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Część I. Teoretyczna 

 

Spółka komandytowa 

 

Spółka komandytowa to spółka osobowa handlowa, którą cechuje występowanie dwóch 

kategorii wspólników: komplementariuszy oraz komandytariuszy1. Jest ona spółką osobową, 

której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której co najmniej jeden 

wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń (nazywany komplementariuszem), 

a co najmniej jeden odpowiada w sposób ograniczony (komandytariusz)2.  

Komplementariusze posiadają w omawianym podmiocie pewne prawa oraz określone 

obowiązki. Z kolei komandytariuszy cechuje ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania 

spółki i brak prawa składania oświadczeń w jej imieniu (a więc reprezentowania jej). Zgodnie 

z kodeksowym modelem dotyczącym zróżnicowania statusu komandytariuszy i 

komplementariuszy, ci drudzy pełnia rolę wspólników, którzy zarządzają spółką, podczas gdy 

komandytariusze są pasywnymi inwestorami, finansującymi jej działalność.  

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, umowa omawianego podmiotu powinna być 

zawarta w formie aktu notarialnego i powinna zawierać3: 

• Firmę spółki i jej siedzibę; 

• Przedmiot działalności; 

• Czas trwania spółki, w przypadku gdy jest on oznaczony; 

• Oznaczenie wkładów, jakie wnieśli wspólnicy (wraz z wartością tych wkładów); 

• Zakres odpowiedzialności komandytariuszy wobec wierzycieli, oznaczony 

kwotowo. 

Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wyłącznie do sumy komandytowej 

(kwoty określonej w umowie spółki); suma ta ma znaczenie zewnętrzne, ponieważ wyznacza 

ona stosunek zobowiązań spółki do wspólnika, z punktu widzenia wierzyciela4. Rola sumy 

komandytowej to przede wszystkim umożliwienie zaspokojenia wierzycieli spółki z majątku 

osobistego komandytariusza to wysokości tej sumy.  

                                                 
1
 Lamch -  Rejowska M., Laszczyński Ł., Prawo zamówień publicznych: Praktyczny poradnik dla zamawiających 

i wykonawców, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 89. 
2
 Ustawa z dnia 15 września 2000 r., Kodeks spółek handlowych, Dz. U. z 2013 poz. 1030. 

3 Tamże, art. 105, 106. 
4 Lamch -  Rejowska M., Laszczyński Ł., Prawo..., op. cit., s. 90. 
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Komandytariusz w omawianej spółce jest wolny od odpowiedzialności do wysokości 

wkładu, który wniósł do spółki5. Przystąpienie nowego komandytariusza do spółki sprawia, że 

odpowiada on również za jej zobowiązania, które istniały przed tym przystąpieniem6. Jest on 

równie odpowiedzialny za zobowiązania przedsiębiorstwa, z którym spółka komandytowa 

podpisała umowę7.  

Omawiany podmiot reprezentują komplementariusze, na podstawie spisanej umowy 

bądź prawomocnego orzeczenia sądu. Uprawnienia tego nie można wyłączyć ani ograniczyć w 

żaden sposób, również poprzez zapis w umowie.  Z kolei komandytariusz reprezentuje spółkę 

wyłącznie jako jej pełnomocnik (nie ma on prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki); 

gdyby dokonał on w imieniu spółki czynności prawnej, bez ujawnienia swojego 

pełnomocnictwa, odpowiadałby za konsekwencje tych czynności w stosunku do osób trzecich 

bez ograniczeń8.  

Spółkę komandytową, której wszyscy wspólnicy są komandytariuszami nazywa się 

spółką właściwą (czystą).9 Z kolei spółka, w której nie każdy wspólnik spółki z o. o. jest 

komandytariuszem spółko komandytowej, uznawana jest za spółkę niewłaściwą. Jednolita 

spółka komandytowa jest spółką, w której całość udziałów spółki z o. o. stanowią wkład do 

spółki komandytowej (spółka komandytowa staje się w te sposób jedynym wspólnikiem spółki 

z o. o.)10. 

