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Ustawa z dnia 15 września 2000 r.  
Kodeks spółek handlowych 

(Dz. U. z dnia 8 listopada 2000 r.). 

Wyciąg - przepisy regulujące funkcjonowanie  
spółki komandytowej 

Stan prawny 1 stycznia 2011 r. 

Funkcjonowanie spółki komandytowej regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych dotyczące 
tej spółki oraz przepisy o spółce jawnej. 

Tytuł I. Przepisy ogólne 

 Dział I. Przepisy wspólne        str. 1 

 Dział II. Spółki osobowe        str. 4 

Tytuł II. Spółki osobowe 

 Dział I. Spółka jawna         str. 5 

 Dział II. Spółka komandytowa       str. 14 

 

Tytuł I 

Przepisy ogólne 

DZIAŁ I 

PRZEPISY WSPÓLNE 

Art. 1. § 1. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, 
łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych. 

§ 2. Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, 
spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. 

Art. 2. W sprawach określonych w art. 1 § 1 nieuregulowanych w ustawie stosuje się 
przepisy Kodeksu cywilnego. Jeżeli wymaga tego właściwośd (natura) stosunku prawnego spółki 
handlowej, przepisy Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio. 
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Art. 3. Przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyd 
do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki 
tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób. 

Art. 4. § 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 
 1) spółka osobowa - spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę 

komandytowo-akcyjną, 
 2) spółka kapitałowa - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną, 
 3) spółka jednoosobowa - spółkę kapitałową, której wszystkie udziały albo akcje należą do 

jednego wspólnika albo akcjonariusza, 
 4) spółka dominująca - spółkę handlową w przypadku, gdy: 

a) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników 
albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie 
innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumieo z innymi 
osobami, lub 

b) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innej 
spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na 
podstawie porozumieo z innymi osobami, lub 

c) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej 
innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na 
podstawie porozumieo z innymi osobami, lub 

d) członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki 
kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), lub 

e) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej 
albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumieo z 
innymi osobami, lub 

f) wywiera decydujący wpływ na działalnośd spółki kapitałowej zależnej albo spółdzielni 
zależnej, w szczególności na podstawie umów określonych w art. 7, 

 5) spółka powiązana - spółkę kapitałową, w której inna spółka handlowa albo spółdzielnia 
dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20% głosów na zgromadzeniu 
wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik lub użytkownik, albo na 
podstawie porozumieo z innymi osobami lub która posiada bezpośrednio co najmniej 20% 
udziałów albo akcji w innej spółce kapitałowej, 

 6) spółka publiczna - spółkę w rozumieniu przepisów o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych, 

 7) instytucja finansowa - bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych 
lub powierniczych, narodowy fundusz inwestycyjny, zakład ubezpieczeo, zakład 
reasekuracji, fundusz powierniczy, towarzystwo emerytalne, fundusz emerytalny lub dom 
maklerski, mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej albo w paostwie należącym do 
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), 

 8) rejestr - rejestr przedsiębiorców, 
 9) głosy - głosy "za", "przeciw" lub "wstrzymujące się" oddane podczas głosowania w sposób 

zgodny z ustawą, umową albo statutem spółki, 
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10) bezwzględna większośd głosów - więcej niż połowę głosów oddanych, 
11) sprawozdanie finansowe - sprawozdania finansowe w rozumieniu przepisów o 

rachunkowości. 
§ 2. Ilekrod w ustawie mowa jest o "umowie spółki", należy przez to rozumied także akt 

założycielski sporządzony przez jedynego wspólnika albo akcjonariusza spółki kapitałowej. 
§ 3. W przypadku gdy dwie spółki handlowe dysponują wzajemnie większością głosów 

obliczoną zgodnie z § 1 pkt 4 lit. a), za spółkę dominującą uważa się spółkę handlową, która 
posiada większy procent głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu 
drugiej spółki (spółki zależnej). W przypadku gdy każda ze spółek handlowych posiada równy 
procent głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu drugiej spółki, za 
spółkę dominującą uważa się tę spółkę, która wywiera wpływ na spółkę zależną także na 
podstawie powiązania przewidzianego w § 1 pkt 4 lit. b)-f). 

§ 4. W przypadku gdy stosując kryteria przewidziane w § 3, nie można ustalid stosunku 
dominacji i zależności między dwiema spółkami handlowymi, za spółkę dominującą uważa się tę 
spółkę handlową, która może wywierad wpływ na inną spółkę na podstawie większej liczby 
powiązao, o których mowa w § 1 pkt 4 lit. b)-f). 

§ 5. W przypadku niemożności ustalenia na podstawie § 3 i 4, która ze spółek jest spółką 
dominującą, obie spółki są spółkami wzajemnie dominującymi i zależnymi. 

Art. 5. § 1. Dokumenty i informacje o spółce kapitałowej oraz spółce komandytowo-akcyjnej 
wymagają ogłoszenia lub złożenia dokumentu lub informacji do sądu rejestrowego, z 
uwzględnieniem przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

§ 2. Ogłoszeniu podlegają również informacje o osiągnięciu lub utracie przez spółkę 
handlową pozycji dominującej w spółce akcyjnej. Statut może przewidywad, że zamiast 
ogłoszenia wystarczy zawiadomid wszystkich akcjonariuszy listami poleconymi. 

§ 3. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki są publikowane w Monitorze 
Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Umowa spółki albo statut może 
nałożyd obowiązek ogłoszenia również w inny sposób. 

