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Wydarzenia prawne wokó³ integracji
z Uni¹ Europejsk¹

Spó³ka cicha w wybranych europejskich systemach praw-
nych i w prawie polskim

I. Spó³ka cicha w wybranych pañstwach Unii Europejskiej
Instytucja spó³ki cichej zosta³a przyjêta i uregulowana w wiêkszo�ci

krajów Europy Zachodniej. Pomimo wielu ró¿nic, które dotycz¹ jej
szczegó³owych unormowañ (wynikaj¹cych z odmiennego rozwoju pra-
wa w poszczególnych pañstwach), mo¿na przyj¹æ, ¿e zachowa³a w miarê
jednolity charakter prawny.

Pomimo oczywistej obecno�ci spó³ki cichej w ustawodawstwie wielu
pañstw Unii Europejskiej, pró¿no jednak szukaæ jakiegokolwiek jej ure-
gulowania w zeuropeizowanym prawie spó³ek. Prawo to kieruje siê przede
wszystkim zasad¹ wolno�ci podejmowania dzia³alno�ci gospodarczej. Na
podstawie art. 58 Traktatu Wspólnot Europejskich (TWE) spó³ki maj¹
takie samo prawo swobody podejmowania dzia³alno�ci gospodarczej (swo-
body mobilno�ci gospodarczej1), jak osoby fizyczne. Musz¹ byæ jednak¿e
utworzone wed³ug prawa jednego z pañstw cz³onkowskich i zwi¹zane ze
Wspólnot¹ za spraw¹ administracyjnej lub statutowej siedziby.
1 Odno�nie do tego ostatniego terminu patrz P. B e h r e n s, Prawo spó³ek, [w:] Prawo

gospodarcze Unii Europejskiej, pod red. M. A. Dausesa oraz R. Skubisza, Warszawa 1999,
s. 461.
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Zgodnie z art. 58 ust. 2 TWE, wchodz¹ tu w grê �spó³ki prawa
cywilnego i prawa handlowego, ³¹cznie ze spó³dzielniami oraz pozosta³ymi
osobami prawnymi w sferze prawa publicznego i prywatnego, z wyj¹t-
kiem tych, które nie realizuj¹ celu zarobkowego�. Wspólnota d¹¿y przede
wszystkim do zbli¿ania prawa spó³ek poszczególnych krajów cz³onkow-
skich, ale jej instrumenty prawne w tej dziedzinie (przede wszystkim
dyrektywy)2 dotycz¹ wy³¹cznie spó³ek kapita³owych � spó³ki akcyjnej,
komandytowo-akcyjnej i z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹. Najszerzej
jest, oczywi�cie, regulowana spó³ka akcyjna, ma ona przecie¿ szczególne
znaczenie jako �najbardziej kapita³owa ze wszystkich spó³ek kapita³owych�3.

¯adna z dyrektyw Rady Unii Europejskiej oraz ¿aden z projektów
dyrektyw, które ukaza³y siê od 1968 r. i s¹ najczê�ciej stosowanym �ród³em
europejskiego prawa spó³ek4, nie dotyczy spó³ki cichej. Pró¿no szukaæ
tak¿e choæby wzmianki o tej instytucji prawnej w innych �ród³ach prawa
wspólnotowego. Jest wiêc spó³ka cicha obecna w pañstwach Unii Eu-
ropejskiej, pozostaj¹c zarazem ich wewnêtrzn¹ spraw¹. Europejskie prawo
spó³ek dopuszcza j¹, pozostawiaj¹c szczegó³y ustawodawstwu krajowe-
mu. To ostatnie za�, jak ju¿ zauwa¿ono, jest w tej kwestii relatywnie
podobne w wiêkszo�ci pañstw cz³onkowskich.

Gwoli �cis³o�ci nale¿y dodaæ, ¿e w Europie wystêpuj¹ niejako dwa
�wzorce konstrukcyjne� spó³ki cichej: wywodz¹cy siê z prawa niemieckie-
go, a obecny miêdzy innymi w Niemczech, W³oszech, Austrii, Szwajcarii,
Belgii i Luksemburgu oraz nieco odmienny francuski model tej spó³ki5.

1. Niemcy
A. Ogólny model spó³ki cichej
Jak wiadomo, w niemieckim kodeksie handlowym (HGB) spó³ka cicha

nie posiada  swej definicji ustawowej. Ogranicza siê on bowiem do podania
najwa¿niejszych uregulowañ w § 230-237 HGB, �dotycz¹cych wniesienia
2 Tam¿e, s. 464 i nast.
3 J. J a c y s z y n, Wprowadzenie do Kodeksu spó³ek handlowych, [w:] Kodeks spó³ek

handlowych, Warszawa 2000, s. 32.
4 Tam¿e, s. 8.
5 G. B u r m e s t e r, Ausgewählte international-steuerrechtliche Probleme der stillen

Gesellschaft, [w:] Unternehmensstrukturen und Rechtsformen im Internationalen Steuer-
recht. Aktuelle Schwerpunkte in der Diskussion: Standortwettbewerb, Doppelansässigkeit,
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wk³adu, udzia³u w zyskach i stratach, obliczania zysków i strat, prawa
kontroli wspólnika cichego, wypowiedzenia spó³ki, rozliczeñ miêdzy
wspólnikami na wypadek rozwi¹zania spó³ki, a tak¿e upad³o�ci kupca�6.
W tych te¿ paragrafach odnale�æ mo¿na wszystkie jej charakterystyczne
cechy.

Mówi¹c najkrócej, spó³ka cicha jest umow¹, na mocy której jaka�
osoba (wspólnik cichy) uczestniczy w prowadzonej przez inn¹ osobê
dzia³alno�ci gospodarczej poprzez wniesienie wk³adu. Wk³ad ten przecho-
dzi na w³asno�æ w³a�ciciela przedsiêbiorstwa, a w zamian wspólnik cichy
otrzymuje udzia³ w zyskach. Najczê�ciej wspólnicy nie s¹ zainteresowani,
by kto� trzeci dowiedzia³ siê o ich powi¹zaniach.

Przede wszystkim spó³ka cicha jest �czyst¹ spó³k¹ wewnêtrzn¹�7. Nie
jest wpisywana do rejestru handlowego i nie ma w³asnej firmy. Nie posiada
te¿ wspólnego maj¹tku ani mo¿liwo�ci nabywania praw i zaci¹gania
zobowi¹zañ we w³asnym imieniu. Opiera siê wy³¹cznie na wewnêtrznym
stosunku miêdzy wspólnikami. Na zewn¹trz znany jest jedynie przedsiê-
biorca, a nie wspólnik cichy. Ten ostatni nie musi byæ kupcem i nie mo¿na
wy³¹czyæ jego udzia³u w zysku, w przeciwieñstwie do udzia³u w stratach.
Wspólnikiem cichym mo¿e byæ zatem ka¿da osoba fizyczna lub prawna,
ale drugi wspólnik, tzw. �czynny�, musi mieæ status kupca (prowadziæ
dzia³alno�æ handlow¹ jako dzia³alno�æ gospodarcz¹, § 1 ust. 1 HGB)
i prowadziæ przedsiêbiorstwo. Jest on ponadto wy³¹cznie uprawniony
i zobowi¹zany z tytu³u prowadzenia przedsiêbiorstwa na wspólny rachu-
nek, ale we w³asnym imieniu.
Personengesellschaft, Stille Gesellschaft, Trust, red. W. Haarmann, Köln 1996, s. 128 oraz
M. P a ³ t y n o w i c z, Spó³ka cicha wczoraj i dzi�, Prawo Spó³ek 1997, nr 9, s. 22. Podzia³
ten nie bêdzie jednak mia³ wp³ywu na dalsze rozwa¿ania.
6 M. P a ³ t y n o w i c z, tam¿e; G. B e z z e n b e r g e r, Stille Gesellschaft, [w:] Münche-

ner Handbuch des Gesellschaftsrechts, Bd. 2, Kommanditgesellschaft, Stille Gesellschaft,
Herausgegeben von Dr. Bodo Riegger, Dr. Lutz Weipert, München 1991, s. 1082; M. E r -
k e n s, Die mittelbaren Unternehmensbeteiligungen bei der Unternehmensübertragung
und Unternehmensumwandlung. Eine Untersuchung zur stillen Gesellschaft und zur
Unterbeteiligung, Frankfurt am Main 2000, s. 12 oraz E. S e n n h e n n, Die gesell-scha-
ftrechtliche und die steuerrechtliche Behandlung der typischen und der atypischen stillen
Gesellschaft. Ein Beitrag zum Verhältnis zwischen Gesellschaftsrecht und Steuerrecht sowie
zum Begriff der Mitunternehmerschaft, Münster 1975, s. 3.
7 B. N a g e l, Deutsches und europäisches Gesellschaftsrecht. Eine Einführung,

