypłatę. Wspólnik 
będzie mógł się wówczas domagać całości 
przypadającego na niego zysku w danym 
roku obrotowym, a zapłata powinna nastąpić 
niezwłocznie po wezwaniu. Wspólnicy mogą 
jednak umownie określić inne terminy 
podziału i wypłaty zysku. W przypadku spółki 
cywilnej powołanej do prowadzenia 
działalności gospodarczej w umowie spółki 
powinno się znaleźć postanowienie, zgodnie 
z którym o podziale i wysokości zysku do 
wypłaty wspólnicy będą decydować w 
uchwale. Można również ustalić udział w 
zyskach i stratach każdego ze wspólników, 
jeżeli nie chcemy, żeby uczestniczyli oni w 
nich w częściach równych. Warto także w 
umowie spółki uregulować w sposób 
szczegółowy kwestię pokrycia ewentualnych 
strat i ustalić, że wspólnicy będą mogli żądać 
podziału strat między siebie, a w drodze 
uchwały określać będą sposób ich pokrycia. 
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z zakresu prowadzenia działalności 
gospodarczej i przedawnia się z upływem 3 
lat (wyrok SN z dnia 2 lutego 2005 r., IV CK 
461/04). 

„Zysk” stanowi nadwyżkę wartości aktywów majątkowych nad kwotami wydatków, wartością 
zobowiązań oraz wkładów wspólników. Zysk niekoniecznie ma postać pieniężną, choć w 
pieniądzu jest wyrażany. 

Zgodnie z dyspozytywnym art. 868 k.c. §  1.  Wspólnik może żądać podziału i wypłaty 
zysków dopiero po rozwiązaniu spółki. §  2. Jednakże gdy spółka została zawarta na czas 
dłuższy, wspólnicy mogą żądać podziału i wypłaty zysków z końcem każdego roku 
obrachunkowego. 

Aż się prosi (jest nieodzowne), żeby tę nieoperatywną regulację zastąpić stosownymi 
klauzulami umownymi. W przeciwnym wypadku, cytując klasyka: jak żyć (płacić zaliczki na 
podatek dochodowy, składki ZUS itp.). 

17. W przypadku ustania członkostwa w spółce wspólnik/ewentualnie jego spadkobiercy, 
mają prawo do udziału w majątku spółki. Kiedy ustaje członkostwo w spółce? Jak w 
szczegółach wygląda prawo wspólnika/jego następców prawnych do udziału w majątku? 

Co do zasady członkostwo w spółce cywilnej 
wygasa w chwili śmierci wspólnika. 
Jednakże zgodnie z art. 872 Kodeksu 
cywilnego, można zastrzec, że spadkobiercy 
wspólnika wejdą do spółki na jego miejsce. 
W wypadku takim powinni oni wskazać 
spółce jedną osobę, która będzie 
wykonywała ich prawa. Dopóki to nie 
nastąpi, pozostali wspólnicy mogą sami 
podejmować wszelkie czynności w zakresie 
prowadzenia spraw spółki. 

Członkostwo w spółce cywilnej ustaje z 
upływem okresu wypowiedzenia umowy 
spółki cywilnej przez wspólnika, jego 
wierzyciela osobistego, z chwilą śmierci 
wspólnika, zaistnieniem przyczyn 
wskazanych w umowie spółki, 
uprawomocnieniem się orzeczenia sądu o 
rozwiązaniu s.c. Zgodnie z art. 871 § 1 k.c. 
wspólnikowi występującemu ze spółki 
zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł do 
spółki do używania, oraz wypłaca się w 
pieniądzu wartość jego wkładu oznaczoną w 
umowie spółki, a w braku takiego 
oznaczenia - wartość, którą wkład ten miał w 
chwili wniesienia. Nie ulega zwrotowi 
wartość wkładu polegającego na 
świadczeniu usług albo na używaniu przez 
spółkę rzeczy należących do wspólnika. W 
myśl zaś art. 871 § 2 k.c., wypłaca się 
występującemu wspólnikowi w pieniądzu 
taką część wartości wspólnego majątku 
pozostałego po odliczeniu wartości wkładów 
wszystkich wspólników, jaka odpowiada 
stosunkowi, w którym występujący wspólnik 
uczestniczył w zyskach spółki. 

Zasadą jest, że członkostwo w spółce 
cywilnej ustaje na skutek śmierci wspólnika. 
W tym wypadku wspólnicy rozliczają się ze 
spadkobiercami, legitymującymi się 
prawomocnym postanowieniem sądu o 

Członkostwo w spółce ustaje w przypadku 
wystąpienia wspólnika ze spółki, na mocy 
wypowiedzenia przez wierzyciela osobistego 
wspólnika oraz w przypadku śmierci 
wspólnika.  Wystąpienie wspólnika ze spółki 
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stwierdzeniu nabycia spadku na zasadach 
analogicznych do rozliczenia z 
występującym wspólnikiem (art. 871 k.c.). 
Można jednak zastrzec, że spadkobiercy 
wspólnika wejdą do spółki cywilnej na jego 
miejsce. Nie jest to jednak dziedziczenie w 
rozumieniu art. 922 k.c., a tylko transpozycja 
stosunku członkostwa w spółce dokonująca 
się nie tyle na mocy woli zmarłego 
wspólnika, co na mocy stosownych 
postanowień umowy spółki. Do oceny 
skuteczności takiej zmiany będą zatem miały 
zastosowanie przede wszystkim przepisy 
kodeksu cywilnego o zobowiązaniach 
umownych, a nie księga IV k.c. Jeśli 
wspólnicy zdecydują się na skorzystanie z 
art. 872 k.c. to w wypadku śmierci wspólnika 
jego spadkobiercy powinni wskazać spółce 
jedną osobę, która będzie wykonywała ich 
prawa. Dopóki to nie nastąpi, pozostali 
wspólnicy mogą sami podejmować wszelkie 
czynności w zakresie prowadzenia spraw 
spółki.  

Wracając do zasad dziedziczenia, należy 
wskazać, że przez przystąpienie do spółki i 
wniesienie wkładu powstają dla wspólnika 
dwojakiego rodzaju prawa i obowiązki: po 
pierwsze - takie, które są ściśle związane z 
osobą wspólnika oraz jego członkostwem w 
spółce i które wygasają wskutek jego 
śmierci, i te nie należą do spadku. Po drugie 
- takie prawa i obowiązki majątkowe, które 
mogą być realizowane bądź to w czasie 
przynależności wspólnika do spółki, bądź też 
dopiero z chwilą ustąpienia ze spółki, i te 
należą do spadku. Można wskazać, że przez 
cały czas przynależności do spółki wspólnik 
ma w niej prawo majątkowe zwane 
„udziałem” i dlatego np. to już istniejące 
prawo może wypowiedzieć. Nie ulega 
wątpliwości, że do spadku należą także te 
prawa i obowiązki majątkowe spadkodawcy, 
które stały się wymagalne dopiero w chwili 
jego śmierci lub nawet później. Z tych 
względów należy uznać, że roszczenie o 
wypłatę w pieniądzach wartości udziału 
zmarłego wspólnika należy do spadku. 

dokonuje się przez wypowiedzenie udziału. 
Ze spółki zawartej na czas nieoznaczony 
wspólnik może wystąpić wypowiadając swój 
udział na trzy miesiące naprzód na koniec 
roku obrachunkowego, jeżeli w umowie 
spółki nie ustalono innego terminu. 
Wypowiedzenie następuje przez złożenie 
oświadczenia woli pozostałym wspólnikom. 
Wspólnik może wystąpić ze spółki ze 
skutkiem natychmiastowym z ważnych 
powodów, a takie wypowiedzenie może 
nastąpić nawet w razie zawiązania spółki na 
czas oznaczony. W razie śmierci wspólnika 
jego spadkobiercy wejdą na miejsce 
zmarłego, gdy zastrzeżono to w umowie 
spółki. Spadkobiercy wstępują w stosunek 
spółki z mocy prawa. Jeżeli spadkobiercy nie 
chcą uczestniczyć w spółce mogą z niej 
wystąpić poprzez wypowiedzenie udziału.  