§ 4. Złożenie przez spółkę wniosku o ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o 
zdarzeniu podlegającym obowiązkowi publikacji zgodnie z § 2 powinno byd dokonane w 
terminie dwóch tygodni od zajścia zdarzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

Art. 6. § 1. Spółka dominująca ma obowiązek zawiadomid spółkę kapitałową zależną o 
powstaniu stosunku dominacji w terminie dwóch tygodni od dnia powstania tego stosunku, pod 
rygorem zawieszenia wykonywania prawa głosu z akcji albo udziałów spółki dominującej 
reprezentujących więcej niż 33% kapitału zakładowego spółki zależnej. 

§ 2. Nabycie lub wykonywanie praw z akcji albo udziałów przez spółkę albo spółdzielnię 
zależną uważa się za nabycie albo wykonywanie praw przez spółkę dominującą. 

§ 3. Uchwała zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, powzięta z 
naruszeniem § 1, jest nieważna, chyba że spełnia wymogi kworum oraz większości głosów bez 
uwzględnienia głosów nieważnych. 

§ 4. Akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo rady nadzorczej spółki kapitałowej może 
żądad, aby spółka handlowa, która jest wspólnikiem albo akcjonariuszem w tej spółce, udzieliła 
informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki 
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handlowej albo spółdzielni będącej wspólnikiem albo akcjonariuszem w tej samej spółce 
kapitałowej. Uprawniony może żądad również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby 
udziałów lub głosów, jakie spółka handlowa posiada w spółce kapitałowej, o której mowa w 
zdaniu pierwszym, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumieo z 
innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny byd złożone na piśmie. 

§ 5. Odpowiedzi na pytania określone w § 4 należy udzielid uprawnionemu oraz właściwej 
spółce kapitałowej w terminie dziesięciu dni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli żądanie 
udzielenia odpowiedzi doszło do adresata później niż na dwa tygodnie przed dniem, na który 
zwołano zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie, bieg terminu do jej udzielenia 
rozpoczyna się w dniu następującym po dniu, w którym zakooczyło się zgromadzenie 
wspólników albo walne zgromadzenie. Od dnia rozpoczęcia biegu terminu udzielenia 
odpowiedzi do dnia jej udzielenia zobowiązana spółka handlowa nie może wykonywad praw z 
akcji albo udziałów w spółce kapitałowej, o której mowa w § 4 zdanie pierwsze. 

§ 6. Przepisy § 1, 2, 4 i 5 stosuje się odpowiednio w razie ustania stosunku zależności. 
Obowiązki określone w tych przepisach spoczywają na spółce, która przestała byd spółką 
dominującą. 

§ 7. Przepisy § 1-6 nie naruszają przepisów odrębnych ustaw dotyczących obowiązku 
zawiadomienia o nabyciu akcji, udziałów lub o uzyskaniu pozycji dominującej w spółce 
handlowej albo spółdzielni. W razie zbiegu przepisów, które nie mogą byd stosowane łącznie, 
stosuje się przepisy tej ustawy, która przewiduje surowsze obowiązki lub sankcje. 

Art. 7. § 1. W przypadku zawarcia między spółką dominującą a spółką zależną umowy 
przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę, złożeniu do 
akt rejestrowych spółki zależnej podlega wyciąg z umowy zawierający postanowienia, które 
określają zakres odpowiedzialności spółki dominującej za szkodę wyrządzoną spółce zależnej z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz zakres odpowiedzialności spółki 
dominującej za zobowiązania spółki zależnej wobec jej wierzycieli. 

§ 2. Ujawnieniu podlega także okolicznośd, że umowa nie reguluje lub wyłącza 
odpowiedzialnośd spółki dominującej, o której mowa w § 1. 

§ 3. Zgłoszenia do sądu rejestrowego okoliczności wymagających ujawnienia zgodnie z § 1 i 
§ 2 dokonuje zarząd spółki dominującej lub spółki zależnej albo wspólnik prowadzący sprawy 
spółki dominującej lub spółki zależnej. Niezgłoszenie okoliczności wymagających ujawnienia w 
terminie trzech tygodni od dnia zawarcia umowy powoduje nieważnośd postanowieo 
ograniczających lub wyłączających odpowiedzialnośd spółki dominującej wobec spółki zależnej 
lub jej wierzycieli. 

DZIAŁ II 

SPÓŁKI OSOBOWE 

Art. 8. § 1. Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywad prawa, w tym własnośd 
nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągad zobowiązania, pozywad i byd pozywana. 

§ 2. Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. 
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Art. 9. Zmiana postanowieo umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że 
umowa stanowi inaczej. 

Art. 10. § 1. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może byd przeniesiony na 
inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. 

§ 2. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może byd przeniesiony na inną 
osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa 
spółki stanowi inaczej. 

§ 3. W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę, za 
zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce osobowej i 
zobowiązania tej spółki osobowej odpowiadają solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik 
przystępujący do spółki. 

Art. 101. Jeżeli spółka osobowa nie jest obowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych na 
podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. 
Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 
140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 
155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 703, Nr 94, poz. 
1037 i Nr 113, poz. 1186 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1117) przepisy kodeksu, które przewidują 
koniecznośd sporządzania sprawozdania finansowego, wykonuje się w oparciu o podsumowanie 
zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji prowadzonych 
przez spółkę dla celów podatkowych, spis z natury, a także inne dokumenty pozwalające na 
sporządzanie tego sprawozdania. 

