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Spółka cywilna to forma dla osób,
które planują niewielkie wspólne
przedsięwzięcie, a nie duże zamie-
rzenie gospodarcze. Z przepisów
wynika, że przez umowę spółki
wspólnicy zobowiązują się dążyć
do osiągnięcia wspólnego celu go-
spodarczego przez działanie w spo-
sób oznaczony, w szczególności
przez wniesienie wkładów (art. 860
kodeksu cywilnego). Potencjalni
wspólnicy w takiej spółce powinni
pamiętać, że przepisy jej dotyczące
znajdują się w kodeksie cywilnym, a
nie w kodeksie spółek handlowych.

Zaletą spółki cywilnej są niewiel-
kie koszty jej powołania. Umowa ta-
kiej spółki nie wymaga formy nota-
rialnej. Kodeks stanowi jedynie, że
powinna być stwierdzona pismem
(art. 860 k.c.). Nie trzeba też zgła-
szać spółki do rejestru sądowego
ani nigdzie ogłaszać o jej powstaniu.
Wspólnicy muszą natomiast zgłosić
rozpoczęcie działalności gospodar-
czej w swoich urzędach gmin (w
wypadku osób fizycznych) albo są-
dach rejestrowych (w wypadku
podmiotów wpisanych do rejestru
przedsiębiorców, które zostają
wspólnikami w spółce cywilnej).

Co to takiego

Z prawnego punktu widzenia
spółka cywilna nie jest podmiotem
prawa, lecz zwykłą umową. To spra-
wia, że powstaje na nieco innych za-
sadach niż spółki handlowe. Te
ostatnie istnieją zawsze od momen-

MAŁE KOSZTY POWOŁANIA I  NIESKOMPLIKOWANE PROCEDURY 

Dobry sposób na niewielkie interesy
tu wpisania ich do rejestru przed-
siębiorców. Spółka cywilna istnieje
natomiast od chwili zawarcia umo-
wy spółki. Tyle tylko, że w rozumie-
niu przepisów spółka cywilna to nic
innego jak wspólnicy związani
umową, a nie – jak w wypadku in-
nych spółek – podmiot od tych
wspólników niezależny.

To sprawia, że spółka nie ma np.
swojego majątku. Formalnie rzecz
biorąc, właścicielami są cały czas
wspólnicy. Nie zmienia się natomiast
ogólna zasada, że jej wspólnicy – jeśli
są osobami fizycznymi – mogą roz-
począć działalność gospodarczą do-
piero po wpisaniu ich do ewidencji
działalności gospodarczej. Zasada ta
nie dotyczy innych podmiotów –
spółek prawa handlowego, fundacji,
spółdzielni itp. One przecież są już
wpisane do jakiegoś rejestru (zazwy-
czaj rejestru przedsiębiorców). Choć
podmioty te również muszą zgłosić
do sądu rozpoczęcie działalności w
formie spółki cywilnej.

Jak się nazwać 

Spółka cywilna nie jest przedsię-
biorcą, nie przysługuje jej więc pra-
wo do firmy. Mimo to naturalne jest,
że wspólnicy chcą działać pod jakąś
rozpoznawalną na rynku nazwą.
Mogą to robić, ale na nieco innych
zasadach. Oznaczenie działalności
takiej spółki jest dobrem osobistym
jej wspólników i podlega ochronie z
tego tytułu (art. 23 – 24 k.c.). Potwier-
dził to Sąd Najwyższy 14 grudnia
1990 r. (sygn. I CR 529/90), choć trze-
ba ostrzec, że wyrok ten był krytyko-
wany i w przyszłości dużo się może
w opisywanej materii zdarzyć.

Przymusowe przekształcenie

Zakładając spółkę cywilną, nale-
ży pamiętać, że zamysłem autorów
kodeksu spółek handlowych było
ograniczenie tej formy działalności
do stosunkowo małych przedsię-

Niewątpliwie najprostsza 
w organizacji jest spółka
cywilna. Niewielkie koszty jej
powstania i nieskomplikowane
procedury z tym związane
sprawiają, że cieszy się
popularnością wśród
przedsiębiorców

Jeśli myślisz o zawiązaniu
cichej spółki, to musisz
pamiętać, że wkraczasz 
na grząski grunt

W polskim prawie nie ma dziś prze-
pisów, które regulowałyby struktu-
rę i zasady działania spółki cichej.
W efekcie ta forma działalności go-
spodarczej jest na ogół uznawana
za umowę nienazwaną. Ale nie za-
wsze tak było.