 

Z występującym wspólnikiem pozostali 
wspólnicy rozliczają się w sposób określony 
w umowie spółki lub w uchwale wspólników, 
a w braku odmiennych postanowień zgodnie 
z art. 871 k.c.  Ustępujący wspólnik traci 
swój udział we wspólnym majątku 
wspólników na rzecz pozostałych 
wspólników, a rozliczenie z nim ma przede 
wszystkim charakter finansowy. Zwrotowi w 
naturze podlegają rzeczy, które występujący 
wspólnik wniósł do spółki do używania oraz 
wypłaca się w pieniądzu wartość jego 
wkładu oznaczoną w umowie spółki, a w 
braku takiego oznaczenia – wartość, którą 
wkład ten miał w chwili wniesienia. Nie ulega 
zwrotowi wartość wkładu polegającego na 
świadczeniu usług albo na używaniu przez 
spółkę rzeczy należących do wspólnika. 
Wypłaca się ponadto występującemu 
wspólnikowi w pieniądzu taką część wartości 
wspólnego majątku pozostałego po 
odliczeniu wartości wkładów wszystkich 
wspólników, jaka odpowiada stosunkowi, w 
którym występujący wspólnik uczestniczył w 
zyskach spółki. 

Wspólnik przestaje być uczestnikiem spółki w przypadku: 

- wystąpienia z niej, 

- rozwiązania stosunku spółki oraz  

- gdy umiera. 
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Zasady rozliczeń wynikają z art. 871 k.c. Nie dotyczą one przypadku rozwiązania spółki, 

gdzie są odrębne zasady. 

 

W braku klauzuli, o której mowa w art. 872 k.c., w przypadku śmierci wspólnika, rozliczenie 

z jego spadkobiercami następuje wg tych samych zasad. 

  

To, z czym mamy do czynienia w przypadku aktualizacji klauzuli, o której mowa w art. 872 

k.c. może być sporne.  

18. Jakie są przyczyny rozwiązania spółki? Jakie są zasady podziału majątku spółki na 
wypadek jej rozwiązania? 

Rozwiązanie spółki: 

a) z przyczyn określonych w umowie spółki 
(np. brak zysku w określonym czasie, 
osiągnięcie zamierzonego celu), 

b) na mocy zgodnej uchwały wspólników 
(np. gdy pozostał w spółce jeden wspólnik; 
gdy osiągnięcie celu stało się niemożliwe), 

c) przez sąd (na mocy art. 874 Kodeksu 
cywilnego), 

d) ogłoszenie upadłości wspólnika. 

Podział majątku: z chwilą rozwiązania spółki 
wspólność łączna przekształca się w 
wspólność w częściach ułamkowych, do 
której zastosowanie znajdują odpowiednio 
przepisy o współwłasności. Z majątku 
pozostałego po zapłaceniu długów spółki 
zwraca się wspólnikom ich wkłady, stosując 
odpowiednio przepisy o zwrocie wkładów w 
razie wystąpienia wspólnika ze spółki. 
Natomiast  

pozostałą nadwyżkę wspólnego majątku 
dzieli się między wspólników w takim 
stosunku, w jakim uczestniczyli w zyskach 
spółki. 

Wypowiedzenie umowy spółki cywilnej przez 
wspólnika, jego wierzyciela osobistego, 
śmierć wspólnika NIEPRAWDA, ogłoszenie 
upadłości wspólnika. W myśl art. 875 §1 k.c. 
od chwili rozwiązania spółki stosuje się 
odpowiednio do wspólnego majątku 
wspólników przepisy o współwłasności w 
częściach ułamkowych. W myśl art. 875 §2 
k.c., z majątku pozostałego po zapłaceniu 
długów spółki zwraca się wspólnikom ich 
wkłady, stosując odpowiednio przepisy o 
zwrocie wkładów w razie wystąpienia 
wspólnika ze spółki. Stosownie zaś do art. 
875 §3 k.c., pozostałą nadwyżkę wspólnego 
majątku dzieli się między wspólników w 
takim stosunku, w jakim uczestniczyli w 
zyskach spółki. 

Rozwiązanie spółki cywilnej mogą 
powodować zdarzenia całkowicie niezależne 
od woli wspólników, jak również zdarzenia, o 
których wystąpieniu decyzję podejmują 
wspólnicy wspólnie lub tylko jeden z nich. 
Zatem wśród zdarzeń powodujących 
rozwiązanie spółki cywilnej wyróżniamy: 

Spółka może zostać rozwiązana:  

1. przez sąd – na żądanie wspólnika, z 
ważnych powodów; 

2. z dniem ogłoszenia upadłości 
wspólnika; 
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• śmierć wspólnika 

 

• upadłość wspólnika 

 

• wypowiedzenie umowy przez 
wspólnika 

 

• uchwałę o rozwiązaniu spółki 

 

• rozwiązanie spółki orzeczeniem sądu 
z ważnych powodów, na żądanie wspólnika 

 

• nadejście oznaczonego w umowie 
spółki terminu lub zdarzenia 

 

Wskutek śmierci wspólnika ustaje jego 
członkostwo. Rozliczenie wspólników ze 
spadkobiercami następuje wówczas na 
podstawie prawomocnego postanowienia 
sądu o nabyciu spadku. W umowie spółki 
cywilnej może jednak znajdować się 
zastrzeżenie, że w przypadku śmierci 
wspólnika spadkobiercy wchodzą na jego 
miejsce do spółki cywilnej i wykonują jego 
prawa. Dochodzi do tego na podstawie 
postanowienia umownego, dlatego nie 
należy mylić takiej transpozycji członkostwa 
z sukcesją uniwersalną, z którą mamy do 
czynienia w przypadku dziedziczenia 
ustawowego. Jeżeli takie postanowienie 
znalazło się w umowie spółki, spadkobiercy 
muszą wskazać spośród siebie osobę, która 
będzie wykonywała ich prawa. Do czasu 
wyznaczenia takiej osoby, wspólnicy mogą 
podejmować czynności w zakresie 
prowadzenia spraw spółki, bez względu na 
interes spadkobierców. 

Upadłość wspólnika spółki cywilnej oznacza 
jego niewypłacalność, czyli niemożność 

3. po upływie terminu, na jaki spółka 
została zawarta (w razie braku jej 
przedłużenia); 

4. z powodów wskazanych w umowie 
spółki.  

 

W przypadku rozwiązania spółki: 

1. stosuje się odpowiednio do 
wspólnego majątku wspólników przepisy o 
współwłasności w częściach ułamkowych; 

2. z majątku spółki spłaca się długi 
spółki, a z pozostałej części wspólnikom 
zwraca się ich wkłady;  

3. nadwyżkę wspólnego majątku dzieli 
się między wspólników w takim stosunku, w 
jakim uczestniczyli w zyskach spółki.   
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spłacenia zobowiązań. Upadłość tylko 
jednego ze wspólników, niezależnie od ich 
liczby, powoduje  z mocy prawa rozwiązanie 
spółki cywilnej. Częstym błędem wspólników 
jest składanie wniosku do sądu o ogłoszenie 
upadłości samej spółki. Tymczasem, 
ponieważ spółka cywilna nie jest podmiotem 
prawa, nie posiada więc osobowości 
prawnej, to wspólnicy wykonują w jej imieniu 
prawa, a także zaciągają zobowiązania i za 
nie odpowiadają, stąd upadłość spółki 
dotyczy jej wspólników. 

Spółka cywilna nie posiada zdolności 
upadłościowej. Posiadają ją wspólnicy 
spółki, którzy nabywają prawa i zaciągają 
zobowiązania wchodzące w skład majątku 
wspólnego. 

Należy zaznaczyć, że nie jest dopuszczalne 
podjęcie przez pozostałych wspólników 
uchwały o dalszym prowadzeniu spółki bez 
upadłego wspólnika. Jest tak, ponieważ 
rozwiązanie spółki cywilnej wskutek 
ogłoszenia upadłości wspólnika jest 
skutkiem następującym z mocy samego 
prawa. 

Wypowiedzenie umowy spółki przez 
wspólnika, czyli wypowiedzenie udziału, 
będzie powodowało rozwiązanie spółki 
cywilnej, gdy składa się ona z dwóch 
wspólników. Dla wypowiedzenia nie ma 
zastrzeżonej szczególnej formy, jednak dla 
celów dowodowych powinno ono zachować 
formę pisemną. Jeżeli umowa została 
zawarta na czas nieokreślony, wspólnik musi 
ją wypowiedzieć na trzy miesiące przed 
końcem roku obrotowego - takie 
wypowiedzenie odnosi bowiem skutek 
właśnie na koniec roku obrotowego. Możliwe 
jest również wystąpienie bez zachowania 
terminu wypowiedzenia, jeżeli następuje ono 
z ważnych dla wspólnika powodów, w takiej 
sytuacji jednak jest dodatkowo wymagane 
uzasadnienie wypowiedzenia. 