[…] 

Tytuł II 

Spółki osobowe 

DZIAŁ I 

SPÓŁKA JAWNA 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

Art. 22. § 1. Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod 
własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. 

§ 2. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim 
majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, z uwzględnieniem art. 31. 

Art. 23. Umowa spółki powinna byd zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. 
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Art. 24. § 1. Firma spółki jawnej powinna zawierad nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich 
wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe 
oznaczenie "spółka jawna". 

§ 2. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu "sp. j." 

Art. 25. Umowa spółki jawnej powinna zawierad: 
 1) firmę i siedzibę spółki, 
 2) określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartośd, 
 3) przedmiot działalności spółki, 
 4) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. 

Art. 251. § 1. Spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru. 
§ 2. Osoby, które działały w imieniu spółki po jej zawiązaniu, a przed jej wpisaniem do 

rejestru, za zobowiązania wynikające z tego działania odpowiadają solidarnie. 

Art. 26. § 1. Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego powinno zawierad: 
 1) firmę, siedzibę i adres spółki, 
 2) przedmiot działalności spółki, 
 3) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy 

do doręczeo, 
 4) nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki, i sposób 

reprezentacji. 
§ 2. Wszelkie zmiany danych wymienionych w § 1 powinny zostad zgłoszone sądowi 

rejestrowemu. 
§ 3. Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek zgłoszenia spółki jawnej do rejestru. Do 

zgłoszenia należy dołączyd złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów 
osób uprawnionych do reprezentowania spółki. 

§ 4. Spółka, o której mowa w art. 860 Kodeksu cywilnego (spółka cywilna), może byd 
przekształcona w spółkę jawną. Przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego przez 
wszystkich wspólników. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio. 

§ 5. Z chwilą wpisu do rejestru spółka, o której mowa w § 4, staje się spółką jawną. Spółce 
tej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników. Przepisy 
art. 553 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

§ 6. Przed zgłoszeniem, o którym mowa w § 4, wspólnicy dostosują umowę spółki do 
przepisów o umowie spółki jawnej. 

Art. 27. Współmałżonek wspólnika może żądad wpisania do rejestru wzmianki o umowie, 
dotyczącej stosunków majątkowych między małżonkami. 

Rozdział 2 

Stosunek do osób trzecich 

Art. 28. Majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez 
spółkę w czasie jej istnienia. 
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Art. 29. § 1. Każdy wspólnik ma prawo reprezentowad spółkę. 
§ 2. Prawo wspólnika do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i 

pozasądowych spółki. 
§ 3. Prawa reprezentowania spółki nie można ograniczyd ze skutkiem wobec osób trzecich. 

Art. 30. § 1. Umowa spółki może przewidywad, że wspólnik jest pozbawiony prawa 
reprezentowania spółki albo że jest uprawniony do jej reprezentowania tylko łącznie z innym 
wspólnikiem lub prokurentem. 

§ 2. Pozbawienie wspólnika prawa reprezentowania spółki może nastąpid wyłącznie z 
ważnych powodów na mocy prawomocnego orzeczenia sądu. 

Art. 31. § 1. Wierzyciel spółki może prowadzid egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, 
gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialnośd 
wspólnika). 

§ 2. Przepis § 1 nie stanowi przeszkody do wniesienia powództwa przeciwko wspólnikowi, 
zanim egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. 

§ 3. Subsydiarna odpowiedzialnośd wspólnika nie dotyczy zobowiązao powstałych przed 
wpisem do rejestru. 

Art. 32. Osoba przystępująca do spółki odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed 
dniem jej przystąpienia. 

Art. 33. Kto zawiera umowę spółki jawnej z przedsiębiorcą jednoosobowym, który wniósł 
do spółki przedsiębiorstwo, odpowiada także za zobowiązania powstałe przy prowadzeniu tego 
przedsiębiorstwa przed dniem utworzenia spółki do wartości wniesionego przedsiębiorstwa 
według stanu w chwili wniesienia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela. 

Art. 34. Postanowienia umowne niezgodne z przepisami art. 31-33 nie wywierają skutków 
wobec osób trzecich. 

Art. 35. § 1. Wspólnik pozwany z tytułu odpowiedzialności za zobowiązania spółki może 
przedstawid wierzycielowi zarzuty przysługujące spółce wobec wierzyciela. 

§ 2. Jeżeli zarzut wymaga złożenia oświadczenia woli przez spółkę celem uchylenia się od 
skutków prawnych oświadczenia woli, potrącenia lub w innych podobnych przypadkach, 
wspólnik może odmówid zaspokojenia wierzyciela, dopóki spółka nie złoży takiego oświadczenia. 
Wierzyciel może wyznaczyd spółce dwutygodniowy termin do złożenia oświadczenia woli, po 
którego bezskutecznym upływie wspólnik lub wierzyciel może wykonad służące mu uprawnienie. 

Art. 36. § 1. W czasie trwania spółki wspólnik nie może żądad od dłużnika zapłaty 
przypadającego na niego udziału w wierzytelności spółki ani przedstawid do potrącenia 
wierzytelności spółki swojemu wierzycielowi. 

§ 2. Dłużnik spółki nie może przedstawid spółce do potrącenia wierzytelności, jaka mu służy 
wobec jednego ze wspólników. 

Rozdział 3 
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Stosunki wewnętrzne spółki 

Art. 37. § 1. Przepisy niniejszego rozdziału mają zastosowanie, jeżeli umowa spółki nie 
stanowi inaczej. 