Przepisy o spółce cichej znajdowa-
ły się w nieobowiązującym już dziś
kodeksie handlowym z 1934 r. (DzU z
1934 r. nr 57, poz. 502). Dość szybko
jednak z niego zniknęły. Po wojnie re-
gulacje dotyczące spółki cichej zosta-
ły uchylone przez przepisy wprowa-
dzające kodeks cywilny z 1964 r. (DzU
z 1964 r. nr 16, poz. 94). Do dziś nie
wróciły do polskiego prawa.

O czym mówimy

Przede wszystkim ustalmy, co
mamy na myśli, posługując się poję-

BYŁY PRZEDWOJENNE PRZEPISY, ALE TYLKO DO 1964 ROKU 

Cichcem do innej spółki
ciem spółki cichej. Skoro nie ma de-
finicji, to istnieje ryzyko, że każdy
będzie ją tworzył po swojemu. A to
jest zdecydowanie niewskazane. 

Dlatego zawężamy te rozważania
do wspomnianych już przepisów
kodeksu handlowego. W jego rozu-
mieniu spółka cicha polegała na
tym, że jeden ze wspólników (zwa-
ny cichym) wspierał jakieś przed-
siębiorstwo – w zamian za udział w
zyskach – swoim wkładem, ale nikt
oprócz wspólników o tym nie wie-
dział.  

Sytuacja jest o tyle nietypowa, że
jako przyszli wspólnicy musieliby-
ście włączyć te przepisy do treści
umowy spółki cichej, którą właśnie
zawieracie. Moglibyście np. wpisać
klauzulę, że „strony zawierają umo-
wę spółki cichej w rozumieniu art.
682 – 695 kodeksu handlowego z
1934 r.”. W ten sposób przepisy te
między wami zaczną obowiązywać
– tyle że nie jako normy prawa po-
wszechnie obowiązującego, ale ja-
ko postanowienia umowne. Chodzi

tu m.in. o przepisy dotyczące wkła-
du, wypłacania wspólnikowi zysku,
okresu wypowiedzenia itp. Nie mo-
żecie natomiast reaktywować prze-
pisów, które regulowały obowiązki
sądów czy innych podmiotów.

Spółka czy nie

Oczywiście nie ma obowiązku ko-
rzystania z nieobowiązujących już
przepisów kodeksu handlowego o
spółce cichej. Dlatego możecie sami
obmyślić strukturę wspólnej działal-
ności gospodarczej i nazwać ją spół-
ką cichą. Tyle tylko, że potem może
się okazać, iż kodeks cywilny uznaje
tę konstrukcję za jakąś inną umowę. 

Skoro nie ma przepisów poświę-
conych tylko spółce cichej, to trze-
ba się zastanowić, czy nie spełnia
ona przesłanek, by uznać ją za jed-
ną z umów nazwanych prawa cywil-
nego. Nazwanych, czyli opisanych
w kodeksie cywilnym albo w jakiejś
innej ustawie. 

W grę wchodzić może np. umowa
pożyczki. Zawierając ją, dający po-

życzkę zobowiązuje się przenieść
na własność biorącego określoną
ilość pieniędzy albo rzeczy ozna-
czonych tylko co do gatunku, a bio-
rący zobowiązuje się zwrócić tę sa-
mą ilość pieniędzy albo tę samą
ilość rzeczy tego samego gatunku i
tej samej jakości (art. 720 k.c.).
Wspólnicy spółki cichej również
rozliczają się w gotówce. 

Można też szukać analogii do
umowy sprzedaży, najmu, dzierża-
wy itp.