München 2000, s. 60.
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Z regu³y spó³ka cicha sk³ada siê z dwóch wspólników, choæ udzia-
³owców cichych mo¿e byæ wiêcej8. Jest ona szczególn¹ form¹ spó³ki
cywilnej, a zatem nale¿y jej zdecydowanie odmówiæ przymiotu spó³ki
handlowej. Pomocniczo stosuje siê do niej postanowienia kodeksu cy-
wilnego dotycz¹ce spó³ki cywilnej (§ 705 i nast. BGB), czê�ciowo prze-
pisy o spó³ce jawnej (por. § 234 ust. 1 zd. 1 HGB) oraz o umowie
wzajemnej (§ 320 i nast. BGB).

Spó³ka cicha powstaje poprzez zawarcie umowy spó³ki. Nie jest tu
wymagana ¿adna szczególna forma (choæ wskazane jest zachowanie formy
pisemnej ad probationem), chyba ¿e jako wk³ad zostaje wniesiona u³am-
kowa czê�æ maj¹tku, nieruchomo�æ lub udzia³ w spó³ce z o.o. Wymagana
jest wtedy w³a�ciwa, szczególna forma, np. akt notarialny, natomiast przy
�rodzinnych� spó³kach cichych nale¿y zwracaæ uwagê na odpowiednie
wymogi prawa rodzinnego i opiekuñczego (§ 1821, 1822, 1643 BGB).
Niezachowanie wymaganej formy powoduje wzglêdn¹ nieskuteczno�æ
umowy spó³ki.

Wspólnik cichy nie odpowiada za zobowi¹zania spó³ki i nie ma tak¿e
prawa do reprezentowania jej na zewn¹trz, ale mo¿e uzyskaæ pe³nomoc-
nictwo indywidualne, pe³nomocnictwo bez wpisu do rejestru (bez pro-
kury), a nawet sam¹ prokurê. Reprezentuje wtedy w³a�ciciela przedsiê-
biorstwa wobec osób trzecich9.

Przepisy ustawy, wed³ug których w³a�ciciel przedsiêbiorstwa posiada
uprawnienia do jego prowadzenia, maj¹ charakter dyspozytywny. W sto-
sunku wewnêtrznym wspólnik cichy mo¿e mieæ silniejsz¹ pozycjê ni¿
wspólnik czynny. O ile te¿ umowa spó³ki nie przewiduje nic innego,
wspólnik cichy ma jedynie uprawnienia kontrolne z § 233 HGB. S¹ one
niemal identyczne z tymi, jakie przewidywa³ art. 686 polskiego kodeksu
handlowego. Wspólnik cichy mo¿e wiêc domagaæ siê odpisu rocznego
bilansu, przegl¹daæ ksiêgi i dokumenty celem sprawdzenia ich rzetelno�ci
oraz z wa¿nych powodów ¿¹daæ dodatkowych wyja�nieñ. Uprawnienia
s¹ wiêc porównywalne z tymi, które przys³uguj¹ komandytariuszowi (§ 166
HGB), ale s¹ s³absze od uprawnieñ wspólnika spó³ki cywilnej.

Udzia³ wspólnika cichego w zysku i stratach przedsiêbiorstwa mo¿e
regulowaæ umowa. Je�li jednak nie ma w niej o tym mowy, obowi¹zuj¹
8 Tam¿e, s. 61.
9 Tam¿e, s. 62.
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postanowienia § 232 ust. 1 HGB, a sam udzia³ w zysku i stratach ob-
liczany jest na koniec roku obrachunkowego (czyli praktycznie z koñcem
roku kalendarzowego). Zawsze jednak nastêpuje rozliczenie przedsiêbior-
cy (lub jego nastêpcy prawnego) ze wspólnikiem cichym i wyp³ata temu
ostatniemu nale¿no�ci w gotówce. Je�li jednak wk³ad zosta³ wskutek strat
uszczuplony, zysk przeznacza siê na jego uzupe³nienie, dopóki nie odzyska
swej pierwotnej warto�ci, dlatego lepiej w umowie wy³¹czyæ udzia³
wspólnika cichego w stratach.

Odno�nie do wypowiedzenia spó³ki obowi¹zuj¹ przepisy dotycz¹ce
spó³ki jawnej (§ 132, 134 i 135 HGB), do których odsy³a § 234 HGB. Z wa¿-
nych powodów mo¿na zawsze umowê spó³ki wypowiedzieæ, a prawa
tego nie da siê umownie wy³¹czyæ ani ograniczyæ.

Spó³ka cicha rozwi¹zuje siê wraz ze �mierci¹ przedsiêbiorcy (wspól-
nika czynnego), ale nie w razie �mierci wspólnika cichego.

Upad³o�æ przedsiêbiorcy tak¿e skutkuje rozwi¹zaniem spó³ki, w takim
wypadku § 236 HGB okre�la prawa wspólnika cichego. Mo¿e on ¿¹daæ
zwrotu nadwy¿ki wp³aconego wk³adu ponad swój udzia³ w stratach.

B. Typowa i nietypowa spó³ka cicha
Mo¿na wyró¿niæ pewne cechy charakteryzuj¹ce typow¹ spó³kê cich¹:

jest ona wy³¹cznie spó³k¹ wewnêtrzn¹, odmian¹ spó³ki cywilnej i powstaje
w drodze umowy. Nie powstaje jednak wspólny maj¹tek spó³ki, a wspól-
nik cichy nie uczestniczy w maj¹tku przedsiêbiorcy. Cechy te nie prze-
s¹dzaj¹ jednak¿e o typowo�ci lub nietypowo�ci danej spó³ki cichej. Naj-
wa¿niejsza jest tutaj bowiem sytuacja wspólnika cichego, a dok³adniej �
zakres jego uprawnieñ. W typowej spó³ce cichej ma on jedynie podsta-
wowe, zagwarantowane ustaw¹ uprawnienia kontrolne i pozbawiony jest
mo¿liwo�ci wp³ywu na prowadzenie przedsiêbiorstwa oraz udzia³u w ma-
j¹tku przedsiêbiorstwa. W spó³ce nietypowej otrzymuje natomiast upraw-
nienie do wspó³decydowania w sprawach przedsiêbiorstwa, a czasem
dysponuje nawet przewa¿aj¹cym zdaniem. Mo¿e ponadto posiadaæ rosz-
czenie o to, by w razie rozwi¹zania spó³ki i we wzajemnych rozliczeniach
wspólników byæ tak traktowanym, jakby maj¹tek spó³ki nale¿a³ razem do
niego i do wspólnika czynnego. Istnieje mo¿liwo�æ po³¹czenia obu ro-
dzajów tych uprawnieñ i wtedy wspólnik cichy uzyskuje pozycjê bardzo
zbli¿on¹ do pozycji w³a�ciciela przedsiêbiorstwa.
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C. Praktyczne zastosowanie i znaczenie spó³ki cichej
�Wydaje siê, i¿ ze spó³k¹ cich¹ rzecz ma siê podobnie, jak z bawarskim

wolpertingerem10. Jego istnienie jest niepodwa¿alnym faktem. Pokolenia
bawarskich alpinistów nie mog¹ siê myliæ. Jednak¿e o to, gdzie on ¿yje
oraz jak wygl¹da, spieraj¹ siê tak taternicy, jak zoologowie�11.