§ 2. Umowa spółki nie może ograniczyd lub wyłączyd przepisów art. 38. 

Art. 38. § 1. Nie można powierzyd prowadzenia spraw spółki osobom trzecim z wyłączeniem 
wspólników. 

§ 2. Nieważne jest umowne ograniczenie prawa wspólnika do osobistego zasięgania 
informacji o stanie majątku i interesów spółki oraz umowne ograniczenie prawa do osobistego 
przeglądania ksiąg i dokumentów spółki. 

Art. 39. § 1. Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. 
§ 2. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzid sprawy 

nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki. 
§ 3. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w § 2, chodby jeden z 

pozostałych wspólników sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała 
wspólników. 

Art. 40. § 1. Prowadzenie spraw spółki może byd powierzone jednemu lub kilku wspólnikom 
bądź na mocy umowy spółki, bądź na podstawie późniejszej uchwały wspólników. Pozostali 
wspólnicy są wówczas wyłączeni od prowadzenia spraw spółki. 

§ 2. Jeżeli prowadzenie spraw spółki powierzono kilku wspólnikom, do prowadzenia przez 
nich spraw spółki stosuje się przepisy ustawy dotyczące prowadzenia spraw przez wszystkich 
wspólników. Uchwałę wszystkich wspólników zastępuje wówczas uchwała tych wspólników, 
którym powierzono prowadzenie spraw spółki. 

Art. 41. § 1. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich wspólników mających prawo 
prowadzenia spraw spółki. 

§ 2. Odwoład prokurę może każdy wspólnik mający prawo prowadzenia spraw spółki. 

Art. 42. Jeżeli w sprawach nieprzekraczających zwykłych czynności spółki wymagana jest 
uchwała wspólników, konieczna jest jednomyślnośd wszystkich wspólników mających prawo 
prowadzenia spraw spółki. 

Art. 43. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest 
zgoda wszystkich wspólników, w tym także wspólników wyłączonych od prowadzenia spraw 
spółki. 

Art. 44. Wspólnik mający prawo prowadzenia spraw spółki może bez uchwały wspólników 
wykonad czynnośd nagłą, której zaniechanie mogłoby wyrządzid spółce poważną szkodę. 

Art. 45. Prawa i obowiązki wspólnika prowadzącego sprawy spółki ocenia się w stosunku 
między nim a spółką według przepisów o zleceniu, a w przypadku gdy wspólnik działa w imieniu 
spółki bez umocowania albo gdy wspólnik uprawniony do prowadzenia spraw przekracza swe 
uprawnienia - według przepisów o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia. 
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Art. 46. Za prowadzenie spraw spółki wspólnik nie otrzymuje wynagrodzenia. 

Art. 47. Prawo prowadzenia spraw spółki może byd odebrane wspólnikowi z ważnych 
powodów, na mocy prawomocnego orzeczenia sądu; dotyczy to również zwolnienia wspólnika 
od obowiązku prowadzenia spraw spółki. 

Art. 48. § 1. W razie wątpliwości uważa się, że wkłady wspólników są równe. 
§ 2. Wkład wspólnika może polegad na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub 

innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeo na rzecz spółki. 
§ 3. Prawa, które wspólnik zobowiązuje się wnieśd do spółki, uważa się za przeniesione na 

spółkę. 

Art. 49. § 1. Jeżeli wspólnik zobowiązał się wnieśd tytułem wkładu do spółki rzeczy inne niż 
pieniądze na własnośd lub do używania, wówczas do jego obowiązku świadczenia i ryzyka 
przypadkowej utraty przedmiotu świadczenia stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży lub 
o najmie. 

§ 2. (uchylony). 

Art. 50. § 1. Udział kapitałowy wspólnika odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego 
wkładu. 

§ 2. Wspólnik nie jest uprawniony ani zobowiązany do podwyższenia umówionego wkładu. 

Art. 51. § 1. Każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w 
stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartośd wkładu. 

§ 2. Określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, 
także do jego udziału w stratach. 

§ 3. Umowa spółki może zwolnid wspólnika od udziału w stratach. 

Art. 52. § 1. Wspólnik może żądad podziału i wypłaty całości zysku z koocem każdego roku 
obrotowego. 

§ 2. Jeżeli wskutek poniesionej przez spółkę straty udział kapitałowy wspólnika został 
uszczuplony, zysk przeznacza się w pierwszej kolejności na uzupełnienie udziału wspólnika. 

Art. 53. Wspólnik ma prawo żądad corocznie wypłacenia odsetek w wysokości 5% od 
swojego udziału kapitałowego, nawet gdy spółka poniosła stratę. 

Art. 54. § 1. Zmniejszenie udziału kapitałowego wymaga zgody pozostałych wspólników. 
§ 2. Wspólnik nie może potrącad wierzytelności przysługującej mu wobec spółki z 

wierzytelnością spółki, która przysługuje spółce wobec wspólnika z tytułu wyrządzenia szkody. 

Art. 55. Jeżeli wspólnik zawrze inną umowę spółki lub przeniesie na osobę trzecią niektóre 
prawa z tytułu uczestnictwa w spółce, wówczas ani jego wspólnik, ani następca prawny nie stają 
się wspólnikami spółki jawnej, a w szczególności nie służy im uprawnienie do zasięgania 
informacji o stanie majątku i interesów tej spółki. 
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Art. 56. § 1. Wspólnik obowiązany jest powstrzymad się od wszelkiej działalności sprzecznej 
z interesami spółki. 