Często spółkę cichą próbuje się
też wtłoczyć w przepisy o innych
spółkach: cywilnej, komandytowej
itp. Wspólnik cichy zobowiązuje się
przecież do wniesienia wkładu –
dokładnie tak samo jak w innych
spółkach. Mimo to wydaje się, że
nie sposób na tej podstawie uznać
spółki cichej za spółkę cywilną. W
tej pierwszej do osiągnięcia celu
dąży w zasadzie tylko przedsię-
biorca, a i on nie czyni tego z mocy
umowy. Umowa spółki cichej zobo-
wiązuje go jedynie do dzielenia się

zyskiem. To, jak prowadzi biznes, to
jego sprawa. Poza tym wspólnik ci-
chy – inaczej niż wspólnik w spółce
cywilnej – nie odpowiada za zobo-
wiązania spółki. Zupełnie inna jest
też sytuacja prawna wkładu wnie-
sionego do spółki. W spółce cywil-
nej prawa do niego przysługują
łącznie wszystkim wspólnikom,
podczas gdy w spółce cichej uznaje
się na ogół, że prawo do wkładu
przysługuje w gruncie rzeczy sa-
memu tylko kupcowi.

Pewne cechy różnią też spółkę ci-
chą od spółki komandytowej. Jed-
ną z cech tej pierwszej jest przecież
zachowanie w tajemnicy tożsamo-
ści wspólnika cichego. Natomiast w
spółce komandytowej każdy może
ustalić tożsamość wspólników, za-
glądając do rejestru przedsiębior-
ców. Umowa spółki komandytowej
wymaga formy aktu notarialnego,
podczas gdy w spółce cichej nie jest
to wymagane. Podobne są jednak
zasady odpowiedzialności wspól-
ników.

UMOWA SPÓŁKI 

zawarta 22 marca 2004 r. w Patowie
między
Piotrem Zającem, zam. 00-945 Patów, ul. Warszawska 12, legitymującym się dowodem osobistym 
DD 245432542, nr PESEL 42122300221
a
Stanisławem Kozłowskim, zam. 00-945 Patów, ul. Warszawska 26, legitymującym się dowodem
osobistym PD 64844449, nr PESEL 66010200651
– określanymi dalej jako wspólnicy.
§ 1
Niniejszą umową wspólnicy zawiązują spółkę w rozumieniu art. 860 kodeksu cywilnego.
§ 2
Spółka prowadzi przedsiębiorstwo pod nazwą Zając Kozłowski – Producenci Mebli.
§ 3
Przedmiotem działalności spółki (według Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:
a) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4),
b) wiercenia studni i ujęć wodnych (PKD 45.25. B).
§ 4
Wspólnicy wnoszą do spółki następujące wkłady:
1) Piotr Zając – pracę własną w wymiarze proporcjonalnym do liczby i wielkości zamówień oraz prawo
używania należących do niego: samochodu Ford Transit, nr rej. PO 442303, nr silnika K23DMR008722R,
oraz sprzętu wiertniczego,
2) Stanisław Kozłowski – pracę własną na rzecz spółki w wymiarze proporcjonalnym do liczby i wielkości
zamówień oraz prawo używania wchodzącego w skład jego gospodarstwa budynku użytkowego 
o powierzchni 230 mkw., położonego w Patowie na nieruchomości Kw 24123.
§ 5
Uchwały do swej ważności wymagają zgody wszystkich wspólników.
§ 6
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 2008 r.
§ 7
Dopuszcza się wstąpienie spadkobierców w miejsce zmarłego wspólnika. Wstąpienie spadkobierców 
jest skuteczne pod warunkiem wyrażenia przez żyjącego wspólnika pisemnej zgody.
§ 8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają – pod rygorem nieważności – formy pisemnej.
§ 9
Koszty związane ze sporządzeniem niniejszej umowy wspólnicy ponoszą w częściach równych.
§ 10
Umowę zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego ze wspólników.

[podpisy]

biorstw. Gdy biznes się rozwinie,
trzeba się liczyć z pewnymi kompli-
kacjami. Otóż jeśli przychody netto
spółki cywilnej w dwóch kolejnych

latach obrotowych osiągną wartość
powodującą, zgodnie z przepisami
o rachunkowości, obowiązek pro-
wadzenia ksiąg rachunkowych, to

trzeba będzie ją przekształcić w
spółkę jawną (art. 26 § 4 k.s.h.). To
dodatkowa mitręga, a przede
wszystkim koszty.

SSppóółłkkaa
ccyywwiillnnaa
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