Powy¿szy cytat znakomicie oddaje fakt, ¿e w Niemczech niezmiernie
trudno jest okre�liæ ilo�æ, rodzaj i rozmiary spó³ek cichych wystêpuj¹cych
w praktyce handlowej. Jest to przede wszystkim konsekwencja anoni-
mowo�ci tej spó³ki � ma ona charakter wy³¹cznie wewnêtrzny, nie jest
ujawniana innym uczestnikom obrotu gospodarczego i nie wymaga wpisu
do jakiegokolwiek rejestru. Cecha ta stanowi jednak, jak ju¿ podkre�lono,
jedn¹ z jej niew¹tpliwych zalet.

Nie istniej¹ ¿adne dane statystyczne, z których mo¿na by wysnuæ
wnioski o jej rzeczywistej roli. Tak¿e wyroki s¹dów cywilnych i finan-
sowych nie oddaj¹ zapewne obrazu sytuacji, gdy¿ �wiêkszo�æ spraw
spornych wynikaj¹cych ze stosunku spó³ki cichej za³atwiana jest przez
wspólników �po cichu� lub przez s¹dy polubowne�12. Próba przeprowa-
dzenia odpowiedniej ankiety w�ród niemieckich zwi¹zków gospodarczych
zakoñczy³a siê niepowodzeniem13. Pomimo to mo¿na napotkaæ w nie-
mieckiej literaturze przedmiotu wcale nieodosobnione zdanie, ¿e spó³ek
cichych jest wiêcej i maj¹ one wiêksze znaczenie gospodarcze ni¿ spó³ki
komandytowe14.

Wniosek ten jest niew¹tpliwie s³uszny. Spó³ka cicha odegra³a przecie¿
znaczn¹ rolê w gospodarce niemieckiej po drugiej wojnie �wiatowej15.
Przyczyni³a siê do poprawiania sytuacji finansowej przedsiêbiorców,
a wobec ogromnej inflacji po obu wojnach �wiatowych ciche udzia³y
10 Wolpertinger � bajkowe zwierzê ¿yj¹ce w Bawarii, które rzekomo posiada niezwykle

warto�ciowe futro. Do jego schwytania wysy³ano ³atwowiern¹ osobê �uzbrojon¹� w worek
i zapalon¹ �wiecê; zob. te¿ D u d e n, Deutsches Universalwörterbuch, Mannheim 1989,
s. 1754.
11 G. B u r m e s t e r, Ausgewählte international-steuerrechtliche Probleme..., s. 123.
12 M. P a ³ t y n o w i c z, s. 22.
13 H. J a n z e n, Die Übertragung und Belastung von Mitgliedschaften in der stillen

Gesellschaft, Marburg 1979, s. 1.
14 H.H. H e n s e, Die stille Gesellschaft im handelsrechtlichen Jahresabschluß, Düssel-

dorf 1990, s. 5; H. J a n z e n, tam¿e, s. 1 i 2 oraz powo³ana tam dalsza literatura.
15 G. B e z z e n b e r g e r, tam¿e, s. 1102; H.H. H e n s e, tam¿e, s. 2.



209

Krzysztof Za³ucki, Spó³ka cicha w wybranych europejskich systemach...

w postaci rzeczowej (a nie praktycznie bezwarto�ciowego wówczas pieni¹-
dza) niejednokrotnie ratowa³y wiele firm od upadku. Nale¿y s¹dziæ, ¿e
obecny wysoki poziom zarobków i dochodów w Niemczech, bêd¹cy
efektem ogromnej akumulacji narodowego maj¹tku rzeczowego, jest
w du¿ej mierze konsekwencj¹ udzia³u szerokich krêgów spo³eczeñstwa
w budowie dobrobytu tak¿e za po�rednictwem instytucji spó³ki cichej16.

Za pomoc¹ spó³ki cichej uczestnicy obrotu gospodarczego mog¹
osi¹gn¹æ wiele celów.

Po pierwsze, mo¿e chodziæ jedynie o czyste finansowanie danego
przedsiêwziêcia. Rola cichego wspólnika sprowadza siê tu wy³¹cznie do
dawania pieniêdzy, a przedsiêbiorca prowadzi swój interes tak, jak uwa¿a
za s³uszne.

Po drugie, spó³ka cicha to sprawa wewnêtrzna wspólników; najczê-
�ciej ¿ycz¹ sobie, aby pozosta³a w tajemnicy przed osobami trzecimi.

Po trzecie, utworzyæ spó³kê cich¹ mog¹ tak¿e ma³¿onkowie (jako
wspólnicy).

Po czwarte, spó³ka ta znajduje zastosowanie tak¿e przy rozwi¹zywaniu
zagadnieñ natury socjalnej, mianowicie poprzez dawanie pracownikom
mo¿liwo�ci uczestniczenia w efektach ekonomicznych przedsiêbiorstwa.

Po pi¹te, tak¿e za spraw¹ braku szczególnej formy umowy spó³ki
cichej, chêtnie stosuje siê instytucjê cichych udzia³ów w przedsiêwziê-
ciach rodzinnych.

Po szóste, co zasygnalizowano ju¿ wcze�niej, ogromne znaczenie maj¹
tutaj tak¿e korzy�ci podatkowe.

Nie s¹ to wszystkie zalety spó³ki cichej podnoszone w niemieckiej
literaturze przedmiotu17. My�lê jednak, ¿e nawet pobie¿ny ich przegl¹d
pozwala stwierdziæ niew¹tpliw¹ przydatno�æ i gospodarcz¹ atrakcyjno�æ
tej instytucji.

2. Francja
Wed³ug ustawy z dnia 24 czerwca 1966 r., spó³ka cicha (société en

participation, czyli spó³ka udzia³owa) jest �prawdziw¹� spó³k¹, a jej g³ów-

16 Dok³adniej na ten temat pisze W. M a ³ a c h o w s k i, Spó³ka cicha w polskim systemie
prawno-ekonomicznym, Przegl¹d Organizacji 1993, nr 8, s. 17-18.
17 Zob. np. G. B e z z e n b e r g e r, tam¿e, s. 1101 i nast.
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n¹ cech¹ charakterystyczn¹ jest to, ¿e nie wystêpuje na zewn¹trz w ob-
rocie, ale jest jedynie spó³k¹ wewnêtrzn¹, na u¿ytek wspólników. Jed-
nak¿e ustawa z dnia 4 stycznia 1978 r. znacznie os³abi³a to za³o¿enie (odt¹d
nie jest to ju¿ warunek sine qua non), a nastêpnie poszerzy³a nieco regulacjê
spó³ki cichej.

Przeniesiono ponadto przepisy dotycz¹ce spó³ki cichej z art. 419 do
422 ustawy z 1966 r.; trafi³y one do kodeksu cywilnego (Code civil)
i obecnie znajduj¹ siê w jego artyku³ach 1871-1873.

Poci¹ga to za sob¹ szczególn¹ pozycjê tej instytucji: w zale¿no�ci od
charakteru, jaki nadadz¹ spó³ce jej wspólnicy, mo¿e mieæ ona charakter
cywilny (wtedy stosuje siê przepisy kodeksu cywilnego o spó³ce cywil-
nej) lub handlowy (w³a�ciwe wówczas s¹ przepisy kodeksu handlowego
o spó³ce jawnej)18.