§ 2. Wspólnik nie może, bez wyraźnej lub domniemanej zgody pozostałych wspólników, 
zajmowad się interesami konkurencyjnymi, w szczególności uczestniczyd w spółce 
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki jawnej, partner, komplementariusz lub 
członek organu spółki. 

Art. 57. § 1. Każdy wspólnik ma prawo żądad wydania spółce korzyści, jakie osiągnął 
wspólnik naruszający zakaz konkurencji, lub naprawienia wyrządzonej jej szkody. 

§ 2. Roszczenia, o których mowa w § 1, przedawniają się z upływem sześciu miesięcy od 
dnia, gdy wszyscy pozostali wspólnicy dowiedzieli się o naruszeniu zakazu, nie później jednak niż 
z upływem trzech lat. 

§ 3. Przepisy § 1 i § 2 nie ograniczają uprawnieo wspólników, o których mowa w art. 63. 

Rozdział 4 

Rozwiązanie spółki i wystąpienie wspólnika 

Art. 58. Rozwiązanie spółki powodują: 
 1) przyczyny przewidziane w umowie spółki, 
 2) jednomyślna uchwała wszystkich wspólników, 
 3) ogłoszenie upadłości spółki, 
 4) śmierd wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości, 
 5) wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika, 
 6) prawomocne orzeczenie sądu. 

Art. 59. Spółkę uważa się za przedłużoną na czas nieoznaczony w przypadku, gdy pomimo 
istnienia przyczyn rozwiązania, przewidzianych w umowie, prowadzi ona swoją działalnośd za 
zgodą wszystkich wspólników. 

Art. 60. § 1. Jeżeli umowa spółki stanowi, że prawa, jakie miał zmarły wspólnik, służą 
wszystkim spadkobiercom wspólnie, a nie zawiera w tym względzie szczególnych postanowieo, 
wówczas do wykonywania tych praw spadkobiercy powinni wskazad spółce jedną osobę. 
Czynności dokonane przez pozostałych wspólników przed takim wskazaniem wiążą 
spadkobierców wspólnika. 

§ 2. Przeciwne postanowienia umowy są nieważne. 

Art. 61. § 1. Jeżeli spółkę zawarto na czas nieoznaczony, wspólnik może wypowiedzied 
umowę spółki na sześd miesięcy przed koocem roku obrotowego. 

§ 2. Spółkę zawartą na czas życia wspólnika uważa się za zawartą na czas nieoznaczony. 
§ 3. Wypowiedzenia dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, które należy złożyd 

pozostałym wspólnikom albo wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania spółki. 

Art. 62. § 1. W czasie trwania spółki wierzyciel wspólnika może uzyskad zajęcie tylko tych 
praw służących wspólnikowi z tytułu udziału w spółce, którymi wspólnikowi wolno rozporządzad. 
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§ 2. Jeżeli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przeprowadzono bezskutecznie egzekucję z 
ruchomości wspólnika, wówczas jego wierzyciel, który na podstawie tytułu egzekucyjnego 
uzyskał zajęcie roszczeo służących wspólnikowi w przypadku jego wystąpienia lub rozwiązania 
spółki, może wypowiedzied umowę spółki na sześd miesięcy przed koocem roku obrotowego, 
nawet gdy umowa spółki była zawarta na czas oznaczony. Jeżeli umowa spółki przewiduje 
krótszy termin wypowiedzenia, wierzyciel może skorzystad z terminu umownego. 

§ 3. Przeciwne postanowienia umowy są nieważne. 

Art. 63. § 1. Każdy wspólnik może z ważnych powodów żądad rozwiązania spółki przez sąd. 
§ 2. Jeżeli jednak ważny powód zachodzi po stronie jednego ze wspólników, sąd może na 

wniosek pozostałych wspólników orzec o wyłączeniu tego wspólnika ze spółki. 
§ 3. Przeciwne postanowienia umowy są nieważne. 

Art. 64. § 1. Pomimo śmierci lub ogłoszenia upadłości wspólnika oraz pomimo 
wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub jego wierzyciela, spółka trwa nadal pomiędzy 
pozostałymi wspólnikami, jeżeli umowa spółki tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak 
postanowią. 

§ 2. Uzgodnienie takie powinno w przypadku śmierci lub ogłoszenia upadłości nastąpid 
niezwłocznie, a w przypadku wypowiedzenia - przed upływem terminu wypowiedzenia. W 
przeciwnym razie spadkobierca, syndyk lub wspólnik, który wypowiedział umowę spółki, a także 
jego wierzyciel, mogą domagad się przeprowadzenia likwidacji. 

Art. 65. § 1. W przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartośd udziału kapitałowego 
wspólnika albo jego spadkobiercy oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego 
wartośd zbywczą majątku spółki. 

§ 2. Jako dzieo bilansowy przyjąd należy: 
 1) w przypadku wypowiedzenia - ostatni dzieo roku obrotowego, w którym upłynął termin 

wypowiedzenia, 
 2) w przypadku śmierci wspólnika lub ogłoszenia upadłości - dzieo śmierci albo dzieo 

ogłoszenia upadłości, 
 3) w przypadku wyłączenia wspólnika na mocy prawomocnego orzeczenia sądu - dzieo 

wniesienia pozwu. 
§ 3. Udział kapitałowy obliczony w sposób określony w § 1 i § 2 powinien byd wypłacony w 

pieniądzu. Rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze. 
§ 4. Jeżeli udział kapitałowy wspólnika występującego albo spadkobiercy wspólnika przy 

rozliczeniu wykazuje wartośd ujemną, jest on obowiązany wyrównad spółce przypadającą na 
niego brakującą wartośd. 

