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Geneza spółki komandytowej 

Czym jest spółka komandytowa? 
 

Spółka komandytowa jest spółką osobową, która prowadzi działalność gospodarczą pod          

własną firmą. Spółka osobowa opiera się na ścisłym współdziałaniu wspólników, którzy           

osobiście zaangażowani są w działalność spółki i prowadzą jej sprawy. Do spółek osobowych             

zaliczamy: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę         

komandytowo-akcyjną.  

 

Istotą spółki komandytowej jest istnienie dwóch kategorii wspólników –         

komplementariuszy i komandytariuszy, którzy pełnią w spółce odmienne funkcje.         

Komplementariusz jest wspólnikiem aktywnym, który reprezentuje spółkę. Jednocześnie jest         

wspólnikiem, który odpowiada, solidarnie ze spółką, za zobowiązania spółki bez ograniczeń           

całym majątkiem osobistym. Komandytariusz natomiast jest wspólnikiem pasywnym, który nie          

działa w imieniu spółki. Komandytariusz dodatkowo odpowiada za zobowiązania spółki jedynie           

do wysokości ustalonej umownie sumy (sumy komandytowej). 

 

Co to oznacza w praktyce?  

 

Spółka zawiera umowę o dzieło, na podstawie której zobowiązuje się wobec Pana X             

(wykonawcy) do zapłaty kwoty 50.000 zł. Pan X realizuje dzieło zgodnie z umową, a spółka nie                

płaci mu honorarium. Pan X może zatem pozwać spółkę, a jeśli ta nie zapłaci, może               

egzekwować całą kwotę od wspólnika – komplementariusza. Pan X na tej podstawie może             

dokonać zajęcia całego majątku prywatnego komplementariusza. Natomiast komandytariusz,        

jeśli wniósł do spółki wkład równy lub wyższy od sumy komandytowej określonej w umowie, nie               

ponosi odpowiedzialności, co oznacza, że Pan X nie może egzekwować dłużnej kwoty z jego              

majątku. Jeśli natomiast komandytariusz nie wniósłby wkładu równego sumie komandytowej, to           

Pan X mógłby od niego żądać zapłaty, ale tylko do wysokości sumy komandytowej.  

 

Wspólnikiem (zarówno komplementariuszem jak i komandytariuszem) może być osoba         

fizyczna lub inna spółka. Ten sam podmiot nie może być jednocześnie komplementariuszem i             
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komandytariuszem, dlatego spółka komandytowa (jak i każda inna spółka osobowa) musi           

składać się z co najmniej dwóch wspólników. 

 

Spółkę komandytową można założyć przez Internet, wypełniając stosowny formularz         

umowy spółki na portalu S24 lub zawrzeć umowę spółki w formie aktu notarialnego. W umowie               

spółki należy m.in. wskazać firmę. Firmą spółki jest jej nazwa, która może być fikcyjna              

i określać np. rodzaj działalności czy miejsce jej wykonywania. W firmie spółki komandytowej             

powinno znaleźć się co najmniej jedno nazwisko komplementariusza (w przypadku osoby           

fizycznej) lub jego firma (w przypadku innej spółki). Nie ma przeszkód, aby poza nazwiskiem lub               

nazwą komplementariusza, pojawiła się tzw. nazwa fantazyjna.  

 

Przykład: 

Pan Kowalski i Pan Nowak postanowili prowadzić firmę remontową w formie spółki            

komandytowej. Zdecydowali, że Pan Kowalski zostanie komplementariuszem, a Pan Nowak          

komandytariuszem i w związku z tym nazwa spółki brzmi Usługi Remontowe Jan Kowalski  

sp. k. 

 

Przykład: 

Pan Kowalski chce rozpocząć prowadzenie działalności remontowej w formie spółki          

komandytowej. Chciałby, aby wspólnikiem ponoszącym pełną odpowiedzialność była inna         

spółka, a on sam chciałby być komandytariuszem. W tym celu założył spółkę z ograniczoną              

odpowiedzialnością o nazwie Kowal Usługi Remontowe sp. z o. o., zakładając spółkę            

komandytową nadał jej nazwę Kowal Usługi Remontowe sp. z o. o. sp. k. 

 

Przykład: 

Pan Kowalski, Nowak, Wiśniewski oraz Wójcik postanowili prowadzić firmę budowlaną w formie            

spółki komandytowej. Zdecydowali, że w spółce będzie dwóch komplementariuszy – p.           