Wspólnicy mogą rozwiązać spółkę również 
przez wspólną decyzję o rozwiązaniu 
podjętą w drodze uchwały. Spółka cywilna 
jest bowiem zawierana dla osiągnięcia 
określonego celu gospodarczego, jeżeli więc 
ten cel nie jest już możliwy do osiągnięcia 
poprzez działania wspólników lub gdy jego 
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osiągnięcie nie jest już opłacalne czy też z 
jakichkolwiek innych przyczyn, które 
wszyscy wspólnicy uznają za uzasadnione - 
spółka może zostać rozwiązana. Uchwała o 
rozwiązaniu spółki musi być podjęta 
jednomyślnie przez wspólników i 
sporządzona na piśmie. 

Konsekwencją rozwiązania spółki cywilnej 
jest likwidacja majątku. Oznacza to w istocie 
podział majątku między wspólników, co 
wynika z faktu, iż spółka cywilna nie posiada 
majątku, gdyż stanowi on wspólność łączną 
wspólników. 

Likwidacja majątku spółki może nastąpić 
poprzez porozumienie się wspólników co do 
sposobu rozliczenia lub w drodze 
postępowania likwidacyjnego. 

Likwidacja majątku może być 
przeprowadzona zarówno przez samych 
wspólników, jak i przez zewnętrznych 
likwidatorów. Zanim jednak wspólnicy czy 
likwidatorzy (wspólnicy przeprowadzający 
likwidację również mogą być określani 
mianem likwidatorów) przystąpią do podziału 
majątku, są obowiązani do zakończenia 
prowadzonych przez spółkę interesów, a w 
tym przede wszystkim spłaty zobowiązań. 

Sposób likwidacji majątku może przebiegać 
zgodnie z postanowieniami umowy spółki, a 
jeżeli umowa milczy w tej kwestii, stosuje się 
odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego: 

Art. 875  

§ 2. Z majątku pozostałego po zapłaceniu 
długów spółki zwraca się wspólnikom ich 
wkłady, stosując odpowiednio przepisy o 
zwrocie wkładów w razie wystąpienia 
wspólnika ze spółki. 

§ 3. Pozostałą nadwyżkę wspólnego majątku 
dzieli się między wspólników w takim 
stosunku, w jakim uczestniczyli w zyskach 
spółki. 

Z powyższego przepisu wynika, że: 

 

• wspólnikowi zostają zwrócone w 
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naturze rzeczy, które wniósł do spółki do 
używania 

 

• zwraca się w pieniądzu taką wartość 
tego wkładu, jaką miał on w chwili 
wniesienia, chyba że wartość wkładu została 
określona w umowie 

 

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że 
zwrotowi nie ulega wartość wkładu 
polegającego na używaniu przez spółkę 
rzeczy należących do wspólnika lub na 
świadczeniu usług przez wspólnika. 

Pozostałą wartość majątku wspólnicy dzielą 
między siebie w stosunku, w jakim 
uczestniczyli w zyskach spółki. Zatem dla 
tego podziału nie ma znaczenia wartość 
wniesionych wkładów. 

Stosunek spółki ulega rozwiązaniu z następujących przyczyn:  

- z mocy samego prawa (np. gdy pozostał tylko jeden wspólnik, zrealizowano cel, upłynął 
okres na jaki spółkę zawarto),  

- na podstawie orzeczenia sądu,  

- w związku z upadłością wspólnika – któregokolwiek wspólnika!!! 

- z woli wspólników (umowa/uchwała rozwiązująca). 

Nie są przyczynami rozwiązania spółki: śmierć wspólnika (chyba że pozostał tylko jeden 
żywy wspólnik), ani wypowiedzenie dokonane przez wspólnika lub jego wierzyciela (z 
zastrzeżeniem j.w.). 

Zasady rozliczeń wynikają z art. 875 k.c. Zwracam uwagę, że stosunkowo łatwo można 
storpedować żądanie podziału majątku. Jak bowiem przyjął SN w wyroku z 16.05.2000 r., III 
CKN 599/98, „Wniosek o podział majątku wspólnego wspólników po rozwiązaniu spółki 
cywilnej ulega oddaleniu jako przedwczesny w razie stwierdzenia przez sąd, że wspólnicy 
nie zapłacili z majątku wspólnego długów spółki wobec osób trzecich”. Podobnie ostatnio 
SN w postanowieniu z 6.04.2018 r., IV CSK 545/17. 

 

19. Co powoduje zmiany w składzie osobowym spółki?  

Zmiany w składzie osobowym mogą być 
spowodowane poprzez: 

Rozwiązanie umowy spółki cywilnej, 
wstąpienie spadkobierców, wstąpienie do 
spółki cywilnej nowych wspólników 
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- wystąpienie wspólnika ze spółki,  

- przystąpienie nowego wspólnika do spółki,  

- śmierć lub ustanie bytu prawnego 
wspólnika. 

Jeżeli spółka została zawarta na czas 
nieoznaczony, każdy wspólnik może z niej 
wystąpić wypowiadając swój udział na trzy 
miesiące naprzód na koniec roku 
obrachunkowego.  

Jeśli wystąpią ważne powody to wspólnik 
może wypowiedzieć swój udział bez 
zachowania terminów wypowiedzenia, nawet 
jeśli spółka była zawarta na czas oznaczony. 

Zgodnie z art. 860. § 1 kodeksu cywilnego, 
przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują 
się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu 
gospodarczego przez działanie w sposób 
oznaczony, w szczególności przez 
wniesienie wkładów. Umowa spółki oparta 
jest na zaufaniu między osobami 
zaangażowanymi w realizację wspólnego 
celu gospodarczego. W związku jako ważną 
cechę spółki cywilnej wymienia się zasadę 
niezmienności składu osobowego 
wspólników. 

W doktrynie przyjmuje się, że zmiana składu 
osobowego spółki, polegająca na wstąpieniu 
do spółki nowego wspólnika, możliwa jest 
jedynie przez zmianę umowy spółki, za 
zgodą jej wierzycieli. Poglądy te 
uzasadnione są treścią art. Art. 863. § 1, 
zgodnie z którym wspólnik nie może 
rozporządzać udziałem we wspólnym 
majątku wspólników ani udziałem w 
poszczególnych składnikach tego majątku. 
Nie może więc przenieść tego udziału na 
inną osobę. Ponadto kolejny paragraf ww. 
artykułu stanowi, że w czasie trwania spółki 
wspólnik nie może domagać się podziału 
wspólnego majątku wspólników. Art. 863 ma 
charakter bezwzględnie obowiązujący, przez 
co wspólnicy nie mogą klauzulami 
umownymi ustanawiać swobody 
rozporządzania udziałem w majątku 
wspólnym. W związku z tym zmiana 
wspólnika lub przystąpienie do spółki 
nowego wspólnika może nastąpić - z 

Przyjmuje się, że co do zasady w przypadku 
spółek cywilnych obowiązuje zasada 
niezmienności składu osobowego, jednak 
takie zmiany mogą być spowodowane 
między innymi: 

1. śmiercią wspólnika; 

2. wystąpieniem wspólnika ze spółki; 

3. przystąpieniem do spółki nowego 
wspólnika; 

4. wykluczeniem wspólnika przez 
pozostałych członków (jeżeli przewiduje to 
umowa spółki). 

Mam wątpliwość, czy podobna klauzula 
byłaby dopuszczalna. 
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wyjątkiem przewidzianym w art. 872 - tylko 
przez zmianę lub zawarcie nowej umowy 
spółki. Art. 872 przewiduje, że można w 
umowie spółki zastrzec, że w miejsce 
zmarłego wspólnika do spółki wejdą jego 
spadkobiercy. Potwierdzeniem zasady 
wyrażonej w art. 863 jest Wyrok Naczelnego 
Sądu Administracyjnego z dnia 13 września 
1995 r. SA/Ka 1686/94, który stwierdził, że 
poszerzenie składu osobowego spółki 
cywilnej jest możliwe tylko przez zawarcie 
nowej umowy między dotychczasowymi i 
nowymi wspólnikami.  

Przystąpienie kolejnej osoby oznacza nowe 
zobowiązanie nowego, innego składu 
wspólników. Nie jest to więc zmiana umowy, 
ale zmiana stron stosunku 
zobowiązaniowego, czyli nowa umowa." 
Zmiana składu osobowego spółki prawa 
cywilnego została jednak dopuszczona w 
orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz 
Naczelnego Sądu Administracyjnego. A 
mianowicie Sąd Najwyższy Izba Cywilna w 
Uchwale z dnia w 21 listopada 1995 r.III 
CZP 160/95 przyjął, że: "Dopuszczalne jest 
wstąpienie do spółki cywilnej nowego 
wspólnika i przejęcie przez niego 
dotychczasowych zobowiązań oraz 
uprawnień za zgodą pozostałych 
wspólników, w tym i jednocześnie 
ustępujących z tej spółki." 