Prawo francuskie nie u¿ywa pojêæ �wspólnik cichy� oraz �w³a�ciciel
przedsiêbiorstwa�, lecz operuje terminem �udzia³owiec� spó³ki. Artyku³
1871 franc. k.c. stwierdza, ¿e �spó³ka udzia³owa jest to forma spó³ki,
której nie dotyczy obowi¹zek ujawniania siê�. Nie wystêpuje jednak odrêbny
maj¹tek spó³ki, mimo ¿e wk³ad wspólnika cichego nie wchodzi do maj¹tku
w³a�ciciela przedsiêbiorstwa. Wspólnicy (udzia³owcy) pozostaj¹ wiêc w³a-
�cicielami swoich aportów; do ich stosunków z osobami trzecimi stosuje
siê przepisy kodeksu cywilnego (maj¹ one charakter ius cogens).

Francuska spó³ka cicha jest spó³k¹ osobow¹, nie ma jednak ani firmy,
ani siedziby, ani przynale¿no�ci pañstwowej. Nie podlega tak¿e wpisowi
do rejestrów handlowych, brak jej ponadto osobowo�ci prawnej. Postrze-
ga siê j¹ zatem raczej jako umowê. Ma najczê�ciej na celu prowadzenie
przedsiêbiorstwa handlowego, czêsto jednak chodzi wy³¹cznie o jednost-
kow¹, konkretn¹ sprawê, a spó³ka istnieje jedynie przej�ciowo (np.
w sytuacji, gdy mamy do czynienia z przydzielaniem danej pracy, kon-
sorcjum finansowym do subskrypcji papierów warto�ciowych lub wpro-
wadzaniem walorów na gie³dê)19. Nie jest to wszak¿e ani jej cecha istotna,
ani wymóg prawny tego typu spó³ki.

18 M. P a ³ t y n o w i c z, tam¿e, s. 23.
19 D. B a s t i a n, M. G e r m a i n, Stille Gesellschaft. Frankreich, [w:] Jura Europae.

Das Recht der Länder der Europäischen Gemeinschaft. Gesellschaftsrecht, München 1994,
t. II, nr 30.50, s. 1.
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Doktryna francuska zauwa¿a, ¿e spó³kê udzia³ow¹ wykorzystuje siê
najczê�ciej wtedy, gdy wspólnicy (udzia³owcy) pragn¹ zachowaæ w ta-
jemnicy jej istnienie. Jest ona ponadto niezwykle prosta i elastyczna, opiera
siê wy³¹cznie na kontraktowych stosunkach. Nie ma na szczê�cie oso-
bowo�ci prawnej, gdy¿ spowodowa³oby to powstanie odrêbnego maj¹tku
spó³ki, czêsto niepo¿¹danego, i przymusi³oby do przestrzegania nie³atwych
regu³ formalnych.

Ostatnia cecha poci¹ga za sob¹ niemo¿no�æ zaci¹gania przez spó³kê
udzia³ow¹ zobowi¹zañ, nabywania praw i brak zdolno�ci procesowej20.
Nie istnieje mo¿liwo�æ wszczêcia postêpowania upad³o�ciowego, zawsze
za zobowi¹zania odpowiadaj¹ ci udzia³owcy (lub ten udzia³owiec), którzy
wchodzili we w³asnym imieniu i na w³asny rachunek w stosunki z osobami
trzecimi. Mogli równie¿ zbyæ swoje udzia³y, jednak¿e wy³¹cznie za jed-
nomy�ln¹ zgod¹ pozosta³ych wspólników.

Warto zauwa¿yæ, ¿e osobowo�ci prawnej wed³ug prawa francuskiego
nie maj¹ tak¿e tzw. spó³ki faktyczne (spó³ki osobowe istniej¹ce bez umowy
lub w oparciu o umowê niewa¿n¹). W obrocie prawnym wykazuj¹ one
jednak wszystkie najwa¿niejsze cechy spó³ki. Na podstawie art. 1873
franc. k.c. przepisy o spó³ce cichej stosuje siê tak¿e do spó³ek faktycz-
nych.

3. Belgia
Belgijska ustawa o spó³kach handlowych (loi commerciale sur les

sociétés, L.C.S.), reguluje spó³kê cich¹ (association en participation) obok
tak zwanej spó³ki okoliczno�ciowej, a zatem zawi¹zywanej dla okre�lo-
nego celu (association momentanée).

Wed³ug art. 176 L.C.S., �spó³ka cicha jest spó³k¹, w której jedna lub
wiêcej osób uczestniczy w przedsiêbiorstwie, prowadzonym przez inne
osoby we w³asnym imieniu�. Artyku³ 175 ust. 1 L.C.S. podaje za�, ¿e
�spó³ka okoliczno�ciowa jest spó³k¹, której celem jest dokonanie jednej
lub wielu okre�lonych transakcji handlowych. Nie posiada ona firmy�21.

20 Tam¿e, nr 30.50, s. 2.
21 L. D a b i n, A. B e n o i t - M o u r y, Stille Gesellschaft. Belgien, [w:] Jura Euro-

pae..., nr 20.50, s. 1.
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Obie te formy nale¿¹ do tzw. association commerciales (art. 3 L.C.S.);
s¹ one �prawdziwymi� spó³kami w sensie art. 1832 Code Civil, ale nie
maj¹ osobowo�ci prawnej. Nie posiadaj¹ zatem formy przewidzianej przez
prawo handlowe, a ich celem jest dokonywanie najró¿niejszych czynno�ci
handlowych. S¹ przeto regulowane przez art. 1832 i nast. Code Civil,
niektóre przepisy L.C.S. (art. 3, 5, 14, 175-177, 192) oraz przepisy ogólne
obowi¹zuj¹ce wszystkich kupców22.

Co do spó³ek okazjonalnych, to tworzy siê je do wykonania jednej lub
wielu transakcji. Nie mog¹ siê regularnie powtarzaæ ani pozostawaæ ze
sob¹ w zwi¹zku, gdy¿ wówczas spó³ka taka przekszta³ci³aby siê w spó³kê
jawn¹. Wszyscy jej wspólnicy odpowiadaj¹ ³¹cznie wobec osób trzecich
za zaci¹gniête zobowi¹zania.

Zarówno spó³ki ciche, jak i spó³ki okazjonalne s¹ spó³kami osobowy-
mi; nie posiadaj¹ firmy, siedziby, wspólnego maj¹tku ani osobowo�ci
prawnej.

W spó³ce cichej interesy z osobami trzecimi prowadz¹ jednak¿e tylko
ci wspólnicy, którzy posiadaj¹ prawo do jej reprezentowania na zewn¹trz.
W spó³ce okazjonalnej z kolei wszyscy wspólnicy dzia³aj¹ razem i tak te¿
nawi¹zuj¹ stosunki prawne z osobami trzecimi. Mog¹ jednak pozywaæ
wy³¹cznie wspólnie i we w³asnym imieniu oraz byæ pozywani �wprost
i osobi�cie� (art. 192 ust. 1 L.C.S.).

W spó³ce cichej pomiêdzy wspólnikiem cichym a osobami trzecimi
nie powstaj¹ ¿adne prawne powi¹zania, poniewa¿ na zewn¹trz w obrocie
wystêpuje jedynie wspólnik czynny (w³a�ciciel przedsiêbiorstwa), a osoba
cichego udzia³owca jest nieznana.

Obie powy¿sze formy prawne, okre�lane czêsto jako zjednoczenia
(niem. Vereinigung), znajduj¹ swoje zastosowanie tam, gdzie niepotrzebne
s¹ takie cechy spó³ek, jak okre�lona trwa³o�æ lub kontynuacja. A zatem
powstan¹ one w sytuacji, gdy w grê wchodzi okre�lone, czasowo ogra-
niczone przedsiêwziêcie. Mo¿na wymieniæ tu na przyk³ad �wykonywanie
du¿ego przedsiêwziêcia budowlanego (tunelu, mostu, ulicy itd.), które
zosta³o zlecone poprzez administracjê, albo te¿ dostawê i monta¿ za granic¹
rafinerii ropy naftowej�23.

