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CO tO jEst spółka  
kOmaNdytOwa I jak sIę  
ją zakłada
Spółka komandytowa jest spółką osobową ma-
jącą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod 
własną firmą. Spółkę komandytową wyróżnia 
brak osobowości prawnej, osobista odpowie-
dzialność wspólników oraz osobiste prowadze-
nie przez nich spraw spółki.

warta pod rygorem nieważności w formie aktu 
notarialnego. okoliczność ta jest badana przez 
sąd rejestrowy, którego postanowienie jest nie-
zbędne dla rozpoczęcia bytu prawnego spółki 
komandytowej.

odmiennie niż w przypadku spółki z ograniczo-
ną odpowiedzialnością przy zakładaniu spółki 
komandytowej nie ma potrzeby składania dekla-
racji, iż wkłady wspólników zostały już wniesione 
przed zarejestrowaniem. o terminie wniesienia 
wkładów decydują wspólnicy w umowie spółki. 

Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisa-
nia do rejestru przedsiębiorców. wpis ten ma 
charakter konstytutywny i jest obowiązkowy. 
elementy zgłoszenia spółki komandytowej do 
sądu rejestrowego określa art. 110 § 1 ksh. do 
wniosku o wpis należy także dołączyć umowę 
spółki, wykaz wspólników wraz z ich adresami 
(adresami do doręczeń), a także złożone wobec 
sądu albo poświadczone notarialnie wzory pod-
pisów osób uprawnionych do reprezentowania 
spółki.

należy pamiętać, że do zgłoszenia spółki do 
rejestru uprawniony – a zarazem zobowiązany 
– jest każdy wspólnik, to jest zarówno komle-
mentariusz, jak i komandytariusz. 

ELEmENty kapItałOwE w spółCE 
kOmaNdytOwEj I kOrzyśCI  
z tEgO wyNIkająCE
wspólnikami spółki komandytowej mogą być 
również osoby prawne. Specyficzną odmia-
ną spółki komandytowej jest spółka, w której 
osoba fizyczna jest komandytariuszem, a utwo-
rzona przez nią spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością – komplementariuszem. takie 
rozwiązanie sprawia, że za zobowiązanie spółki 
komandytowej osoba fizyczna będzie odpowia-
dać jedynie do wysokości sumy komandytowej 
i kapitału, jaki wniosła do spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością (pod warunkiem że nie 
będzie członkiem zarządu spółki z ograni-
czoną odpowiedzialnością). za zobowiązania 
spółki komandytowej komplementariusz od-
powiada bez ograniczenia. jest to przy tym 
odpowiedzialność subsydiarna, co oznacza, że 
w pierwszej kolejności odpowiedzialność za 
zobowiązania ponosi spółka komandytowa, 
w dalszej kolejności – gdyby egzekucja z ma-
jątku spółki komandytowej okazała się bez-
skuteczna – odpowiedzialność ponosić będzie 
komplementariusz. z uwagi na to, że w oma-
wianym przypadku komplementariuszem jest 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, od-
powiedzialność jest w zasadzie ograniczona do 
majątku tej spółki.

przedstawiona powyżej konstrukcja spółki 
komandytowej umożliwia jednocześnie „poje-
dyncze” opodatkowanie dochodów wspólnika 
według jego wyboru albo podatkiem dochodo-
wym według skali podatkowej, albo podatkiem 
liniowym. tymczasem w spółce z ograni-
czoną odpowiedzialnością następuje niejako 
dwukrotne opodatkowanie. najpierw spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością opodatko-
wana jest podatkiem dochodowym od osób 
prawnych jako dochód spółki, a następnie po-
datkiem dochodowym od osób fizycznych jako 
dywidenda wypłacana wspólnikom.

możliwe jest zatem skonstruowanie spół-
ki komandytowej w taki sposób, że spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością będzie kom-
plementariuszem i będzie w całości odpowie-
dzialna za zobowiązania spółki. jednocześnie 
spółka ta będzie miała udział w zysku na pozio-
mie 1%, a komandytariusze, będący osobami 
fizycznymi, na poziomie 99%. w takim przy-
padku podwójne opodatkowanie będzie doty-
czyć tylko 1% zysku z prowadzonej działalności 
gospodarczej.

wkłady I suma kOmaNdytOwa
wkład jest wartością majątkową wnoszą 
przez wspólników do spółki w zamian za pra-
wo uczestniczenia w spółce. poprzez wnie-
sienie wkładów, na podstawie umowy spółki 
wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągania 
wspólnego celu. wkłady i ich wartość po-
winny być określone w umowie spółki. przez 
sumę komandytową rozumie się zaś oznaczo-
ną kwotowo górną granicę odpowiedzialności 
komandytariusza majątkiem osobistym za zo-
bowiązania spółki wobec jej wierzycieli. Suma 
komandytowa podlega wpisowi do krajowego 
rejestru Sądowego oraz ogłoszeniu w moni-
torze Sądowym i gospodarczym. Stanowi ona 
swego rodzaju gwarancję wypłacalności spółki.  