Zmiany składu osobowego następują w przypadku 

- wypowiedzenia udziału (art. 869 k.c.) oraz  

- wstąpienia do spółki spadkobierców wspólnika zmarłego (o ile przewidziano to w umowie 
spółki)  

Poza tymi wyraźnie ustawowo wskazanymi przypadkami zmiany składu osobowego, 
dokonać się one mogą jedynie poprzez zmianę pierwotnej umowy spółki (dotyczy to także 
natychmiastowego wystąpienia wspólnika – za zgodą reszty). 

20. Jakie mogą być konsekwencje śmierci wspólnika spółki cywilnej? 

Konsekwencją śmierci wspólnika może być 
rozwiązanie spółki, w sytuacji gdy było tylko 
dwóch wspólników. Jednakże na podstawie 
art. 872 Kodeksu cywilnego, można 
zastrzec, że spadkobiercy wspólnika wejdą 
do spółki na jego miejsce. W wypadku takim 
powinni oni wskazać spółce jedną osobę, 

Rozwiązanie umowy spółki cywilnej, 
kontynuowanie działalności w trybie art. 873 
k.c., wstąpienie do spółki spadkobierców, 
jeżeli umowa spółki to przewiduje. 
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która będzie wykonywała ich prawa. Dopóki 
to nie nastąpi, pozostali wspólnicy mogą 
sami podejmować wszelkie czynności w 
zakresie prowadzenia spraw spółki. 

Jedną z przyczyn, która powoduje 
rozwiązanie spółki, jest śmierć wspólnika. 
Jednak zgodnie  z art. 872 Kodeksu 
cywilnego można zastrzec, że spadkobiercy 
wspólnika wejdą do spółki na jego miejsce. 

 

Tym samym gdy następuje śmierć wspólnika 
w spółce dwuosobowej możliwe są dwa 
rozwiązania - spółka może ulec rozwiązaniu 
albo można wprowadzić do umowy spółki 
zapis, że spadkobiercy wchodzą do spółki w 
miejsce zmarłego wspólnika (jeżeli umowa 
nie zawiera takiego zapisu). 

 

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby 
Skarbowej w Katowicach w interpretacji 
indywidualnej z 21 stycznia 2010 r., nr 
IBPP1/443-1067/09/EA, gdzie możemy 
przeczytać: 

„(…) ważne są zapisy umowy spółki, 
przewidujące lub nieprzewidujące wejścia 
spadkobierców na miejsce zmarłego 
wspólnika. Śmierć wspólnika w 
dwuosobowej spółce cywilnej nie powoduje 
rozwiązania spółki, o ile spadkobierca 
(osoba uprawniona) wejdzie w miejsce 
zmarłego wspólnika. Spółka może zatem 
ulec rozwiązaniu w przypadku śmierci 
wspólnika, jeżeli wspólników było dwóch 
oraz gdy w umowie spółki nie zostało 
zastrzeżone, że spadkobiercy wspólnika 
mogą wejść na jego miejsce. Do rozwiązania 
spółki cywilnej dochodzi również, gdy 
spadkobiercy nie chcą lub nie mogą wejść w 
miejsce zmarłego wspólnika (…).” 

 

Śmierć wspólnika a rozwiązanie spółki 

Jeżeli w umowie spółki poczyniono 
zastrzeżenie o wejściu spadkobierców w 
miejsce zmarłego wspólnika, wejście 
spadkobierców do spółki następuje z mocy 

Przepis art. 872 k.c. przewiduje możliwość 
wstąpienia do spółki spadkobierców 
wspólnika. W sytuacji, w której spółka 
cywilna zawarta została pomiędzy dwoma 
osobami, a umowa spółki nie przewiduje 
możliwości wstąpienia do niej 
spadkobierców wspólnika, albo gdy 
spadkobiercy pomimo istniejącego zapisu 
umownego nie chcą wstąpić do spółki - 
spółka ulega rozwiązaniu. Jeżeli w umowie 
spółki nie wskazano możliwości wstąpienia 
spadkobierców wspólnika na jego miejsce, 
stosunek prawny spółki wygasa wobec 
zmarłego wspólnika w chwili jego śmierci. W 
skład spadku wchodzą wówczas prawa 
majątkowe powstające w razie wystąpienia 
wspólnika ze spółki zgodnie z art. 871 k.c. 
Przyjmuje się, że spadkobiercy dziedziczą 
roszczenie o spłatę również na zasadach 
określonych w art. 871 k.c., a w skład 
spadku wchodzą także wierzytelności 
powstałe po stronie wspólnika, szczególnie o 
wypłatę części zysku.  

 Spadkobiercy, którzy posiadają 
prawa do majątku spółki, są - z perspektywy 
spółki - do chwili przeprowadzenia podziału 
spadku jednym wspólnikiem. W wypadku 
wejścia do spółki spadkobiercy powinni 
wskazać jedną osobę uprawnioną do 
wykonywania ich prawa, zgodnie z art. 872 
zd. 2 k.c. Jeżeli taka osoba nie zostanie 
wskazana, to pozostali wspólnicy mogą 
podejmować wszelkie czynności związane z 
prowadzeniem spółki z pominięciem 
spadkobierców zmarłego wspólnika. 
Stosunki wewnętrzne między 
spadkobiercami podlegają przepisom prawa 
spadkowego i w tym zakresie istnieje między 
nimi wspólność w częściach ułamkowych. 
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samego prawa. Oznacza to, że 
spadkobiercy nie muszą w tym zakresie 
składać żadnych oświadczeń, a pozostali 
wspólnicy nie mogą udaremnić tego 
wstąpienia. 

 

Śmierć wspólnika, która skutkuje 
rozwiązaniem spółki, w przypadku likwidacji 
nie powoduje powstania przychodu po 
stronie wspólników otrzymujących środki 
pieniężne oraz składniki majątku 
likwidowanej spółki. Do jego powstania 
natomiast dojdzie, jeśli wspólnicy dokonają 
odpłatnego zbycia składników majątku, które 
otrzymali na skutek likwidacji, a od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja, do 
dnia ich sprzedaży nie upłynęło jeszcze 6 
lat. 

 

Wspólnicy mają obowiązek sporządzenia 
wykazu składników majątkowych 
zawierających co najmniej następujące 
dane: 

 

a) liczbę porządkową, 

 

b) określenie (nazwę) składnika 
majątku, 

 

c) datę nabycia składnika majątku, 

 

d) kwotę wydatków poniesionych na 
nabycie składnika majątku oraz kwotę 
wydatków poniesionych na nabycie 
składnika majątku zaliczoną do kosztów 
uzyskania przychodów, 

 

e) wartość początkową, 
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f) metodę amortyzacji, 

 

g) sumę odpisów amortyzacyjnych oraz 

 

h) wysokość wypłaconych środków 
pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu 
udziału w spółce niebędącej osobą prawną 
na dzień jej likwidacji (art. 24 ust. 3a ustawy 
o PIT). 

 

Ponadto należy sporządzić spis z natury (§ 
27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
prowadzenia podatkowej księgi przychodów 
i rozchodów). Obowiązek ten został 
nałożony na podatników podatku 
dochodowego, co oznacza, że spis z natury 
sporządzają wspólnicy, gdyż to oni są 
podatnikami, a nie spółka. 

 

Ponadto spis z natury należy sporządzić 
także dla celów podatku od towarów i usług 
(art. 14 ustawy o VAT). Obowiązek ten ciąży 
na podatniku, którym w tym przypadku jest 
spółka osobowa. Spisem powinny zostać 
objęte te towary, które pozostały na dzień 
likwidacji spółki, a w odniesieniu do których 
przysługiwało prawo do odliczenia VAT 
naliczonego. Podstawą opodatkowania jest 
wartość towarów, jaką mają na dzień 
rozwiązania spółki. Chociaż przepisy nie 
wskazują sposobu wyliczenia tej wartości, to 
w praktyce organy podatkowe uważają, że 
należy podawać ich wartość rynkową. 

 

Śmierć wspólnika a wejście spadkobierców 
w miejsce zmarłego 

Śmierć wspólnika powodująca wejście jego 
spadkobierców do spółki sprawia, że nie 
dochodzi do rozwiązania spółki cywilnej. 
Tym samym nie trzeba dokonywać 
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czynności związanych z likwidacją zarówno 
w PIT, jak i VAT. 