Kowalski oraz p. Wójcik, a reszta wspólników będzie komandytariuszami. Wspólnicy wspólnie           

postanowili, że w nazwie spółki będą zawarte oba nazwiska komplementariuszy i w związku z              

tym nazwa spółki brzmi: Kowalski, Wójcik Budmax sp. k. 
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Wady i zalety spółki komandytowej 

 

Do najważniejszych zalet prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej należy          

zaliczyć: 

● możliwość ustanowienia komplementariuszem innej spółki (najczęściej sp. z o. o.),          

która bierze na siebie ewentualną odpowiedzialność za zobowiązania, ale również          

zarządza spółką komandytową, 

● ograniczona odpowiedzialność komandytariusza do wysokości ustalonej sumy       

komandytowej, 

● brak minimalnego kapitału, 

● brak zależności pomiędzy wysokością wniesionego przez wspólnika wkładu a         

wysokością udziału w zysku, stracie lub majątku likwidowanej spółki, 

● łatwa wypłata zysku w ciągu całego roku, 

● możliwość założenia spółki przez Internet w systemie S24, 

● możliwość szybkiego zamknięcia spółki, 

● korzystne opodatkowanie (do 31 grudnia 2020 r.). 

 

Ustanowienie komplementariuszem innej spółki 

 

Wśród najważniejszych zalet spółki komandytowej szczególną uwagę należy zwrócić na          

możliwość ograniczenia odpowiedzialności osobistej wspólnika – osoby fizycznej, dzięki         

konstrukcji - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Oznacza to, że           

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest wspólnikiem ponoszącym odpowiedzialność za         

zobowiązania spółki komandytowej, a nie osoba fizyczna. 

  

Odpowiedzialność osobista komplementariusza za zobowiązania spółki oznacza, że w         

przypadku ustalenia, że spółka nie posiada majątku na wykonanie zobowiązań, to           

komplementariusz z majątku osobistego będzie musiał uregulować płatności. 
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Aby ograniczyć odpowiedzialność wspólników – osób fizycznych spółki komandytowej         

praktycznie do zera należy: 

1. założyć spółkę z o. o. z minimalnym kapitałem zakładowym – 5.000 zł, w której              

wspólnikami będą te same osoby co w spółce komandytowej, 

2. założyć spółkę komandytową, w której wspólnikami będą: spółka z o. o. jako            

komplementariusz oraz wspólnicy/członkowie zarządu sp. z o. o. - jako          

komandytariusze. 

 

Przyjmując takie rozwiązanie odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej        

ponosi spółka z o. o., natomiast reszta wspólników nie ponosi odpowiedzialności za            

zobowiązania spółki (pod warunkiem wniesienia wkładu o wartości co najmniej równej sumie            

komandytowej), ale w rzeczywistości zarządzają spółką komandytową jako członkowie zarządu          

sp. z o. o. 

  

WAŻNE! 

Poprzez zastosowanie konstrukcji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka        

komandytowa możliwe jest prowadzenie działalności przez jedną osobę. 

  

Przykład: 

W spółce ABC sp. z o. o. jedynym wspólnikiem jest p. Kowalski, jednocześnie jest on członkiem                

zarządu, który może podejmować wszystkie decyzje samodzielnie (spółka jednoosobowa). W          

spółce ABC sp. z o. o. sp. k. komplementariuszem jest spółka ABC sp. z o. o., natomiast                 

komandytariuszem jest p. Kowalski, który samodzielnie może podejmować decyzje w związku z            

prowadzeniem działalności zarówno w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jak i w spółce            

komandytowej. 

 

Ograniczenie odpowiedzialności komandytariusza 

 

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na możliwość ograniczenia osobistej odpowiedzialności         

komandytariusza do wysokości ustalonej w umowie spółki sumy komandytowej. Ustalenie          

wysokości sumy komandytowej jest całkowicie dobrowolne i nie zależy od wysokości wkładu            

wniesionego przez komandytariusza do spółki. Suma komandytowa może być ustalona w           
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wysokości niższej, równej lub wyższej niż wniesiony wkład. Suma komandytowa może być taka             

sama dla wszystkich komandytariuszy lub różna.  

 

Przykład: 

 

 

 

Brak minimalnego kapitału 

 

Przepisy Kodeksu spółek handlowych nie wskazują minimalnej wysokości wkładu jaką          

wspólnicy spółki komandytowej powinni wnieść. Istnieje zatem możliwość wniesienia przez          

wspólnika wkładu w wysokości 1 zł. Wspólnicy mogą ustalić wysokość wniesionego do spółki             

wkładu na dowolnym poziomie, istotne jest, aby wartość ta została wskazana w umowie spółki. 

 

Przy ustalaniu wysokości wkładu należy wziąć pod uwagę wiarygodność firmy w oczach            

kontrahentów, albowiem wysokość wkładów wspólników jest jawna i każdy kontrahent może           

sprawdzić ją przez Internet w systemie eKRS. Z tego względu ustalenie wysokości wkładu na              

możliwie najniższym poziomie może nie być dobrym rozwiązaniem. 
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Komandytariusz Wkład Suma komandytowa 

Pan X 10.000 zł 1.000 zł 

Pani Y 5.000 zł 1.000 zł 

Pan Z 1.000 zł 1.000 zł 