§ 5. Wspólnik występujący albo spadkobierca wspólnika uczestniczą w zysku i stracie ze 
spraw jeszcze niezakooczonych; nie mają oni jednak wpływu na ich prowadzenie. Mogą jednak 
żądad wyjaśnieo, rachunków oraz podziału zysku i straty z koocem każdego roku obrotowego. 

Art. 66. Jeżeli w spółce składającej się z dwóch wspólników po stronie jednego z nich 
zaistnieje powód rozwiązania spółki, sąd może przyznad drugiemu wspólnikowi prawo do 
przejęcia majątku spółki z obowiązkiem rozliczenia się z występującym wspólnikiem zgodnie z 
art. 65. 
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Rozdział 5 

Likwidacja 

Art. 67. § 1. W przypadkach określonych w art. 58 należy przeprowadzid likwidację spółki, 
chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakooczenia działalności spółki. 

§ 2. W przypadku wypowiedzenia umowy spółki przez wierzyciela wspólnika lub ogłoszenia 
upadłości wspólnika porozumienie w sprawie zakooczenia działalności spółki po zaistnieniu 
powodu rozwiązania spółki wymaga zgody odpowiednio wierzyciela lub syndyka. 

Art. 68. W okresie likwidacji do spółki stosuje się przepisy dotyczące stosunków 
wewnętrznych i zewnętrznych spółki, chyba że przepisy niniejszego rozdziału stanowią inaczej 
lub z celu likwidacji wynika co innego. 

Art. 69. W okresie likwidacji zakaz konkurencji obowiązuje tylko osoby będące 
likwidatorami. 

Art. 70. § 1. Likwidatorami są wszyscy wspólnicy. Wspólnicy mogą powoład na likwidatorów 
tylko niektórych spośród siebie, jak również osoby spoza swego grona. Uchwała wymaga 
jednomyślności, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. 

§ 2. Na miejsce wspólnika upadłego wchodzi syndyk. 

Art. 71. § 1. Sąd rejestrowy może, z ważnych powodów, na wniosek wspólnika lub innej 
osoby mającej interes prawny, ustanowid likwidatorami tylko niektórych spośród wspólników, 
jak również inne osoby. 

§ 2. Przeciwne postanowienia umowy są nieważne. 

Art. 72. Likwidator może byd odwołany tylko w drodze jednomyślnej uchwały wspólników. 

Art. 73. § 1. Z ważnych powodów sąd rejestrowy może na wniosek wspólnika lub osoby 
mającej interes prawny odwoład likwidatora. 

§ 2. Likwidatora ustanowionego przez sąd tylko sąd może odwoład. 
§ 3. Przeciwne postanowienia umowy są nieważne. 

Art. 74. § 1. Do sądu rejestrowego należy zgłosid: otwarcie likwidacji, nazwiska i imiona 
likwidatorów oraz ich adresy, sposób reprezentowania spółki przez likwidatorów i wszelkie w 
tym zakresie zmiany, nawet gdyby nie nastąpiła żadna zmiana w dotychczasowej reprezentacji 
spółki. Każdy likwidator ma prawo i obowiązek dokonania zgłoszenia. 

§ 2. Do zgłoszenia, o którym mowa w § 1, należy dołączyd złożone wobec sądu albo 
poświadczone notarialnie wzory podpisów likwidatorów. 

§ 3. Wpis likwidatorów ustanowionych przez sąd i wykreślenie likwidatorów odwołanych 
przez sąd następuje z urzędu. 

§ 4. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia "w likwidacji". 

Art. 75. W przypadku gdy jest kilku likwidatorów, są oni upoważnieni do reprezentowania 
spółki łącznie, chyba że wspólnicy lub sąd powołujący likwidatorów postanowili inaczej. 



 

www.madry.com.pl                                                          13 | S t r o n a  
 

Art. 76. W sprawach, w których wymagana jest uchwała likwidatorów, rozstrzyga większośd 
głosów, chyba że wspólnicy lub sąd powołujący likwidatorów postanowili inaczej. 

Art. 77. § 1. Likwidatorzy powinni zakooczyd bieżące interesy spółki, ściągnąd 
wierzytelności, wypełnid zobowiązania i upłynnid majątek spółki. Nowe interesy mogą byd 
podejmowane tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne do ukooczenia spraw w toku. 

§ 2. W stosunkach wewnętrznych likwidatorzy są obowiązani stosowad się do uchwał 
wspólników. Likwidatorzy ustanowieni przez sąd powinni stosowad się do jednomyślnych 
uchwał powziętych przez wspólników oraz przez osoby mające interes prawny, które 
spowodowały ich ustanowienie. 

Art. 78. § 1. W granicach swoich kompetencji, określonych w art. 77 § 1, likwidatorzy mają 
prawo prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania. Ograniczenie ich kompetencji nie ma 
skutku wobec osób trzecich. 

§ 2. Wobec osób trzecich działających w dobrej wierze czynności podjęte przez 
likwidatorów uważa się za czynności likwidacyjne. 

Art. 79. § 1. Otwarcie likwidacji powoduje wygaśnięcie prokury. 
§ 2. W okresie likwidacji nie może byd ustanowiona prokura. 