 

Tym samym nie należy sporządzać 
remanentu likwidacyjnego na gruncie VAT. 
Potwierdzają to w udzielanych wyjaśnieniach 
organy podatkowe, czego przykładem jest 
pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 
z 30 czerwca 2014 r., sygn. ILPP1/443-
300/14-2/AW, gdzie możemy przeczytać: 

„(...) w przypadku śmierci jednego ze 
wspólników i – zgodnie z postanowieniami 
umowy spółki cywilnej – wejścia 
spadkobierców na jego miejsce spółka nadal 
będzie istnieć, zatem nie dojdzie do jej 
rozwiązania i nie powstanie konieczność 
opodatkowania podatkiem VAT w myśl art. 
14 ust. 1 pkt 1 ustawy towarów własnej 
produkcji i towarów, które po nabyciu nie 
były przedmiotem dostawy. 

 

Aby uniknąć opodatkowania remanentu 
likwidacyjnego, należy więc aneksem 
wprowadzić do umowy spółki zapis, że 
spadkobiercy wchodzą do spółki w miejsce 
zmarłego wspólnika, oczywiście jeżeli 
umowa wcześniej takiego zapisu nie 
zawierała. Należy też dodać, że rozwiązuje 
to problem tylko w przypadku, gdy poza 
Panią mąż posiada innych spadkobierców, 
np. Państwa dzieci, którzy wejdą do spółki 
na jego miejsce (…).” 

 

Nie chodziło mi o podatkowe konsekwencje, choć te oczywiście trzeba brać pod uwagę 
konstruując umowę spółki i np. wprowadzając doń klauzulę o następstwie (art. 872 k.c.). 

Tak naprawdę są trzy możliwe konsekwencje: 

- wstąpienie spadkobierców – gdy umowa spółki to przewiduje; 

- konieczność rozliczenia się ze spadkobiercami – gdy umowa nie przewiduje wstąpienia 
spadkobierców do spółki; 

- rozwiązanie spółki – gdy został jeden wspólników lub wspólników brak. 
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21. Czy umowa konsorcjum jest umową spółki cywilnej/czy rodzi skutki takiej umowy  

(np. w zakresie solidarnej odpowiedzialności wspólników)? 

Konsorcjum jest współdziałaniem mającym 
doprowadzić do osiągnięcia określonego 
celu gospodarczego. Jest to zbliżona 
konstrukcja do spółki cywilnej. Jednak 
konsorcjum nie jest spółką cywilną.  

W stosunkach zewnętrznych trzeba przyjąć 
solidarną odpowiedzialność każdego z 
członków konsorcjum za zobowiązania 
zaciągnięte przez całe konsorcjum celem 
osiągnięcia danego celu gospodarczego. 

Konsorcjum nie jest spółką cywilną, ale 
umową nienazwaną, która ma cechy 
podobne do spółki cywilnej, a jeżeli spełnia 
wymogi spółki cywilnej może zostać uznana 
za spółkę cywilną, albo przekształcona w 
umowę spółki cywilnej. Umowa konsorcjum 
nie rodzi skutków solidarnej 
odpowiedzialności członków konsorcjum, ale 
odpowiedzialność taka może mieć miejsce 
np. na gruncie p.z.p. 

Praktyka pokazuje, iż umowa konsorcjum 
przybiera najczęściej cechy umowy spółki 
cywilnej lub – ze względu na swój charakter 
– jest z nią porównywana. W doktrynie 
często spotyka się sformułowania 
określające konsorcjum mianem 
„wzbogaconej umowy spółki prawa 
cywilnego” lub „nietypowej spółki prawa 
cywilnego”. Jednak stwierdzenie, że 
zarówno doktryna, jak i judykatura 
wypracowały jednoznaczną kwalifikację 
prawną konsorcjum, byłoby sporym 
nadużyciem. 

Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 
17 marca 2016 r. sygn. akt: V ACa 761/15, 
uznał że „Co do zasady, konsorcjum nie jest 
spółką cywilną, chyba że wolą stron 
ukształtowano je w ten sposób, że spełnia 
wymogi konstrukcyjne wyznaczające treść 
takiego stosunku prawnego, tj. istnieje 
przedsiębiorstwo, majątek wspólny, więzi 
organizacyjne i majątkowe wspólników”. 

W wyroku z dnia 15 grudnia 2015 r., I ACa 
879/15, Sąd Apelacyjny w Łodzi stwierdził iż 
„istotą konsorcjum jest współdziałanie jego 
członków w celu osiągnięcia określonego 
celu gospodarczego. Jest to więc 
konstrukcja zbliżona do spółki cywilnej (art. 
860 § 1 k.c.). W stosunkach zewnętrznych 
należy więc przyjąć solidarną 
odpowiedzialność każdego z członków 
konsorcjum za zobowiązania zaciągnięte 
przez całe konsorcjum, przez jego lidera lub 
innego członka celem osiągnięcia 
założonego celu gospodarczego - 

Co do zasady, konsorcjum nie jest spółką 
cywilną, chyba że wolą stron ukształtowano 
je w ten sposób, że spełnia ono wymogi 
konstrukcyjne wyznaczające treść takiego 
stosunku prawnego, tj. istnieje 
przedsiębiorstwo, majątek wspólny, więzi 
organizacyjne i majątkowe wspólników. 
Istotą konsorcjum jest współdziałanie jego 
członków w celu osiągnięcia określonego 
celu gospodarczego. Jest to więc 
konstrukcja zbliżona do spółki cywilnej. W 
stosunkach zewnętrznych należy więc 
przyjąć solidarną odpowiedzialność każdego 
z członków konsorcjum za zobowiązania 
zaciągnięte przez całe konsorcjum, przez 
jego lidera lub innego członka celem 
osiągnięcia założonego celu gospodarczego 
- odpowiednio do treści art. 864 k.c. Jeżeli 
jeden z wykonawców (uczestników 
konsorcjum) umowy zawartej w wyniku 
udzielenia zamówienia publicznego zawarł 
umowę w podwykonawcą, któremu nie 
zapłacił wynagrodzenia, to odpowiedzialność 
wykonawców w stosunku do inwestora 
spełniającego to świadczenie na rzecz 
podwykonawcy jest solidarna. Przepis art. 
141 p.z.p. kreuje odpowiedzialność solidarną 
członków konsorcjum wobec zamawiającego 
za wykonanie umowy i wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. Żaden z przepisów p.z.p. nie 
przewiduje solidarności członków 
konsorcjum występujących jako wierzycieli. 
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odpowiednio do treści art. 864 k.c.“ 

W rzeczywistości klasyfikowanie konsorcjum 
jako umowy spółki cywilnej, czy też nawet 
stosowanie w odniesieniu do niego – 
poprzez analogię – przepisów jej 
dotyczących, każdorazowo wynikać powinno 
z dogłębnej analizy danego stosunku 
prawnego. 

Trafnie wywodzi w tej kwestii Sąd Najwyższy 
w wyroku z 9 lipca 2015 r. (sygn. akt I CSK 
353/14, Legalis nr 1303686, Glosa 2017 nr 2 
str. 21, www.sn.pl) stwierdzając, iż 
„zróżnicowanie stanów faktycznych i 
prawnych uniemożliwia jednolitą kwalifikację 
prawną konsorcjum. Może ono stanowić 
podtyp spółki cywilnej lub być spółką 
cywilną, gdy w danym wypadku występują jej 
przedmiotowo istotne elementy, albo mieć 
charakter samodzielny, za czym 
przemawiałyby zwłaszcza brak majątku 
wspólnego, więzi organizacyjnych oraz 
tymczasowy charakter współpracy”. 

Powyższy pogląd oznacza, że nie ma 
podstaw do automatycznego kwalifikowania 
wszystkich umów o współdziałanie (lub 
podobnie nazywanych), w tym także 
zawieranych w postępowaniu zmierzającym 
do udzielenia i wykonania zamówienia 
publicznego, jako umów spółki cywilnej. 

Uznanie konkretnej umowy konsorcjalnej za 
umowę spółki cywilnej jest możliwe wtedy, 
gdy można w niej dostrzec wszystkie cechy 
konstrukcyjne umowy spółki cywilnej (por. 
też wyrok Sądu Najwyższego z 20 listopada 
2014 r., V CSK 177/14, niepubl.: „(…) 
Tymczasem, co do zasady, konsorcjum nie 
jest spółką cywilną, chyba że wolą stron 
ukształtowano je w ten sposób, że spełnia 
wymogi konstrukcyjne wyznaczające treść 
takiego stosunku prawnego, tj. istnieje 
przedsiębiorstwo, majątek wspólny, więzi 
organizacyjne i majątkowe wspólników.” 