22 Tam¿e, s. 1.
23 Tam¿e.
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Najczê�ciej mo¿na napotkaæ spó³kê cich¹ w tych formach wspó³pracy
gospodarczej, gdzie wymagana jest okre�lona specjalizacja lub wspólne
dzia³anie. Wspomnieæ nale¿y w tym miejscu choæby o konsorcjum fi-
nansowym, utworzonym w celu dokonania wiêkszych emisji papierów
warto�ciowych; czêsto te¿ wystêpuj¹ konsorcja przygotowuj¹ce za³o¿e-
nie danej spó³ki.

4. W³ochy
W prawie w³oskim spó³ka cicha zosta³a ju¿ w XIX w., wraz z ko-

deksem handlowym z 1882 r., przekszta³cona w umowê wymiany. Cecha
ta zosta³a jeszcze silniej podkre�lona w obecnym kodeksie cywilnym (Codice
Civile).

W jego art. 2549 zdefiniowano spó³kê cich¹ (associazione in parte-
cipazione) jako umowê, w której �przedsiêbiorca zapewnia cichemu
wspólnikowi udzia³ w zysku swego przedsiêbiorstwa lub jednej albo wielu
transakcji w zamian za okre�lony wk³ad�24.

Do zawarcia umowy nie jest wymagana ¿adna szczególna forma,
chyba ¿e takiej wymaga rodzaj wk³adu. Same za� wk³ady przechodz¹ na
w³asno�æ w³a�ciciela przedsiêbiorstwa lub s¹ oddawane w u¿ytkowanie.

Mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce essentialia negotii umowy: przedsiêbior-
ca dzia³a we w³asnym imieniu i odpowiada ca³ym swoim maj¹tkiem,
a wspólnik cichy wnosi wk³ad kapita³owy i odpowiada do jego wyso-
ko�ci. Ten ostatni ma tak¿e roszczenie do przedsiêbiorcy o okre�lony udzia³
w zysku oraz o zwrot wk³adu (o ile nie zosta³ poch³oniêty przez straty).

Umowa ma charakter dwustronny, a wspólnik cichy bez zgody przed-
siêbiorcy nie mo¿e zawieraæ spó³ki cichej z innymi osobami (art. 2250
Codice Civile).

Cele spó³ki cichej s¹ ró¿ne dla przedsiêbiorcy i wspólnika cichego. Jest
to wyró¿nik tej formy dzia³alno�ci gospodarczej w porównaniu choæby
ze spó³k¹ zwyk³¹, gdzie cel wszystkich wspólników jest jednakowy.

Wspólnik cichy pragnie przede wszystkim, d¹¿¹c do osi¹gniêcia zysku,
zainwestowaæ swój kapita³ w przedsiêbiorstwie prowadzonym przez kogo�
innego. Dla przedsiêbiorcy jest to forma dofinansowania, �zastrzyku ka-
24 G. C o l o m b o, Stille Gesellschaft. Italien, [w:] Jura Europae..., t. III, nr 40.50,

s. 1.
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pita³owego�, czêsto niezbêdnego nie tylko dla nowych inwestycji, ale nawet
do dalszego istnienia przedsiêwziêcia. Mo¿e on przecie¿, w zamian za
�wiadczenie wzajemne, wykorzystaæ wk³ad wspólnika cichego w do�æ
dowolny sposób. Na tym polega zreszt¹ idea umowy wymiany, �tak¿e,
gdy nie jest bli¿ej okre�lone zrealizowanie �wiadczenia wzajemnego�.25

Podobnie jak w innych pañstwach, tak¿e i tu wobec osób trzecich
wystêpuje jedynie przedsiêbiorca (art. 2551 C.C.). Wspólnik cichy ma
równy udzia³ tak w stratach, jak i w zyskach, o ile umowa spó³ki nie
stanowi inaczej; zawsze jednak istnieje ograniczenie udzia³u w stratach
do wysoko�ci wk³adu.

Nie mo¿na równie¿ wy³¹czyæ wspólnika cichego od udzia³u w zy-
skach; pozosta³by wtedy bowiem jedynie udzia³ w stratach, czyli przy-
padek tzw. societas leonina.

Ma on natomiast prawo ¿¹dania sprawozdania z dzia³alno�ci spó³ki,
które sporz¹dza siê w wypadku likwidacji przedsiêbiorstwa wspólnika
czynnego lub, je�li spó³ka dzia³a d³u¿ej ni¿ rok, ka¿dego roku (art. 2252
ust. 3 C.C.). Uprawnienia te mog¹ byæ rozszerzone drog¹ umown¹
o mo¿liwo�æ szerszej kontroli przedsiêbiorcy; nigdy jednak nie uzyska
wspólnik cichy mo¿liwo�ci (wspó³-) decydowania w sprawach przed-
siêbiorstwa, poniewa¿ w takim przypadku spó³ka cicha przekszta³ci³aby
siê w �prawdziw¹� spó³kê.

Uprawnienia maj¹ byæ swego rodzaju przeciwwag¹ dla pozycji przed-
siêbiorcy; tylko on ma prawo i obowi¹zek prowadzenia przedsiêbiorstwa
lub poszczególnych transakcji. Posiada zatem zawsze silniejsz¹ pozycjê
ni¿ wspólnik cichy.

5. Dania
Wed³ug duñskiego prawa mo¿liwe jest przyjêcie osoby fizycznej lub

spó³ki jako cichego wspólnika do innej spó³ki (przedsiêbiorstwa), je�li
tylko wniesie odpowiedni wk³ad. Takie wej�cie wspólnika cichego nie
ma ¿adnych skutków w sferze stosunków zewnêtrznych ani nie wp³ywa
na status przedsiêbiorstwa.

W stosunkach miêdzy wspólnikiem cichym a przedsiêbiorstwem nie
stosuje siê przepisów o spó³ce komandytowej ani o tzw. �zwi¹zku inte-
25 Tam¿e, s. 1.
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resów�26. Wobec osób trzecich wystêpuje spó³ka cicha tak, jakby by³a
prowadzona przez jedn¹ lub wiele osób.

Spó³ka cicha nie podlega wpisowi do rejestrów handlowych i nie mo¿e
nawet jako taka w nich figurowaæ. Wnioskuj¹c a contrario, nie jest
dozwolone, aby osobom trzecim ujawniaæ jej powstanie27.

W stosunkach wewnêtrznych bardzo wiele zale¿y od postanowieñ
umownych; w tym status wspólnika cichego. Je�li w danym przedsiê-
wziêciu jest kilku cichych udzia³owców, przyjmuje siê istnienie wielu
spó³ek cichych dla ka¿dego z nich osobno, o ile nic innego nie zapisano
w umowie spó³ki.

Wierzyciele przedsiêbiorstwa, w którym wspólnik cichy uczestniczy
wk³adem, nie wiedz¹ z regu³y nic o istnieniu cichego wspólnika, nie maj¹
zatem mo¿liwo�ci w ramach postêpowania egzekucyjnego ¿¹daæ zaspo-
kojenia z jego (pozosta³ego jeszcze) maj¹tku. Jednak¿e wk³ad wspólnika
cichego, poniewa¿ nale¿y do maj¹tku zad³u¿onego przedsiêbiorstwa, jest
dla nich ca³kowicie dostêpny.

Podobnie jak w innych pañstwach, prawo duñskie postanawia, ¿e
spó³ka cicha nie ma swego w³asnego maj¹tku, a wk³ad wspólnika cichego
jest postrzegany (g³ównie przez osoby trzecie) jako sk³adnik maj¹tku
przedsiêbiorcy. Pozostaje on wiêc w³a�cicielem sk³adników maj¹tkowych
wniesionych przez cichego udzia³owca, mo¿e nimi rozporz¹dzaæ, a tak¿e
odpowiada osobi�cie. Ma to ogromn¹ rolê w wypadku skierowania przeciw
niemu postêpowania egzekucyjnego lub w razie upad³o�ci.