Art. 80. Za zobowiązania spółki zaciągnięte w okresie likwidacji spadkobiercy wspólnika 
odpowiadają według przepisów o odpowiedzialności za długi spadkowe. 

Art. 81. § 1. Likwidatorzy sporządzają bilans na dzieo rozpoczęcia i zakooczenia likwidacji. 
§ 2. W przypadku gdy likwidacja trwa dłużej niż rok, sprawozdanie finansowe należy 

sporządzid na dzieo kooczący każdy rok obrotowy. 

Art. 82. § 1. Z majątku spółki spłaca się przede wszystkim zobowiązania spółki oraz 
pozostawia się odpowiednie kwoty na pokrycie zobowiązao niewymagalnych lub spornych. 

§ 2. Pozostały majątek dzieli się między wspólników stosownie do postanowieo umowy 
spółki. W przypadku braku stosownych postanowieo umowy spłaca się wspólnikom udziały. 
Nadwyżkę dzieli się między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczą oni w zysku. 

§ 3. Rzeczy wniesione przez wspólnika do spółki tylko do używania zwraca się wspólnikowi 
w naturze. 

Art. 83. Jeżeli majątek spółki nie wystarcza na spłatę udziałów i długów, niedobór dzieli się 
między wspólników stosownie do postanowieo umowy, a w ich braku - w stosunku, w jakim 
wspólnicy uczestniczą w stracie. W przypadku niewypłacalności jednego ze wspólników, 
przypadającą na niego częśd niedoboru dzieli się między pozostałych wspólników w takim 
samym stosunku. 

Art. 84. § 1. Likwidatorzy powinni zgłosid zakooczenie likwidacji i złożyd wniosek o 
wykreślenie spółki z rejestru. W przypadku rozwiązania spółki bez przeprowadzenia likwidacji, 
obowiązek złożenia wniosku ciąży na wspólnikach. 

§ 2. Rozwiązanie spółki następuje z chwilą wykreślenia jej z rejestru. 
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§ 3. Księgi i dokumenty rozwiązanej spółki należy oddad na przechowanie wspólnikowi lub 
osobie trzeciej na okres nie krótszy niż pięd lat. W przypadku braku zgody wspólnika lub osoby 
trzeciej, przechowawcę wyznacza sąd rejestrowy. 

§ 4. Wspólnicy i osoby mające interes prawny mają prawo przeglądad księgi i dokumenty. 

Art. 85. § 1. W przypadku ogłoszenia upadłości spółki jej rozwiązanie następuje po 
ukooczeniu postępowania upadłościowego; wniosek o wykreślenie spółki z rejestru składa 
syndyk. 

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się w przypadku, gdy postępowanie kooczy się układem lub 
zostaje z innych przyczyn uchylone albo umorzone. 
 

[…] 
 

DZIAŁ III 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

Art. 102. Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie 
przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co 
najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialnośd 
co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. 

Art. 103. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki komandytowej 
stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

Art. 104. § 1. Firma spółki komandytowej powinna zawierad nazwisko jednego lub kilku 
komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie "spółka komandytowa". 

§ 2. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu "sp.k." 
§ 3. Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowej powinna 

zawierad pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem "spółka 
komandytowa". Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą 
fizyczną. 

§ 4. Nazwisko komandytariusza nie może byd zamieszczane w firmie spółki. W przypadku 
zamieszczenia nazwiska lub firmy (nazwy) komandytariusza w firmie spółki, komandytariusz ten 
odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz. 

Art. 105. Umowa spółki komandytowej powinna zawierad: 
 1) firmę i siedzibę spółki, 
 2) przedmiot działalności spółki, 
 3) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony, 
 4) oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartośd, 
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 5) oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli 
(sumę komandytową). 

Art. 106. Umowa spółki komandytowej powinna byd zawarta w formie aktu notarialnego. 

Art. 107. § 1. Jeżeli wkładem komandytariusza do spółki jest w całości lub w części 
świadczenie niepieniężne, umowa spółki określa przedmiot tego świadczenia (aport), jego 
wartośd, jak również osobę wspólnika wnoszącego takie świadczenie niepieniężne. 

§ 2. Zobowiązanie do wykonania pracy lub świadczenia usług na rzecz spółki oraz 
wynagrodzenie za usługi świadczone przy powstaniu spółki nie mogą stanowid wkładu 
komandytariusza do spółki, chyba że wartośd innych jego wkładów do spółki nie jest niższa od 
wysokości sumy komandytowej. 

§ 3. Jeżeli komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka 
akcyjna, zaś komandytariuszem jest wspólnik tej spółki, wkładu komandytariusza nie mogą 
stanowid jego udziały w tej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcje tej spółki 
akcyjnej. 

Art. 108. § 1. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wkład komandytariusza może byd wniesiony 
w wartości niższej niż suma komandytowa. 

§ 2. Postanowienie wspólników zwalniające komandytariusza z obowiązku wniesienia 
wkładu jest nieważne. 

Art. 109. § 1. Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru. 
§ 2. Osoby, które działały w imieniu spółki po jej zawiązaniu, a przed jej wpisem do rejestru, 

odpowiadają solidarnie. 