Wyżej przytoczono tezy orzeczeń, które wskazałem w konspekcie. M.zd. nie jest trafne (a w 
każdym razie: nie jest zgodne z praktyką gospodarczą) stanowisko zaprezentowane w  
wyroku z dnia 15.12.2015 r., I ACa 879/15. 

Zasadniczo zatem konsorcjum nie jest spółką cywilną, co oznacza brak odpowiedzialności 
solidarnej wobec podmiotu, który związany jest umową z członkami konsorcjum, jako takimi, 
o ile wyraźnie nie wynika to z klauzuli umownej lub z wyraźnego przepisu prawa (zwłaszcza 
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chodzi o przepis art. 141 Prawa zamówień publicznych. Nota bene: ten ostatni przepis może 
być wykorzystany w argumentacji j.w. (gdyby wspólne wykonywanie zamówienia, tj. w 
ramach konsorcjum, było spółką cywilną, przepis art. 141 Prawa zamówień publicznych nie 
byłby potrzebny). 

22. Jakie uwagi można wnieść do załączonego projektu umowy spółki cywilnej? 

 

 A 
dlaczego? 

niniejszej umowy spółki, a nie cel 
gospodarczy wspólników. ??? 

wniesienia wkładów.  

Przede wszystkim przedmiot! Tak oczywiście 
nie wolno sporządzać projektów (np. na 
kolokwium, czy egzaminie) 

spółki wspólnicy odpowiedzialni są 
solidarnie. 

To w ogóle nie jest materia umowna (co do 
której wspólnicy mają/mogą) się umówić. 

Par 3 – obok określenia celu gospodarczego 
powinno zostać wyraźnie wprowadzone 
zobowiązanie wspólników do dążenia do 
osiągnięcia przedmiotowego celu oraz 
sposób jego osiągnięcia.  

M.zd. tak wystarcza 

Par 4. Ust. 2 – spółka nie ma zdolności 
prawnej, zatem nie można mieć udziału w 
majątku, który objęty jest wspólnością 
łączną. Nie określa się udziałów w majątku 
spółki.  

I tu by się Pani/Pan zdziwił. Podobna 
klauzula jest (i oczywiście pozostaje ważna) 
w zdecydowanej większości umów spółki, 
które w praktyce spotykałem. Nota bene:  
w przypadku (mającej również charakter 
wspólności łącznej) wspólności majątkowej 
małżeńskiej czytamy, że „Oboje 
małżonkowie mają równe udziały w majątku 
wspólnym” (art. 43 k.r.o.). Pytanie z 
Matematyki: skoro małżonków jest dwoje i 
ich udziały są równe, to czy te udziały są 
oznaczone? Oczywiście zasadniczo 
wielkość udziałów nie ma znaczenia póki 
wspólność łączna istnieje. W przypadku 
wspólności małżeńskiej raczej nie można się 
umówić inaczej. Natomiast w przypadku 
spółek cywilnych można. I bardzo często 
wspólnicy z góry się umawiają np. na 
nierówny udział w zysku, ale także nierówną 
siłę głosu itp. 

Można określić Udział poszczególnych 
Wspólników w zysku spółki (zamiast słowa – 
„majątku” należałoby wprowadzić w „zysku”. 

Par 6 – wspólnicy odpowiadają 

solidarnie majątkami osobistymi – 

zastrzeżenie odpowiedzialności 

majątkiem spółki byłoby nieważne. 
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Jasne. 

Par 7 – wymóg podejmowania decyzji 

dot. spółki w formie jednomyślnej 

uchwały jest dalece niepraktyczny  - 

rekomendowane jest wprowadzenie 

katalogu spraw, w których decyzje 

wymagają formy jednomyślnej uchwały, 

np. zaciągnięcie zobowiązań powyższej 

określonego progu kwotowego., decyzje 

dotyczące nieruchomości wchodzących 

w skład majątku wspólnego itd. 

OK. 

Par 8 ust. 1 – ograniczenie reprezentacji 

progiem kwotowym budzi wciąż 

kontrowersje w doktrynie w zakresie 

skuteczności takiego rozwiązania w 

stosunkach zewnętrznych – co do zasady 

przyjmuje się, że wywiera ono skutek 

wyłącznie w stosunku wewnętrznym. 

Kontrowersje, o których mowa, dotyczą 

spółek handlowych. Tu mamy pełną 

swobodę. Inna sprawa to klarowność i 

użyteczność podobnych rozwiązań. 

Par 9 - Wspólnicy nie mają udziałów w 

majątku wspólnym, w związku z czym 

nie mogą uczestniczyć w zyskach 

proporcjonalnie do udziałów – mogliby 

za to uczestniczyć proporcjonalnie do 

wkładów. 

Brak zgody. Zob. wyżej. 

Par 10 ust. 2 – wspólnikowi nie można 

zwrócić wartości wspólnego majątku 

pozostałego po odliczeniu wartości 

wkładów. Można wypłacić część wartości 

wspólnego majątku pozostałego po 

odliczeniu wartości wkładów wszystkich 

wspólników, jaka odpowiada 

stosunkowi, w którym wspólnik 

uczestniczył w zyskach spółki. 

OK. 
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Par 10 ust. 3. – członkostwo w spółce 

cywilnej nie może być przedmiotem 

obrotu, a wkład wniesiony do spółki 

wchodzi w skład majątku wspólnego – 

nie można nim dysponować. 

OK. 

 - w spółce cywilnej nie ma udziału w 

majątku spółki – nie może on zatem 

zostać objęty przez pozostałych 

wspólników proporcjonalnie do 

udziałów. 

Brak zgody (j.w.). Taka klauzula 

sensownie „matematycznie domyka” 

przypadek gdy wspólnik ze spółki 

wystąpi. 

Par 12 – spółka cywilna nie może ogłosić 

upadłości – postanowienie powinno 

zostać skreślone. 

Ok. 

Par 14 – jeżeli wkładem będzie prawo, 

którego przeniesienie wymaga formy 

szczególnej, wówczas umowa spółki 

powinna być zawarta również w formie 

szczególnej (np. akt notarialny w 

przypadku nieruchomości), a zatem 

zmiana umowy powinna być 

dokonywana również w tej formie.  

Nie. Po pierwsze, bez sensu to pisać w 

umowie. Po drugie, nie chodzi o to w 

jakiej formie umowa spółki została 

zawarta, a co wchodzi w skład majątku 

spółki. Po trzecie, w tym ostatnim 

przypadku tylko zmiana polegająca na 

zmianie w składzie osobowym wymaga 

odpowiedniej formy. 

Par 16 – rekomendowane jest skreślenie 

„lub” – postanowienie dotyczy sporów w 

zw. z umową spółki cywilnej, a nie 

wszelkich sporów pomiędzy 

wspólnikami. 
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OK. 

 

Drobna uwaga w kwestii § 1 - W nazwie 
spółki cywilnej powinny się znaleźć co 
najmniej imiona i nazwiska lub firmy 
wszystkich wspólników wraz z oznaczeniem, 
że jest to spółka cywilna. Spółka może też 
korzystać ze skrótu s.c. 

To, że w nazwie maja być wszystkie 
nazwiska akurat z niczego nie wynika. 
Podobnie jak prawo do skrótu s.c. 

§ 3 umowy, poza błędami językowymi i 
kiepską składnią – powinien jaśniej określać 
cel prowadzonej działalności.  

Składnia rzeczywiście jest trochę dziwna, ale 
nawiązująca do art. 860 § 1 k.c. 

„Skoro wspólnicy ustalili cel gospodarczy, to 
w umowie powinien znaleźć się zapis, jak 
ten cel zamierzają osiągnąć. 

Mogą to zrobić m.in. przez wniesienie 
wkładów do spółki. Wkładem do spółki 
cywilnej nie tylko musi być gotówka. Może to 
być również świadczenie usług czy własność 
rzeczy (np. komputery, samochody, 
maszyny).” – biorąc pod uwagę powyższy 
cytat oraz przedmiot działalności – warto 
byłoby wskazać inne „formy” dążenia do 
osiągnięcia celu gospodarczego np. poprzez 
świadczenie usług prawnych na ustalonych 
przez wspólników zasadach. 

Ale przecież jest stosowna klauzula 
„blankietowa” wprawdzie, ale zawsze (§ 4). 

