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Recenzja
Marcin As³anowicz, Spó³ka partnerska,
Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2004, s. 196
Ksi¹¿ka M. As³anowicza o spó³ce partnerskiej to kolejne opracowanie
monograficzne, które ukaza³o siê na naszym rynku ksiêgarskim. Autor
jest osob¹ o znanym nazwisku, gdy¿ jako pierwszy prezentowa³ spó³kê
partnersk¹ w krajowej doktrynie i literaturze prawniczej, jeszcze gdy spó³ka
ta by³a w fazie projektowania ustawy  Kodeks spó³ek handlowych,
a tak¿e zaraz po jego uchwaleniu. On te¿ propagowa³ ideê spó³ki partnerskiej w polskim obrocie prawnym i gospodarczym, akcentuj¹c przy
tym jej u¿yteczn¹ rolê w wykonywaniu wolnych zawodów prawniczych.
Jest bez w¹tpienia liderem w tworzeniu dla spó³ek partnerskich dobrego
klimatu prawnego i gospodarczego.
We wprowadzeniu do opracowania M. As³anowicz podaje ciekaw¹
informacjê, siêgaj¹c do róde³ GUS-u oraz statystyk na koniec 2002 r.,
wed³ug których przez pierwsze dwa lata obowi¹zywania kodeksu spó³ek
handlowych zosta³o za³o¿onych 418 spó³ek partnerskich. Oznacza to, ¿e
spó³ka partnerska rozpoczê³a swoj¹ karierê organizacyjnoprawn¹ w naszym systemie prawa, nie zwa¿aj¹c na to, ¿e jest ona przecie¿ stosunkowo
now¹ form¹ wykonywania wolnego zawodu na rynku krajowym. Sta³a
siê sprawnie dzia³aj¹cym wehiku³em prawnym, którego nale¿yte wykorzystanie otwiera przed osobami wykonuj¹cymi wolny zawód wiele
mo¿liwoci jurydycznych i gospodarczych. Znalaz³a siê te¿ w krêgu za-
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interesowania notariuszy, którzy mog¹ w oparciu o art. 4 § 3 pr. o not.
prowadziæ jedn¹ kancelariê prawn¹ na zasadach spó³ki partnerskiej.
Opracowanie sk³ada siê z piêciu rozdzia³ów, jest te¿ wykaz skrótów,
podsumowanie i bibliografia.
Rozdzia³ pierwszy jest powiêcony genezie prawnej spó³ki partnerskiej, która  jak wiadomo  wywodzi siê z ustawodawstwa Stanów
Zjednoczonych, gdzie w stanie Teksas doczeka³a siê swojej inicjacji prawnej.
Warto przypomnieæ, co leg³o u podstaw kariery prawnej tej spó³ki,
by doszukiwaæ siê w nich tak¿e zapotrzebowania na osoby wykonuj¹ce
wolny zawód w naszym systemie gospodarczym. Spó³ka partnerska doæ
szybko przeniknê³a na kontynent europejski, znajduj¹c dobre miejsce
w regulacjach niemieckich, brytyjskich czy te¿ na wyspie Jersey. Pojawi³a
siê tak¿e we Francji, gdzie przedstawiciele wolnych zawodów mog¹
stowarzyszaæ siê w odrêbnej formie lub wystêpowaæ jako spó³ka cywilna
(s. 35). W Holandii w spó³kach partnerskich mog¹ zrzeszaæ siê jedynie
adwokaci, audytorzy i lekarze, co wiadczy m.in. o tym, ¿e spó³ka partnerska ma zró¿nicowany charakter prawny i niejednorodne oblicze organizacyjne. O tym decyduj¹ regulacje krajowe, a te raz siê opowiadaj¹
za osobowoci¹ prawn¹ (wyspa Jersey, Anglia), innym razem jej odmawiaj¹, optuj¹c jedynie za podmiotowoci¹ spó³ek partnerskich (Niemcy).
Interesuj¹cy postulat w tej kwestii zg³asza M. As³anowicz, zauwa¿aj¹c,
¿e spó³ka partnerska powinna mieæ osobowoæ prawn¹, nie widzi bowiem
przeszkód, by spó³ka ta by³a osobow¹ spó³k¹ handlow¹, przy jednoczesnym nieopodatkowywaniu jej podatkiem dochodowym od osób prawnych (s. 79). Na takie mo¿liwoci zwracano ju¿ wczeniej uwagê w doktrynie prawa handlowego. Mylê, ¿e kwestia osobowoci prawnej spó³ki
partnerskiej jest nadal spraw¹ otwart¹, podobnie jak problem osobowych
spó³ek handlowych w organizacji.
Rozdzia³ drugi przedstawia istotê spó³ki partnerskiej, jej pojêcie i charakter
prawny. Autor powo³uje siê na wczeniejsze swoje pogl¹dy, uwagi i spostrze¿enia, poszerzaj¹c je nieco o g³osy przedstawicieli literatury fachowej.