Art. 110. § 1. Zgłoszenie spółki komandytowej do sądu rejestrowego powinno zawierad: 
 1) firmę, siedzibę i adres spółki, 
 2) przedmiot działalności spółki, 
 3) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz odrębnie nazwiska i imiona 

albo firmy (nazwy) komandytariuszy, a także okoliczności dotyczące ograniczenia zdolności 
wspólnika do czynności prawnych, jeżeli takie istnieją, 

 4) nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji; w 
przypadku gdy komplementariusze powierzyli tylko niektórym spośród siebie prowadzenie 
spraw spółki - zaznaczenie tej okoliczności, 

 5) sumę komandytową. 
§ 2. Wszelkie zmiany danych wymienionych w § 1 powinny zostad zgłoszone sądowi 

rejestrowemu. 

Rozdział 2 

Stosunek do osób trzecich 

Art. 111. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do 
wysokości sumy komandytowej. 
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Art. 112. § 1. Komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu 
wniesionego do spółki. 

§ 2. W przypadku zwrotu wkładu w całości albo w części odpowiedzialnośd zostaje 
przywrócona w wysokości równej wartości dokonanego zwrotu. 

§ 3. W przypadku uszczuplenia majątku spółki przez stratę, uważa się za zwrot wkładu w 
stosunku do wierzycieli każdą wypłatę dokonaną przez spółkę na rzecz komandytariusza przed 
uzupełnieniem wkładu do pierwotnej wartości określonej w umowie spółki. Dokonanie takich 
wypłat nie wymaga wpisu do rejestru. 

§ 4. Komandytariusz nie jest obowiązany do zwrotu tego, co pobrał tytułem zysku na 
podstawie sprawozdania finansowego, chyba że działał w złej wierze. 

Art. 113. Obniżenie sumy komandytowej nie ma skutku prawnego wobec wierzycieli, 
których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru. 

Art. 114. Kto przystępuje do spółki w charakterze komandytariusza, odpowiada także za 
zobowiązania spółki istniejące w chwili wpisania go do rejestru. 

Art. 115. Jeżeli umowa spółki dopuszcza przyjęcie do spółki nowego komplementariusza, 
dotychczasowy komandytariusz może uzyskad status komplementariusza, lub osoba trzecia 
może przystąpid do spółki w charakterze komplementariusza, za zgodą wszystkich 
dotychczasowych wspólników. 

Art. 116. W przypadku zawarcia umowy spółki komandytowej z przedsiębiorcą 
prowadzącym przedsiębiorstwo we własnym imieniu i na własny rachunek, komandytariusz 
odpowiada także za zobowiązania powstałe przy prowadzeniu tego przedsiębiorstwa, a 
istniejące w chwili wpisu spółki do rejestru. 

Art. 117. Spółkę reprezentują komplementariusze, których z mocy umowy spółki albo 
prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki. 

Art. 118. § 1. Komandytariusz może reprezentowad spółkę jedynie jako pełnomocnik. 
§ 2. Jeżeli komandytariusz dokona w imieniu spółki czynności prawnej, nie ujawniając 

swojego pełnomocnictwa, odpowiada za skutki tej czynności wobec osób trzecich bez 
ograniczenia; dotyczy to także reprezentowania spółki przez komandytariusza, który nie ma 
umocowania albo przekroczy jego zakres. 

Art. 119. Postanowienia umowy niezgodne z przepisami niniejszego rozdziału nie wywołują 
skutków prawnych wobec osób trzecich. 

Rozdział 3 

Stosunki wewnętrzne spółki 

Art. 120. § 1. Komandytariusz ma prawo żądad odpisu sprawozdania finansowego za rok 
obrotowy oraz przeglądad księgi i dokumenty celem sprawdzenia jego rzetelności. 
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§ 2. Na wniosek komandytariusza sąd rejestrowy może, z ważnych powodów, zarządzid w 
każdym czasie udostępnienie mu sprawozdania finansowego lub złożenie innych wyjaśnieo, jak 
również dopuścid komandytariusza do przejrzenia ksiąg i dokumentów. 

§ 3. Umowa spółki nie może wyłączyd ani ograniczyd uprawnieo komandytariusza, o których 
mowa w § 1 i § 2. 

Art. 121. § 1. Komandytariusz nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki, 
chyba że umowa spółki stanowi inaczej. 

§ 2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest zgoda 
komandytariusza, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. 

§ 3. Ograniczeo, o których mowa w art. 56 i art. 57, nie stosuje się do komandytariusza 
nieposiadającego prawa do prowadzenia spraw spółki lub jej reprezentowania, chyba że umowa 
spółki stanowi inaczej. 

Art. 122. W przypadku zbycia ogółu praw i obowiązków komandytariusza na nabywcę nie 
przechodzi prawo do prowadzenia spraw spółki. 

Art. 123. § 1. Komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego wkładu 
rzeczywiście wniesionego do spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. 

§ 2. Zysk przypadający komandytariuszowi za dany rok obrotowy jest przeznaczany w 
pierwszej kolejności na uzupełnienie jego wkładu rzeczywiście wniesionego do wartości 
umówionego wkładu. 

§ 3. W razie wątpliwości komandytariusz uczestniczy w stracie jedynie do wartości 
umówionego wkładu. 

Art. 124. § 1. Śmierd komandytariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania spółki. 
Spadkobiercy komandytariusza powinni wskazad spółce jedną osobę do wykonywania ich praw. 
Czynności dokonane przez pozostałych wspólników przed takim wskazaniem wiążą 
spadkobierców komandytariusza. 

§ 2. Podział udziału komandytariusza w majątku spółki między spadkobierców jest 
skuteczny wobec spółki jedynie za zgodą pozostałych wspólników. 


