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Kto powinien reprezentować spółkę z o. o. przy zmianie umowy spółki
komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z o. o.,
a komandytariuszem członek zarządu tej spółki z o.o.?
Komentarz do uchwały SN z 7 września 2018 r. (sygn. III CZP 42/18)
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W dniu 7 września 2018 roku Sąd Najwyższy wypowiedział się w kwestii reprezentowania spółki z o. o.
przy zmianie umowy spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z o. o., zaś jednym
z komandytariuszy jest członek zarządu tej spółki.

Spółka komandytowa ze spółką z o. o. jako komplementariuszem jest bardzo popularną formą prowadzenia
działalności gospodarczej w Polsce, która pozwala z jednej strony na jednokrotne opodatkowanie dochodów ze
spółki komandytowej, a z drugiej na ograniczenie ryzyka odpowiedzialności majątkiem osobistym osoby fizycznej za
zobowiązania spółki komandytowej. Najczęściej też osoba fizyczna – poprzez właśnie członkostwo w zarządzie spółki
z o. o. będącej komplementariuszem – zarządza spółką komandytową.
Zgodnie z art. 9 k.s.h., o ile umowa spółki nie stanowi inaczej, zmiana umowy spółki komandytowej wymaga zgody
wszystkich wspólników. Oznacza to, że – co do zasady – oświadczenie o zmianie umowy spółki komandytowej
powinni złożyć komplementariusz (komplementariusze) oraz komandytariusz (komandytariusze).
Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 7 września 2018 roku (sygn. III CZP 42/18), jeżeli członek zarządu
spółki z o. o. jest wraz z tą spółką wspólnikiem spółki komandytowej, do wyrażenia przez spółkę z o. o.
zgody na zmianę umowy spółki komandytowej ma zastosowanie art. 210 § 1 k.s.h. Oznacza to, że spółka
z o.o. powinna być reprezentowana przez pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia
wspólników lub przez radę nadzorczą.
Uchwała Sądu Najwyższego stanowi potwierdzenie praktyki obrotu gospodarczego. Umowę spółki komandytowej
należy kwalifikować jako umowę w rozumieniu art. 210 § 1 k.s.h. Umowa spółki komandytowej (w analizowanym
układzie podmiotowym) jest umową między spółką z o. o. (komplementariuszem) a członkiem jej zarządu
(komandytariuszem). Przepis art. 210 § 1 k.s.h. dotyczy wszelkich umów między spółką z o. o. a członkiem jej
zarządu, a zatem również umów spółek. Przepis ten ma zastosowanie nie tylko do zawarcia umowy, ale również do
jej zmiany.
Warto zaczekać na pełną treść uchwały Sądu Najwyższego oraz na jej uzasadnienie. Istotne dla praktyki obrotu
gospodarczego jest, czy Sąd Najwyższy przesądził przy zmianie umowy spółki komandytowej reprezentację spółki
z o. o. (komplementariusza) przez pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników lub przez radę
nadzorczą również w sytuacji, gdy spółka z o. o. jest komplementariuszem, zaś komandytariuszami są nie tylko
członkowie zarządu spółki z o. o., ale również inne osoby (niebędące członkami zarządu).
Czy zatem umocowanie pełnomocnika ustanowionego na postawie art. 210 § 1 k.s.h. rozciąga się również
na reprezentację spółki z o. o. przy zmianie umowy spółki komandytowej, w której komplementariuszem
jest spółka
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(komplementariusza)? Tego być może dowiemy się z uzasadnienia uchwały Sądu Najwyższego. O szczegółach
będziemy informować w kolejnych Legal Alertach.
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Niniejszy Legal Alert nie stanowi porady prawnej, a jedynie wskazanie informacji na temat uchwały Sądu
Najwyższego z dnia 7 września 2018 roku, sygn. III CZP 42/18.
Zapraszamy do kontaktu. Nasze usługi obejmują doradztwo prawne i podatkowe ukierunkowane na wsparcie
przedsiębiorców w toku normalnej działalności gospodarczej, jak również w sytuacjach nadzwyczajnych.
W szczególności zajmujemy się obsługą transakcji restrukturyzacyjnych (zmiana form prawnych, połączenia
i przekształcenia spółek, transakcje zbycia przedsiębiorstw/ZCP, zgodność korporacyjna).
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