wkład może polegać na przeniesieniu lub 
obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, 
a także na dokonaniu innych świadczeń na 
rzecz spółki. z uwagi na nieograniczoną od-
powiedzialność komplementariusza za zo-
bowiązania spółki przepisy kodeksu spółek 
handlowych nie zawierają żadnych ograniczeń 
dla wkładów wnoszonych przez komplemen-
tariusza, natomiast w stosunku do komandyta-
riuszy ograniczenia takie istnieją. zgodnie z art. 
107 § 2 ksh zobowiązanie do wykonania pracy 
lub świadczenia usług na rzecz spółki oraz wy-
nagrodzenie za usługi świadczone przy powsta-
niu spółki (tzw. prowizja grynderska) nie mogą 
stanowić wkładu spółki, chyba że wartość in-
nych jego wkładów do spółki nie jest niższa od 
wysokości sumy komandytowej. z kolei w myśl 
art. 107 § 3 ksh jeżeli komplementariuszem 
jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
lub spółka akcyjna, zaś komandytariuszem – 
wspólnik tej spółki, wkładu komandytariusza 
nie mogą stanowić jego udziały w tej spółce 
z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcje tej 
spółki akcyjnej. powyższe zakazy mają chronić 
wierzycieli spółki. 

rEprEzENtOwaNIE spółkI
jeżeli chodzi o reprezentowanie spółki koman-
dytowej, należy podkreślić, że przepisy regu-
lujące to zagadnienie mają charakter norm 
bezwzględnie obowiązujących. Spółkę koman-
dytową reprezentować mogą komplemen-
tariusze, których z mocy umowy spółki lub 

prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawio-
no praw reprezentacji. Spółkę komandytową 
mogą również reprezentować w charakterze 
pełnomocników lub prokurentów osoby trze-
cie. komandytariusz nie posiada natomiast ex 
lege prawa do reprezentowania spółki. może 
on natomiast reprezentować spółkę jedynie 
jako pełnomocnik. komandytariuszowi może 
zostać udzielone zwykłe pełnomocnictwo cy-
wilne lub prokura. przyjęta regulacja stanowi 
konsekwencję ograniczonej odpowiedzialności 
komandytariusza. komandytariusz reprezentu-
jący spółkę ma obowiązek ujawnienia swojego 
pełnomocnictwa. niezachowanie powyższego 
aktu staranności powoduje szczególną, nie-
ograniczoną odpowiedzialność komandytariu-
sza za skutki czynności.

prOwadzENIE spraw spółkI
przepisy dotyczące prowadzenia spraw spół-
ki mają charakter względnie obowiązujący 
i mogą być umową spółki zmienione. Sprawy 
spółki komandytowej zasadniczo prowadzą 
komplementariusze. jeśli komplementariu-
szem jest spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością, osoby reprezentujące tę spółkę będą 
prowadziły sprawy spółki komandytowej. ko-
mandytariusze nie mają prawa ani obowiązku 
prowadzenia spraw spółki. przepisy kodeksu 
spółek handlowych wprowadzają jednak moż-
liwość nadania komandytariuszowi takiego 
prawa na mocy postanowień spółki. prawo 
prowadzenia spółki, jako że jest ściśle zwią-
zane z osobą komandytariusza, w przypadku 
zbycia przez niego ogółu praw i obowiązków 
w spółce nie przechodzi na nabywcę. cieka-
wie przedstawia się sytuacja komandytariusza, 
który jest jednocześnie członkiem zarządu 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bę-
dącej komplementariuszem. może on wów-
czas, nie narażając się na odpowiedzialność 
osobistą tak jak komplementariusz, prowadzić 
sprawy spółki komandytowej. w sprawach 
przekraczających zakres zwykłych czynności 
spółki wymagana jest zgoda komandytariuszy. 
jest to zasada kodeksowa, która jednak może 
być zmieniona umową spółki. nie ma również 
żadnych przeszkód, aby ustalić zasady prowa-
dzenia spraw spółki w ten sposób, że na doko-
nanie określonych czynności wymagana będzie 
zgoda komandytariuszy.

pOdsumOwaNIE
Spółka komandytowa z udziałem spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością jako kom-
plementariusza stanowi ciekawą alternatywę 
dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 
o atrakcyjności tej formy prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej decyduje niższe opodat-
kowanie, brak odpowiedzialności wspólników 
oraz możliwość elastycznego kształtowania 
w niej relacji wewnętrznych. ■

wśród wspólników spółki komandytowej wy-
różnia się komlementariuszy i komandytariuszy. 
przyczyną wyodrębnienia przez ustawodawcę 
dwóch rodzajów wspólników jest odmienne 
ukształtowanie ich pozycji prawnej. komple-
mentariusz odpowiada za zobowiązania spółki 
bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidar-
nie ze spółką i subsydiarnie oraz prowadzi spra-
wy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. z kolei 

komandytariusz ponosi odpowiedzialność za zo-
bowiązania spółki do wysokości sumy komandy-
towej oraz co do zasady nie prowadzi on spraw 
spółki ani nie reprezentuje jej na zewnątrz. 

Spółkę komandytową tworzy się poprzez za-
warcie umowy spółki, której konieczne elemen-
ty określa art. 105 kodeksu spółek handlowych. 
umowa spółki komandytowej powinna być za-