Rozdzia³ trzeci omawia podmiotowoæ prawn¹ spó³ki partnerskiej,
siêgaj¹c do istoty osobowoci prawnej i podmiotowoci prawnej, jaka
by³a i jest prezentowana w doktrynie prawa cywilnego. Warto sobie przypomnieæ pogl¹dy i opinie na ten temat, by z pewnego dystansu teoretyczno-jurydycznego spojrzeæ na ewolucjê tych dwu kategorii cywilno-
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prawnych, rozpatrywanych na tle prawa spó³ek handlowych. Autor,
pos³uguj¹c siê w tym celu przepisami kodeksu spó³ek handlowych, a tak¿e
kodeksu cywilnego, stara siê znaleæ odpowied, jaki status ma spó³ka
partnerska jako jednostka organizacyjna maj¹ca podmiotowoæ prawn¹,
co z tego wynika w sferze podmiotowej i przedmiotowej w relacjach
wewnêtrznych i zewnêtrznych spó³ki. Swoje rozwa¿ania konfrontuje
z rozwi¹zaniami dotycz¹cymi spó³ki partnerskiej w wybranych obcych
systemach prawnych (s. 75), by dojæ do konkluzji, ¿e uregulowania te
nie ograniczaj¹ podmiotowoci prawnej spó³ki partnerskiej. Stanowi¹c
podmiot prawa odrêbny od tworz¹cych je partnerów spó³ki partnerskiej,
podlegaj¹ jedynie jednokrotnemu opodatkowaniu (od osób fizycznych).
Taka konstrukcja prawna jest tak¿e mo¿liwa w naszym systemie prawnym, przy niewielkich korektach przepisów podatkowych, gdy¿ objêcie
jej podatkiem dochodowym od osób prawnych grozi³oby szybk¹ marginalizacj¹ w obrocie prawnym i gospodarczym. Autor jest zwolennikiem
tego typu rozwi¹zania jurydycznego, co przekonywuj¹co uzasadnia.
Rozdzia³ czwarty dotyczy ukszta³towania odpowiedzialnoci w spó³ce
partnerskiej. Jest on najobszerniejszy i widaæ, ¿e Autor jest wybitnym
znawc¹ tej problematyki. Analizuje bowiem ró¿ne p³aszczyzny odpowiedzialnoci partnerów spó³ki partnerskiej, przechodz¹c do szczegó³owych
w¹tków, kwestii i niuansów jurydycznych. T³em do tych rozwa¿añ s¹
zobowi¹zania zaci¹gniête w zwi¹zku z wykonywaniem wolnego zawodu
w spó³ce partnerskiej, a tak¿e zobowi¹zania powsta³e w wyniku pope³nienia czynu niedozwolonego czy te¿ zobowi¹zania zaci¹gniête w zwi¹zku
z prowadzeniem spraw spó³ki.
M. As³anowicz przedstawia swoje wizje i koncepcje odpowiedzialnoci
partnerów, mo¿liwoci ich modyfikacji, wy³¹czeñ oraz ograniczeñ. Na
u¿ytek rozgraniczenia zakresów odpowiedzialnoci u¿ywa ciekawego
wyra¿enia pionów odpowiedzialnoci partnerów. Stanowi to, zdaniem
M. As³anowicza, pewien rodzaj segmentowej odpowiedzialnoci partnerów, co pozwala na unikniêcie odpowiedzialnoci w zwi¹zku z dzia³aniem
lub zaniechaniem, jakie na nich ci¹¿¹ przy wykonywaniu wolnego zawodu
(s. 118). Przedstawia te¿ ró¿ne modele kszta³towania siê odpowiedzialnoci partnerów, wród których znajduje siê zakres odpowiedzialnoci
partnerów w sytuacji wspólnego wykonywania obowi¹zków z innymi
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partnerami, wspólna odpowiedzialnoæ parterów, odpowiedzialnoæ za
dzia³ania osób pracuj¹cych pod wspólnym kierownictwem partnerów.
Interesuj¹ce s¹ uwagi Autora odnosz¹ce siê do modyfikacji zasad
ponoszenia odpowiedzialnoci przez partnerów przed wpisem spó³ki do
rejestru s¹dowego w razie zmian w sk³adzie partnerów, w przypadku
przekszta³cenia i ³¹czenia siê spó³ek z udzia³em spó³ki partnerskiej, w tym
tak¿e w przypadku jej podzia³u.