W stosunku zewnêtrznym mo¿e on zobligowaæ siê wobec wspólnika
cichego do dodatkowych obowi¹zków, jak na przyk³ad do spo¿ytkowania
wk³adu na okre�lony, drog¹ porozumienia ze swym partnerem, cel.

Je�li nast¹pi �mieræ przedsiêbiorcy lub jego maj¹tek stanie siê przed-
miotem postêpowania upad³o�ciowego nale¿y obliczyæ i zaspokoiæ ¿¹da-
nia wspólnika cichego, oparte na postanowieniach umownych. W razie

26 Niem. Interessengemeinschaft, mo¿na okre�liæ jako �1. [...] zwi¹zek na podstawie
umowy w celu ochrony wspólnoty interesów; 2. [...] zwi¹zek prawnie niezale¿nych przed-
siêbiorstw, którego pod³o¿em jest wspólnota interesów (najczê�ciej w formie spó³ki prawa
cywilnego)�, definicja za A. K i l i a n, S³ownik jêzyka prawniczego i ekonomicznego,
Warszawa 1996, t. II, s. 316, has³o Interessengemeinschaft.
27 W. S t e i n i g e r, C.B. J a c o b s e n, Stille Gesellschaft. Dänemark, [w:] Jura Euro-

pae..., München 1993, t. IV, nr 70.50, s. 1.
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upad³o�ci przedsiêbiorstwa, ten ostatni mo¿e zg³osiæ swój wk³ad do masy
upad³o�ci jako podlegaj¹c¹ zg³oszeniu doñ wierzytelno�æ. Uzyska przez
to pozycjê równ¹ z innymi wierzycielami, ale w ¿adnym wypadku nie
bêdzie mia³ prawa pierwszeñstwa zaspokojenia roszczeñ. Jest on wobec
tego, z punktu widzenia przedsiêbiorcy, po prostu jednym z wierzycieli
przedsiêbiorstwa.

6. Grecja
Grecka forma spó³ki cichej (�AfanhV eariria) wykazuje bardzo du¿e

podobieñstwo do niemieckiego kszta³tu tej instytucji. Nie mo¿na siê jednak
temu dziwiæ, bowiem grecki ustawodawca bardzo obszernie korzysta³
z dorobku niemieckiej my�li prawnej, a zatem tamtejsza spó³ka cicha jest
spó³k¹ osobow¹ bez osobowo�ci prawnej. Na zewn¹trz wystêpuje jedynie
wspólnik czynny (przedsiêbiorca), który dzia³a we w³asnym imieniu, ale
na wspólny (tj. swój i udzia³owcy cichego) rachunek28. Jest jednak¿e
�prawdziw¹� spó³k¹, której partnerzy zrzeszyli siê, aby d¹¿yæ do osi¹-
gniêcia wspólnego celu. Osobom trzecim ta spó³ka jest nieznana, nie
posiada w³asnego maj¹tku, bowiem wk³ad wspólnika cichego jest w wy-
³¹cznej dyspozycji przedsiêbiorcy. Mamy tu wobec tego do czynienia
z klasyczn¹ spó³k¹ wewnêtrzn¹.

Stosuje siê do niej uzupe³niaj¹co przepisy o spó³ce cywilnej, g³ównie
dlatego, ¿e przepisy greckiego kodeksu handlowego o spó³ce cichej s¹
niewystarczaj¹ce (art. 47-50).

Grecka spó³ka cicha sk³ada siê z dwóch lub wiêcej wspólników. Mog¹
oni byæ zarówno osobami fizycznymi, jak i prawnymi, a po stronie cichych
udzia³owców nierzadko wystêpuje kilka podmiotów. Status prawny kupca
przys³uguje jedynie czynnym wspólnikom, ale za to na zewn¹trz wystê-
powaæ mo¿e ich wielu, poniewa¿ i tak ka¿dy dzia³a we w³asnym imieniu.

Do powstania spó³ki cichej wystarczy umowa wspólników, która nie
jest podawana do publicznej wiadomo�ci (tak¿e poprzez wpis do rejestru)
i nie podlega ¿adnym rygorom co do formy. Jak zawsze jednak zaleca
siê dochowanie formy pisemnej ad probationem.

28 N. R o c a s, Stille Gesellschaft. Griechenland, [w:] Jura Europae..., t. IV, nr 100.50,
s. 1.
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Wszyscy partnerzy zobowi¹zuj¹ siê do wniesienia wk³adów na wspól-
ny cel, ale jedynie przedsiêbiorca (wspólnik czynny) zobowi¹zuje siê do
jego osi¹gniêcia.

7. Luksemburg
Odmiennie ni¿ w przypadku Grecji, ustawodawca luksemburski korzysta

czêsto nie tylko z prawodawstwa niemieckiego, ale tak¿e belgijskiego
i francuskiego. Widaæ to równie¿ wyra�nie w regulacji prawnej spó³ki
cichej.

Przede wszystkim ustawa luksemburska (z dnia 10 sierpnia 1915 r.),
stanowi, na wzór prawa belgijskiego, ¿e spó³ka cicha jest jedn¹ z form
tzw. associations commerciales, a zatem zalicza siê j¹ do �zjednoczeñ
handlowych�29.

Wed³ug art. 1 ustawy z 1915 r., spó³ki handlowe dziel¹ siê na spó³ki
handlowe �w wê¿szym znaczeniu� oraz zjednoczenia handlowe, regulowa-
ne poprzez art. 2 ust. I oraz art. 138 i nast. ustawy.

Warto zauwa¿yæ, ¿e ustawa belgijska siêgnê³a do prawodawstwa
francuskiego, okre�laj¹c tego typu spó³ki jako associations en participa-
tion, czyli zjednoczenia (zwi¹zki) udzia³owe30.

Mo¿na ogólnie powiedzieæ, ¿e zjednoczenia handlowe, w tym spó³ki
ciche, s¹ spó³kami niewystêpuj¹cymi na zewn¹trz, bez osobowo�ci prawnej,
w których osobi�cie i bezpo�rednio odpowiada przedsiêbiorca, za� wspólnik
cichy nie mo¿e odpowiadaæ wobec osób trzecich, nawet po�rednio. Umowa
zawi¹zuj¹ca takie zjednoczenie nie podlega rygorom szczególnej formy
ani nie jest upubliczniana. Wystarczy zatem nawet ustne porozumienie
przysz³ych wspólników31.

W przeciwieñstwie jednak do ustawy francuskiej, luksemburska ustawa
z 1915 r. rozró¿nia spó³ki ciche powo³ywane na d³u¿szy czas i do roz-
ci¹gniêtych w czasie dzia³añ handlowych oraz spó³ki okazjonalne, które
powstaj¹ w celu dokonania jednej, konkretnej transakcji. Podobne roz-
ró¿nienie wystêpuje w prawie belgijskim.

29 Niem. Handelsvereinigung.
30 Niem. Beteiligungsvereinigung.
31 B. D e l v a u x, Stille Gesellschaft. Luxemburg, [w:] Jura Europae..., München 1994,

t. III, nr 50.50, s. 1.
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Wnioski
Spó³ka cicha jest w niektórych pañstwach uregulowana zarówno

w swej typowej, jak i nietypowej formie.
Nale¿¹ do tej grupy przede wszystkim Niemcy oraz wiele krajów

korzystaj¹cych z niemieckiego stanu prawnego, jak Grecja, Belgia, Luk-
semburg oraz Austria. Spó³ka cicha istnieje w tamtejszych porz¹dkach
prawnych od wielu lat, jest znan¹ i uznan¹ form¹ aktywizacji gospodarczej
i cieszy siê z regu³y spor¹ popularno�ci¹, a co za tym idzie, po�wiêca
siê jej sporo uwagi zarówno w doktrynie, jak i judykaturze.

Spó³ki ciche w tych krajach ³¹czy podobna podatkowa kwalifikacja
tej instytucji � dochody z niej osi¹gane klasyfikuje siê jako dochody
z przedsiêbiorstwa lub te¿ dywidendy.