Omawiana spółka nie posiada osobowości prawnej, w obrocie gospodarczym może 

występować we własnym imieniu. Zalety i wady powyższego rozwiązania zestawiono w 

poniższej tabeli. 

 

Tabela 1. Zalety i wady spółki komandytowej. 

Zalety Wady 

• Daje możliwość ukształtowania 

stosunków zobowiązaniowych 

między wspólnikami a spółką, 

• Opłacalność wyłącznie w przypadku 

generowania stosunkowo wysokich 

                                                 
5 Art. 112, kodeksu spółek handlowych. 
6 Tamże, art. 114. 
7 Tamże, art. 116. 
8
 Sitkowska K., Stępień T., Problematyka spółek ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnej i 

karnej, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 24. 
9 Podświadek M. R., Spółka z ograniczona odpowiedzialnością jako komplementariusz w spółce komandytowej, 

„PPH”, nr 10, 2011, s. 4.  
10 Stępień-Sporek A., Spółka komandytowa z udziałem spółki z o.o. jako jedynym komplementariuszem (cz. I), 

Prawo Spółek, nr 11, 2008, s. 11. 
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prowadzących do  obniżenia 

obciążeń podatkowych; 

• Optymalizacja obciążeń 

podatkowych wynikających z 

podatku dochodowego; 

• Możliwość wyłączenia 

odpowiedzialności majątkowej za 

zobowiązania spółki przez 

niektórych wspólników; 

• Brak wymogów co do minimalnego 

kapitału; 

• Brak ograniczeń dotyczących skali 

działalności spółki; 

• Daje możliwość korzystania z 

prostszych form opodatkowania 

przez wspólników; 

• Jednorazowe opodatkowanie zysku. 

dochodów z prowadzonej 

działalności gospodarczej; 

• Istnieją przypadki konieczności 

podwójnej rejestracji oraz 

dokonywania zmian (i ponoszenia 

kosztów) w Krajowym Rejestrze 

Sądowym; 

• Większe koszty prowadzenia 

księgowości 

 

Źródło: Spółka komandytowa: zalety i wady, http://www.prawo.egospodarka.pl/art/galeria/99094,Spolka-

komandytowa-zalety-i-wady,2,82,1.html 

 

Wyjątkową formą spółki komandytowej jest spółka komandytowa z udziałem spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.). W takim podmiocie spółka z o.o. pełni rolę 

komplementariusza; współcześnie przedsiębiorcy coraz chętniej wybierają omawianą formę 

prowadzenia przedsiębiorstwa z uwagi na fakt łączenia zalet spółek osobowych oraz 

kapitałowych, przede wszystkim w zakresie ograniczania osobistej odpowiedzialności osób 

fizycznych, które takiej formie organizacyjno – prawnej uczestniczą. Rozwiązanie to jest 

bowiem korzystne ze względu na zalety wynikające z połączenia ograniczonej 

odpowiedzialności za prowadzoną działalność (i jej skutki) z pojedynczym opodatkowaniem 

generowanych zysków11.  

                                                 
11

 Praktyczne aspekty tworzenia spółki komandytowej z udziałem spółki z .o.o. jako komplementariusza, 

http://kslegal.net.pl/prawo-spolek/praktyczne-aspekty-tworzenia-spolki-komandytowej-z-udzialem-spolki-z-o-o-

jako-komplementariusza/ 
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Aby zobrazować korzyści wynikające z prowadzenia spółki komandytowej, w której spółka 

akcyjna sprawuje zarząd, przedstawiono przykład opodatkowania działalności spółki akcyjnej 

oraz spółki komandytowej z o. o. Założono tu dochód w takiej samej wysokości dla obu 

podmiotów; obydwa podmioty maja po trzech wspólników, opodatkowanych podatkiem 

liniowym w wysokości 19%. W spółce z o.o. sp. k. komandytariuszami są wspólnicy spółki z 

o.o. 

 

 