Wa¿nym dla praktyki gospodarczej, a tak¿e dla funkcjonowania spó³ek
partnerskich s¹ gwarancje wyp³acalnoci partnerów oraz spó³ki partnerskiej. Autor stoi na stanowisku, ¿e musz¹ istnieæ swoistego rodzaju
zabezpieczania maj¹tkowe i osobowe partnerów spó³ki wobec swoich
kontrahentów. Gwarancjami tymi s¹: maj¹tek spó³ki, subsydiarna odpowiedzialnoæ partnerów, szczególne zaufanie osób wykonuj¹cych wolny
zawód, a wreszcie obowi¹zkowe ubezpieczenia partnerów od odpowiedzialnoci cywilnej; tym celom ma te¿ s³u¿yæ depozyt oraz gwarancja
bankowa. Autor jest gor¹cym orêdownikiem wszelkiego typu instrumentów prawnych, ekonomicznych i bankowych, których zastosowanie uwiarygodni partnerów i spó³kê w obrocie prawnym i gospodarczym.
Ostatni rozdzia³, pi¹ty, odnosi siê do stosunków wewnêtrznych i zewnêtrznych w spó³ce partnerskiej. Jest on  w moim przekonaniu 
niezwykle interesuj¹cy, jako ¿e proponuje nowatorskie rozwi¹zania jurydyczne. Chocia¿by takie, dlaczego nie przyznaæ uprawnienia do powo³ywania zarz¹du wspólnikom innych osobowych spó³ek handlowych
(s. 167), czy nie warto rozwa¿yæ mo¿liwoci powo³ywania do zarz¹du
osób prawnych, które  jak wiadomo  na podstawie art. 18 § 1 k.s.h.
nie mog¹ byæ cz³onkami organów spó³ek handlowych. Istniej¹ w tej
mierze wyj¹tki legislacyjne, np. ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji
(art. 17 ust. 1), które mo¿na by upowszechniæ. Wskazane by³oby tak¿e
 zdaniem M. As³anowicza  poszerzenie katalogu osób uprawnionych
do tworzenia spó³ek partnerskich. W tym te¿ celu Autor proponuje, by
partnerem tej spó³ki mog³a byæ ka¿da osoba, która wiadczy us³ugi profesjonalnie, tak jak jest to w regulacjach Stanów Zjednoczonych. Upad³aby wtedy kwalifikacja wolnego zawodu. Postuluje te¿ rezygnacjê
z art. 95 § 2 k.s.h., odnosz¹cego siê do poszerzania odpowiedzialnoci
partnerów, tak jak w przypadków wspólników w spó³ce jawnej, co przy
dominacji niektórych partnerów mo¿e byæ si³¹ nacisku na tych s³ab-

216

rec. Jerzy Jacyszyn

szych w spó³ce partnerskiej. Mocno akcentuje potrzebê wprowadzania
systemu obowi¹zkowych ubezpieczeñ od odpowiedzialnoci cywilnej
wszystkich osób wykonuj¹cych wolny zawód w spó³kach partnerskich.
Dawa³oby to ochronê prawnofinansow¹ kontrahentom spó³ek partnerskich. Formu³uje te¿ inne postulaty de lege lata i de lege ferenda, daj¹c
tym samym dowód troski o kszta³t regulacji organizacyjnoprawnej spó³ki
partnerskiej w Polsce.
Ksi¹¿k¹ jest wyposa¿ona w bogat¹ bibliografiê, niestety, dostrzec w niej
mo¿na pewne luki i przemilczenia. Nie znajduj¹ siê w niej autorzy, którzy
powiêcili spó³ce partnerskiej swoje publikacje i opracowania monograficzne, np. E.J. Krzeniak, Spó³ka partnerska ze szczególnym uwzglêdnieniem spó³ek adwokatów i radców prawnych, Kraków 2002, (v. Recenzja, Rejent 2003, nr 3, s. 187) ten¿e, Spó³ka partnerska w systemie
prawa niemieckiego i prawa amerykañskiego, Kraków 2003, a tak¿e K. Borowicz, Tworzenie i przekszta³cenie spó³ek osobowych na przyk³adzie spó³ki
partnerskiej, Bielsko-Bia³a 2001. Zauwa¿a siê te¿ nierówny uk³ad kompozycyjny ksi¹¿ki, co powoduje, ¿e ma siê niekiedy niedosyt i oczekiwanie, ¿e bêdzie wiêcej ni¿ Autor w swoim wprowadzeniu deklarowa³.
Dla notariuszy bêdzie to bez w¹tpienia ciekawa pozycja dotycz¹ca odpowiedzialnoci partnerów, a tak¿e wielu innych kwestii organizacyjnojurydycznych. Dla wszystkich zainteresowanych prawem spó³ek handlowych ksi¹¿ka ta bêdzie te¿ po¿yteczn¹ lektur¹, gdy¿ wzbogaci ich wiedzê
i dowiadczenie o now¹ formê prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej
w Polsce i w krajach Unii Europejskiej.

Jerzy Jacyszyn
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