Do drugiej grupy zaliczyæ mo¿na te pañstwa, które akceptuj¹ spó³kê
cich¹ w swych porz¹dkach prawnych. Czyni¹ tak miêdzy innymi Francja,
W³ochy i Hiszpania. Jednak¿e nie jest tam spó³ka cicha szczególnie popu-
larna, a � co wa¿niejsze � s¹ znaczne ró¿nice w jej regulacji prawnej, tak
w prawie handlowym, jak i podatkowym, co rodzi czasami mniej lub
bardziej powa¿ne k³opoty z klasyfikacj¹ oraz zastosowaniem w praktyce
tej instytucji.

Ostatni¹ grupê stanowi¹ wreszcie te kraje (Wielka Brytania, Holandia
czy Szwecja), gdzie spó³ka cicha w ogóle nie znalaz³a swego miejsca
w kodyfikacjach; tam te¿ stosuje siê ró¿norakie zabiegi, których celem jest
znalezienie rozwi¹zañ zastêpczych. Je�li za� ju¿ takie funkcjonuj¹, niezwykle
niejednolite jest traktowanie ich przez prawo fiskalne: mog¹ podlegaæ
opodatkowaniu jak dochody z odsetek, przedsiêbiorstwa lub dywidendy.

II. Spó³ka cicha de lege lata w prawie polskim

1. Unormowania prawne
Ustawowa regulacja spó³ki cichej przesta³a obowi¹zywaæ w dniu 1 stycz-

nia 1965 r. W tym bowiem dniu wszed³ w ¿ycie nowy kodeks cywilny32,
a tak¿e jego przepisy wprowadzaj¹ce33, które w art. VI § 1 uchyli³y kodeks
32 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. � Kodeks cywilny, Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.
33 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. � Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks cywilny, Dz.U.

Nr 16, poz. 94 ze zm.
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handlowy, z wyj¹tkiem przepisów dotycz¹cych spó³ek jawnych, z ogra-
niczon¹ odpowiedzialno�ci¹ oraz akcyjnych. Z ksiêgi pierwszej kodeksu
handlowego (zatytu³owanej �Kupiec�) utrzymano w mocy przepisy do-
tycz¹ce firmy, prokury i rejestru handlowego. Niemal¿e wszystkie prze-
pisy ksiêgi drugiej, tj. artyku³y od 498 do 697 k.h. utraci³y moc prawn¹,
w tym tak¿e przepisy art. 682-695 k.h. dotycz¹ce spó³ki cichej34.

W ten sposób ustawowe unormowanie spó³ki cichej przesta³o istnieæ
i do chwili obecnej instytucja ta nie ma swej odrêbnej regulacji.

Podobny los sta³ siê udzia³em spó³ki komandytowej, która � jak ju¿
wielokrotnie podkre�lano � w wielu fragmentach odnosi siê do spó³ki
cichej. Mia³a jednak wiêcej szczê�cia, bowiem na mocy ustawy z dnia
31 sierpnia 1991 r.35 powróci³a do kodeksu handlowego36. Jak wiadomo,
wystêpuje ona tak¿e w nowym kodeksie spó³ek handlowych.

Mo¿na by zatem przypuszczaæ, ¿e i spó³ka cicha powróci wkrótce
do �¿ycia normatywnego�. Jednak¿e do tej pory nic na to nie wskazuje.
Twórcy nowego kodeksu spó³ek handlowych zdecydowali, ¿e spó³ka
cicha mo¿e ewentualnie znale�æ swe miejsce w reformowanym kodeksie
cywilnym. Trudno jednak powiedzieæ na pewno, czy i kiedy tak siê stanie.

De lege lata jest spó³ka cicha umow¹ nienazwan¹, a przynajmniej tak
okre�la jej pozycjê zdecydowana wiêkszo�æ doktryny37.

Pogl¹d ten opiera siê na zasadzie swobody umów, okre�lonej w art.
3531 k.c.; mo¿na utworzyæ ka¿dy stosunek umowny, niemieszcz¹cy siê
w ramach nazwanych typów umów, o ile tylko nie jest to dzia³anie sprzeczne
z wymienionymi w tre�ci tego artyku³u warunkami. Spó³ka cicha zajmuje
wiêc w obecnym stanie prawnym miejsce w�ród umów nienazwanych.

Jej za³o¿enia nie sprzeciwiaj¹ siê zasadom wspó³¿ycia spo³ecznego,
a wrêcz przeciwnie � jest spo³ecznie po¿¹dana, wspiera bowiem, a czasem

34 Pozostawiono w mocy jedynie art. 518-524 (dotycz¹ce prawa zatrzymania) oraz
531 k.h. (reguluj¹cy kwestiê odszkodowania umownego).
35 Ustawa z dnia 31 sierpnia o zmianie rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczpospolitej

Kodeks handlowy, Dz.U. Nr 94, poz. 418.
36 Do dzia³u X, zatytu³owanego �Spó³ka komandytowa� (art. 143-157 k.h.).
37 J. J a c y s z y n, Wprowadzenie do kodeksu spó³ek handlowych..., s. 43; W. M a ³ a -

c h o w s k i, Spó³ka cicha..., s. 15; M. P a ³ t y n o w i c z, tam¿e, s. 18; K. ¯ u r e k, Spó³ka
cicha. Charakter prawny, funkcje i zalety, wzory pism, Kraków 1999, s. 34 oraz powo³ana
w tych pozycjach dalsza literatura.



220

Wydarzenia prawne wokó³ integracji z Uni¹ Europejsk¹

nawet umo¿liwia rozwój przedsiêbiorczo�ci. Brak wiêc przepisu ustawo-
wego, który zakazywa³by tworzenia spó³ek (lub innych umów, jakkolwiek
by siê one nie nazywa³y) opartych na ich za³o¿eniach konstrukcyjnych.
Spó³ka cicha nie stoi w sprzeczno�ci z zasad¹ numerus clausus typów
spó³ek, nie narusza ponadto przepisów podatkowych, poniewa¿ udzia³
wspólnika cichego podlega obowi¹zkowi podatkowemu na ogólnych
zasadach i choæ ukryty wobec osób trzecich, jest jawny wobec fiskusa38.

Skoro zatem dopuszczalno�æ zawarcia umowy spó³ki cichej jest uwa¿ana
za bezsporn¹, nale¿y przeanalizowaæ, jakie przepisy trzeba wzi¹æ pod
uwagê przy konstruowaniu tego stosunku prawnego.

Pogl¹d, ¿e mo¿na tu wprost (bezpo�rednio) powo³aæ siê na dawn¹
regulacjê kodeksu handlowego jest raczej w doktrynie powszechnie
odrzucany39 i nie pomaga tu argument, i¿ strony musia³yby wówczas
w umowie powo³anie siê na uchylone przepisy zaznaczyæ. By³oby to
�sprzeczne z prawem i niewa¿ne ex lege�40.

Pewne jest jednak, ¿e w grê wchodz¹ przepisy czê�ci ogólnej kodeksu
cywilnego oraz te z jego postanowieñ, które reguluj¹ czê�æ ogóln¹ prawa
zobowi¹zañ. Na pierwszym miejscu mo¿na wymieniæ przepisy art. 56
i 58 k.c. Od¿yj¹ zatem ustalone zwyczaje (art. 56 k.c.), jakie wykszta³ci³y
siê w praktyce stosowania spó³ki cichej. Bez w¹tpienia nale¿y tak¿e
stosowaæ przepisy reguluj¹ce zobowi¹zania umowne, w tym dotycz¹ce
odpowiedzialno�ci ex delicto i ex contractu.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w drodze analogii � i w razie braku
uregulowania danych kwestii w umowie � zastosowanie znalaz³y przepisy
kodeksu cywilnego dotycz¹ce spó³ki cywilnej. Nie mog¹ one jednak byæ
sprzeczne z podstawowymi za³o¿eniami spó³ki cichej (w grê nie wchodz¹
choæby przepisy dotycz¹ce odpowiedzialno�ci za zobowi¹zania spó³ki).