Komentarz odnośnie § 6 „Wspólnicy spółki 
cywilnej odpowiadają za zobowiązania spółki 
solidarnie i bez limitów. Oznacza to, że ich 
odpowiedzialność nie ogranicza się jedynie 
do określonej wysokości kapitału, czy też 
wniesionego wkładu, ale odpowiadają całym 
(również prywatnym) majątkiem. Nie ma 
także znaczenia w jaki sposób powstało 
zobowiązanie i w wyniku działania którego 
ze wspólników. Wszyscy ponoszą 
odpowiedzialność wspólnie. Tak więc 
wspólnicy spółki cywilnej w takiej samej 
mierze mają prawo do reprezentowania 

Uwagi do projektu umowy: 

1. Nie widzę sensu dla ustanawiania w 
umowie postanowienia §6 - 
odpowiedzialność za zobowiązania spółki 
wynika z treści przepisów kodeksu cywilnego 
dot. spółki cywilnej. 

Ok. 

2. Należy przyjąć w §7 rozróżnienie dla 
nieprzekraczających zakresu zwykłych 
czynności spółki - wówczas uprawnienie dla 
każdego ze wspólników, a w przypadku 
decyzji przekraczających zakres zwykłego 
zarządu - jednomyślna uchwała wspólników. 
Warto także dodać zapis dot. czynności 
nagłych. Należy w mojej ocenie również 
określić sytuacje, w których wyjątkowo 
można odstąpić od jednomyślności 
wspólników przy podejmowaniu uchwał. 

Co do szczegółów można się spierać, ale z 
pewnością wymaganie jednomyślności 
zawsze jest zupełnie nieoperatywne. 

3. W § 9 sugeruję dodać postanowienie 
dot. zasad i terminów wypłaty zysków 
wygenerowanych przez spółkę. 

Tak jest. 

4. W § 10 sugeruję dodać 
postanowienie określające „ważne powody”, 
które uprawniać będą wspólnika do 
natychmiastowego wystąpienia ze spółki. 

Ja bym się spierał. I tak trudno wszystko 
przewidzieć. 

5. W § 11 sugeruję dodać 
postanowienie określające możliwość 
rozwiązania spółki poprzez zgodną uchwałę 
wspólników. 

I tak będzie można rozwiązać. 

6. W § 13 sugeruję dodać karę umowną 
za naruszenie tego postanowienia. 
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spółki, podejmowania decyzji czy zaciągania 
zobowiązań jak i ponoszą odpowiedzialność 
za funkcjonowanie spółki i działania 
pozostałych wspólników.” Na podstawie 
powyższego fragmentu wskazany paragraf 
umowy jest bezcelowy, gdyż wspólnicy 
odpowiadają za zobowiązania spółki całym 
majątkiem, bez ograniczeń. 

Ok. Chociaż fragment o tym, że tak jak mogą 
współdecydować, reprezentować itp., tak 
odpowiadają nie odpowiada prawdzie. Co do 
jednego można się umówić inaczej niż jest w 
k.c., a co do drugiego (solidarnej 
odpowiedzialności): nie. 

Odnośnie § 7 - Na podstawie art. 865 k.c 

§ 1. Każdy wspólnik jest uprawniony i 
zobowiązany do prowadzenia spraw spółki. 

§ 2. Każdy wspólnik może bez uprzedniej 
uchwały wspólników prowadzić sprawy, 
które nie przekraczają zakresu zwykłych 
czynności spółki. Jeżeli jednak przed 
zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden 
z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej 
prowadzeniu, potrzebna jest uchwała 
wspólników. 

§ 3. Każdy wspólnik może bez uprzedniej 
uchwały wspólników wykonać czynność 
nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić 
spółkę na niepowetowane straty. 

W związku z powyższym – bez podjęcia 
uchwały każdy wspólnik może prowadzić 
sprawy, które nie przekraczają zakresu 
zwykłego zarządu, a więc cytowany paragraf 
niedozwolenie ogranicza możliwą 
reprezentację. Dodatkowo warto określić 
zakres czynności zwykłego zarządu poprzez 
np. „zaciąganie zobowiązań do kwoty 5.000 
zł czy 30.000 zł.” 

Odnośnie § 10 pkt 1 „Wypowiedzenie 
umowy spółki przez wspólnika, czyli 
wypowiedzenie udziału, będzie powodowało 
rozwiązanie spółki cywilnej, gdy składa się 
ona z dwóch wspólników. Dla 
wypowiedzenia nie ma zastrzeżonej 
szczególnej formy, jednak dla celów 
dowodowych powinno ono zachować formę 
pisemną. Jeżeli umowa została zawarta na 

Ok. 

7. W § 14 sugeruję dodać rygor 
nieważności. 

Jasne. 

8. W § 16 sugeruję ustalić właściwość 
sądu dla siedziby spółki. 

Tam zostało to wykropkowane… 

9. Umowa nie zawiera postanowień dot. 
możliwości wstąpienia nowego wspólnika do 
spółki - należy to rozważyć. 

A tak można – z góry? 
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czas nieokreślony, wspólnik musi ją 
wypowiedzieć na trzy miesiące przed 
końcem roku obrotowego - takie 
wypowiedzenie odnosi bowiem skutek 
właśnie na koniec roku obrotowego. Możliwe 
jest również wystąpienie bez zachowania 
terminu wypowiedzenia, jeżeli następuje ono 
z ważnych dla wspólnika powodów, w takiej 
sytuacji jednak jest dodatkowo wymagane 
uzasadnienie wypowiedzenia.” 

Akurat termin wypowiedzenia jest zapewne 
do uregulowania w umowie. 

§ 10 pkt 4 jest niepotrzebny, ponieważ 
wstąpienie spadkobierców w miejsce 
zmarłego wspólnika musi być zastrzeżone w 
umowie, a w razie braku takiego 
zastrzeżenia przyjmuje się, że spadkobiercy 
nie wstępują w miejsce zmarłego wspólnika 
spółki cywilnej. 

Odnośnie § 12 „Spółka cywilna nie ma 
zdolności prawnej, nie ma ona organów oraz 
nie ma własnego majątku, nie posiada ona 
statusu przedsiębiorcy. W rozumieniu 
przepisów kodeksu cywilnego jest to umowa 
między wspólnikami będącymi co do zasady 
przedsiębiorcami. Wobec czego, spółka 
cywilna nie posiada zdolności 
upadłościowej, nie można ogłosić upadłości 
spółki cywilnej. Jednakże zdolność 
upadłościową posiadają wspólnicy spółki 
cywilnej jako przedsiębiorcy, więc wobec 
nich może być ogłoszona upadłość. 

Jeśli zaistnieją przesłanki do zgłoszenia 
wniosku o ogłoszenie upadłości, każdy 
indywidualnie ze wspólników ma obowiązek 
zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, 
bowiem zgłoszenie wniosku przez jednego 
ze wspólników spółki cywilnej, nie zwalnia z 
obowiązku zgłoszenia przez drugiego 
wspólnika. Postępowanie upadłościowe 
toczy się bowiem wobec danego wspólnika, 
będącego przedsiębiorcą, który prowadzi 
działalność gospodarczą w formie spółki 
cywilnej. Sąd nie zajmuje się spółką jako 
całością, a tylko rozpatruje sprawy 
poszczególnych wspólników.” 

OK. Trochę przydługie uzasadnienie. 
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Umowa spółki cywilnej 

W dniu ........................................... w .......................................................................................... 

pomiędzy: 

(1) ................................................................................................................................................. 

         [imię i nazwisko; miejsce zamieszkania; Nr i seria dokumentu tożsamości, PESEL, NIP]  

a 

(2) ................................................................................................................................................. 

        [imię i nazwisko; miejsce zamieszkania; Nr i seria dokumentu tożsamości, PESEL, NIP]  

a 

(3) ................................................................................................................................................. 

        [imię i nazwisko; miejsce zamieszkania; Nr i seria dokumentu tożsamości, PESEL, NIP]  

a 

(4) ................................................................................................................................................................................................... 

                                  [imię i nazwisko; miejsce zamieszkania; Nr i seria dokumentu tożsamości, PESEL, NIP]  

 

 

zwanych dalej Wspólnikami, została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

Spółka będzie prowadzona pod nazwą: ............................................................ – spółka 

cywilna i będzie używać skrótu: ……….. s.c.. 

§ 2 

Siedzibą spółki i miejscem prowadzenia działalności jest ............, ul. ................. 

§ 3 

Celem gospodarczym Wspólników jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

świadczenia pomocy prawnej w zakresie określonym w ustawie o radcach prawnych. 