Warto zauwa¿yæ, ¿e umowna regulacja spó³ki cichej musi byæ szcze-
gó³owa i kompletna.
38 Dok³adniejsze informacje na temat kwestii podatkowych dotycz¹cych spó³ki cichej

podaje W. J a � l a n, Spó³ki ciche, Fiskus 1993, nr 2, s. 14-15 oraz K. ¯ u r e k, tam¿e, s. 32
i nast.
39 Jego zwolennikiem jest W. J a � l a n, tam¿e, s. 14. Nie zgadzaj¹ siê za� m.in. S. G r z y -

b o w s k i, System prawa cywilnego. Prawo zobowi¹zañ, czê�æ szczegó³owa, t. III, cz. 2,
Wroc³aw 1976, s. 888 i nast.; J. J a c y s z y n, tam¿e, s. 43 oraz M. P a ³ t y n o w i c z,
Spó³ka cicha..., s. 19.
40 M. P a ³ t y n o w i c z, tam¿e, s. 19.
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Niezwykle trudno by³oby jednak stworzyæ kompleksow¹, wzorcow¹
umowê spó³ki cichej41. Rozwi¹zaniem mo¿e okazaæ siê w³¹czenie uchy-
lonych postanowieñ kodeksu handlowego do tre�ci umowy, choæ i one
nie stanowi¹ pe³nej, wyczerpuj¹cej regulacji.

Racjê ma niew¹tpliwie J. Jacyszyn, pisz¹c, ¿e przyszli wspólnicy spó³ki
cichej, pragn¹cy podj¹æ siê trudu jej utworzenia, �winni znaæ jej status
prawny, istotê, strukturê wewnêtrzn¹, zakres odpowiedzialno�ci i relacje
wobec pozosta³ych umów prawa cywilnego, handlowego i upad³o�ciowe-
go�42. Je�li bowiem chc¹ unikn¹æ w przysz³o�ci rozczarowañ wyborem
tej formy aktywno�ci gospodarczej oraz przykrych konsekwencji finan-
sowych i prawnych, musz¹ zadaæ sobie trud zg³êbienia istoty spó³ki cichej.

Nieuregulowany status spó³ki cichej i du¿a swoboda, jak¹ daje zasada
swobody kontraktowania, nie mog¹ przecie¿ oznaczaæ ca³kowitej dowol-
no�ci i wewnêtrznego niezdyscyplinowania jej przysz³ych uczestników.

2. Czy warto �o¿ywiæ� spó³kê cich¹?
Zalety spó³ki cichej, potwierdzone kilkudziesiêcioletni¹ praktyk¹ wielu

pañstw europejskich, przewa¿aj¹ niew¹tpliwie nad wadami oraz ewen-
tualnymi obawami wynikaj¹cymi z jej stosowania.

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e nic nie stoi na przeszkodzie, aby wpro-
wadziæ tê formê aktywizacji gospodarczej do polskiego ustawodawstwa.
Tym bardziej, ¿e ostatnio nadarzy³a siê znakomita okazja, jak¹ by³a reforma
polskiego prawa handlowego i powo³anie do ¿ycia nowego kodeksu spó³ek
handlowych.

Niestety, ¿adna z my�li przewodnich reformy, jak¹ jest otwarcie siê
na rozwi¹zania krajów Unii Europejskiej, nie spowodowa³a przywrócenia
spó³ki cichej naszemu prawu.

Wed³ug wszelkiego prawdopodobieñstwa instytucja ta pad³a podczas
prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ofiar¹ sporów doktrynal-
nych. Podniesiono bowiem w czasie obrad Komisji mo¿liwo�æ uregulo-
wania w nowym kodeksie wszystkich typów spó³ek, w tym spó³ki cywilnej
oraz cichej. Wed³ug uzasadnienia projektu, zabrak³o jednak zdecydowanej

41 Jak podaje J. J a c y s z y n, tam¿e, s. 40, w prasie fachowej pad³a nawet propozycja
opracowania wzoru �idealnej� umowy w zamian za powa¿ne honorarium.
42 Tam¿e, s. 43.
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opinii w tej kwestii. Zadowolono siê zatem wyra¿eniem pogl¹du, ¿e dobrze
by³oby, gdyby spó³kê cywiln¹ pozostawiæ tam, gdzie jest, natomiast spó³kê
cich¹ uregulowaæ w przysz³o�ci w kodeksie cywilnym.

Z jednej strony taka deklaracja mo¿e zwolenników spó³ki cichej ucieszyæ,
bowiem pomimo utrzymania status quo istniej¹ szanse na jej powrót jako
ustawowo uregulowanej instytucji, z drugiej za�, trudno oprzeæ siê wra¿eniu,
¿e jest to po prostu od³o¿enie sprawy na przysz³o�æ, które wcale nie musi
siê prze³o¿yæ na konkretne dzia³anie.

Szkoda jednak, ¿e najlepsza od wielu lat okazja �o¿ywienia� spó³ki
cichej nie zosta³a przez ustawodawcê wykorzystana.

Jeden z wielu przychylnych tej instytucji g³osów doktryny ostrzega
przecie¿: �Spó³ka cicha nie mo¿e byæ spisana na straty, jej regulacja jest
prawnie potrzebna. Potwierdza to praktyka gospodarcza, uczestnicy obrotu
prawnego i handlowego. Inaczej spó³ka ta wymknie siê spod regulacji
prawnych, stanie siê wolnym kontraktem, grasuj¹cym po obrze¿ach prawa
cywilnego i gospodarczego.�43

III. Podsumowanie
My�l¹ przewodni¹ niniejszej pracy by³o takie przedstawienie instytucji

spó³ki cichej w ustawodawstwie pañstw Unii Europejskiej i praktyce
gospodarczej Polski, aby mo¿na by³o odpowiedzieæ na pytanie, czy warto
przywróciæ spó³kê cich¹ polskiemu prawu.

S¹dzê, ¿e mo¿na udzieliæ na nie jedynie odpowiedzi twierdz¹cej.
Popularno�æ i du¿a przydatno�æ tej instytucji w krajach Unii Europej-

skiej, której cz³onkami niedawno siê stali�my, mo¿e byæ tylko dodatko-
wym impulsem do ponownej jej regulacji. Warto bowiem pamiêtaæ, ¿e
nie tylko wielkie dzia³ania i potê¿ne organizacje stanowi¹ o tym, czy w Unii
przypadnie nam opinia niedo�wiadczonego i ubo¿szego partnera, z którym
nie trzeba siê liczyæ, czy te¿ zajmowaæ bêdziemy stanowisko równorzêd-
nego jej cz³onka. Mo¿liwie jak najlepsz¹ pozycjê startow¹ w nowej rze-
czywisto�ci mog¹ tak¿e zapewniæ niepozorne, ale liczne i dobrze prospe-
ruj¹ce podmioty gospodarcze. Istnieje oczywi�cie de lege lata wiele

43 J. J a c y s z y n, Czy wróci spó³ka cicha?, Gazeta Prawna 1999, nr 19, s. 31.
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mo¿liwo�ci ich utworzenia oraz wspomagania, ¿aden jednak nie mo¿e
zast¹piæ sprawdzonej, oryginalnej i niepowtarzalnej spó³ki cichej.

Pozostaje przeto tylko ufaæ, ¿e odzyska ona wkrótce nale¿ne jej miejsce
w polskiej praktyce ekonomiczno-prawnej, stwarzaj¹c równocze�nie
ka¿demu zainteresowanemu mo¿liwo�æ uczestniczenia w budowie dobro-
bytu, a tym samym skutecznego przyczyniania siê do gospodarczego
zbli¿ania Polski do Unii Europejskiej.

Krzysztof Za³ucki