§ 4 

1. Każdy ze Wspólników dla realizacji celu określonego w § 3 umowy zobowiązuje się 

wnieść w formie wkładu: 

– (1) .............................. – kwotę ............. (słownie: ........................) złotych, 

– (2) .............................. – kwotę ............. (słownie: ........................) złotych, 

– (3) .............................. – kwotę ............. (słownie: ........................) złotych, 

– (4) .............................. – kwotę ............. (słownie: ........................) złotych, 

 

2. Udziały poszczególnych Wspólników w majątku Spółki wynoszą: 

– (1) ............................................... – ........................%; 

– (2) ............................................... – ........................%; 

– (3) ............................................... – ........................%. 

– (3) ............................................... – ........................%. 

Z komentarzem [GG1]: Poniżej moje zgrubne uwagi oraz ocena 
tego projektu tak, jakby to była praca na kolokwium. 

Z komentarzem [GG2]: Miał być projekt, nie wzór… 

Z komentarzem [GG3]: Kodeks cywilny odróżnia „działalność 
gospodarczą” od zawodowej (art. 431 k.c.). Może dobrze precyzyjniej 
określić, a przy tym przywołać klasyfikację PKD 

Z komentarzem [GG4]: Por. komentarz nr 1… 
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§ 5 

Spółka jest zawarta na czas nieokreślony. 

§ 6 

Za zobowiązania Spółki Wspólnicy odpowiadają solidarnie majątkiem Spółki, a w razie jego 

niewystarczalności majątkiem osobistym. 

§ 7 

Do prowadzenia spraw Spółki uprawnieni są wszyscy Wspólnicy, a decyzje dotyczące 

czynności Spółki podejmowane są w formie uchwały przyjętej jednomyślnie przez 

wszystkich Wspólników. 

§ 8 

1. Do reprezentowania Spółki uprawniony jest jednoosobowo każdy Wspólnik, z tym że do 

składania i przyjmowania oświadczeń prawnomajątkowych w stosunkach zewnętrznych 

Spółki, których wartość przekracza kwotę .......... (słownie: ............................) złotych, 

wymagane jest współdziałanie dwóch Wspólników. 

2. Spółka może być reprezentowana w stosunkach zewnętrznych przez pełnomocnika 

ustanowionego jednomyślną uchwałą Wspólników. Pełnomocnikiem może być Wspólnik. 

§ 9 

Wspólnicy uczestniczą w zyskach i stratach Spółki proporcjonalnie do udziałów określonych 

w § 4 ust. 2 umowy. 

§ 10 

1. Każdemu ze Wspólników przysługuje prawo wystąpienia ze Spółki z ważnych powodów 

natychmiast lub po 3-miesięcznym wypowiedzeniu udziału w Spółce. 

2. Rozliczenie ze Wspólnikiem występującym ze Spółki nastąpi w terminie 3 miesięcy od 

wypowiedzenia Umowy. Wspólnikowi występującemu ze Spółki zwraca się wkład pieniężny 

oraz wartość pieniężną wniesionych wkładów rzeczowych i taką część wartości wspólnego 

majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów Wspólników pozostających w Spółce, 

jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący Wspólnik uczestniczył w zyskach Spółki. 

Udział w majątku Spółki po ustępującym Wspólniku będzie objęty przez pozostałych 

Wspólników proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów. 

3. Zbycie przez występującego Wspólnika w całości lub w części wkładu rzeczowego lub 

praw wynikających z umowy Spółki osobie trzeciej bez zgody pozostałych Wspólników jest 

wobec Wspólników bezskuteczne. 

4. W razie śmierci Wspólnika jego spadkobiercy nie wchodzą do spółki na jego miejsce. 

§ 11 

1. Z ważnych powodów każdy Wspólnik może żądać rozwiązania umowy przez sąd. 

Z komentarzem [GG5]: Czy to w ogóle materia umowna? 

Z komentarzem [GG6]: Zupełnie nieoperatywne reguły… 

Z komentarzem [GG7]: Bardzo mało klarowne. Np. przychodzi 
klient i chce zlecić prowadzenie sprawy o zapłatę …. Zł. 

Z komentarzem [GG8]: A można reprezentować spółkę nie w 
stosunkach zewnętrznych? 

Z komentarzem [GG9]: Jaka relacja do ust. 1? 

Z komentarzem [GG10]: Oczywiście brakuje sensownych reguł 
nt. wypłaty zysku, w tym terminów. 

Z komentarzem [GG11]: Zbyt długi paragraf – w stosunku do 
innych – a przy tym regulujący co najmniej 3 różne kwestie… 

Z komentarzem [GG12]: ? 

Z komentarzem [GG13]: ? 

Z komentarzem [GG14]: ? 
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2. Spółka ulega rozwiązaniu: 

- (1) w razie nie osiągnięcia zysku przez kolejne 2 lata obrotowe. 

- (2) w razie ogłoszenia upadłości Wspólnika 

- (3) w razie jednoczesnego wystąpienia ze Spółki co najmniej dwóch wspólników 

 

§ 12 

Wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki powinien być podpisany przez wszystkich 

Wspólników i poprzedzony ich jednomyślną uchwałą. 

 

 

§ 13 

Strony (wspólnicy spółki cywilnej) postanawiają, iż wspólnik nie może bez pisemnej zgody 

wszystkich pozostałych wspólników zajmować się interesami konkurencyjnymi, w 

szczególności uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, jawnej, 

partner, komplementariusz lub członek organu takiej spółki. 

§ 14 

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej. 

§ 15 

Koszty zawarcia umowy ponoszą Wspólnicy proporcjonalnie do posiadanych wkładów. 

§ 16 

W przypadku powstania sporów w związku z umową lub między Wspólnikami właściwym do 

ich rozstrzygnięcia będzie Sąd .................................................... 

§ 17 

Umowę sporządzono w ........... jednobrzmiących egzemplarzach, po ........... dla każdego 

Wspólnika. 

 

 

(1) ................................                                                           (2) ................................                

       [podpis Wspólnika]                                                                                          [podpis Wspólnika]                                   

           WSPÓLNIK                                                                                WSPÓLNIK                                         

 

 

 

(3) ................................                                                             (4) ................................ 

    [podpis Wspólnika]                                                                                                       [podpis Wspólnika] 

            WSPÓLNIK                                                                                                               WSPÓLNIK 

 

 

 

Z komentarzem [GG15]: Spółka cywilna nie posiada tzw. 
zdolności upadłościowej. 

Z komentarzem [GG16]: Mało szczelny zakaz, w dodatku nie 
uwzględniający rozróżnienia na okres w trakcie obowiązywania i po 
ustaniu spółki. 
 
Brak kary umownej czyni ten zakaz praktycznie nieegzekwowalnym… 

Z komentarzem [GG17]: Rygor? 

Sformatowano: Wyróżnienie

Z komentarzem [GG18]: ? 

Z komentarzem [GG19]: Po co to? 
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Szablon oceny 

L.p. Element projektu umowy podlegające 
ocenie 

 

1. Główka umowy oraz postanowienia 
końcowe różne („estetyczne”, a zarazem 

prawidłowe pod względem 
merytorycznym zakończenie umowy 

? 

2.  Ogólnie rozumiana spójność 
terminologiczna (tj. jednolite 

posługiwanie się poszczególnymi 
określeniami i redakcyjna projektu 

umowy, w tym:  
1. podział na paragrafy, ustępy itp. 
2. niezbyt długie, starannie pod 

względem formalnym 
zredagowane, klauzule, 

 

1 

3. Wskazanie wspólnego celu 
gospodarczego, zgodnie z art. 431 k.c. 
oraz zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o 
radcach prawnych)  

2 

4 Opisanie obowiązku współdziałania, w 

tym ewentualnie wkładów oraz ich 
wartości  

? 

5 Szczelna klauzula o zakazie 
konkurencji (zgodnie z poleceniem), 

1 

6 Klauzula dot. kary umownej, 

sankcjonująca umowny zakaz konkurencji 

0 

7 Operatywne zasady dot. zarządzania 
spółką (zgodnie z poleceniem) – 

modyfikacja reguł z art. 865; zasady 
podejmowania uchwał 

0 

8 Operatywne zasady reprezentacji 
(zgodnie z poleceniem)- modyfikacja 
reguły z art. 866 k.c. 

1 

9 Zasady uczestnictwa w zyskach 

(zgodnie z poleceniem; koniecznie 
odstępstwo od art. 868 k.c.) i stratach  

1 

10 Umowne przyczyny rozwiązania spółki 

(zgodnie z poleceniem) 

2 

 Suma punktów/Ocene 8/30 – ndst! 

 
Skala ocen1: 
0-19   ndst 
20-23 pkt   dst 
24-27 pkt   db 
27-30 pkt   bdb 

 

                                                           
1 Wynika z § 31 regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej. 


