SPÓŁKA JAWNA


Informacje ogólne

najprostsza i najbardziej przystępna z form prowadzenia
działalności gospodarczej, które są uregulowane w Kodeksie
spółek handlowych,
 osobowa spółka prowadząca przedsiębiorstwo pod własną
firmą i niebędąca inną spółką handlową,
 nie posiada osobowości prawnej,
 posiada swój majątek, który stanowią wkłady wniesione do
spółki oraz mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia,
 brak zarządu, spółkę reprezentują wszyscy wspólnicy,
 członkowie spółki jawnej ponoszą odpowiedzialność
subsydiarną
za
zobowiązania
spółki
jawnej.
Odpowiedzialność subsydiarna wiąże się z tym, że jako
pierwsza za zobowiązania odpowiada spółka jawna, a
następnie, gdy z jej majątku nie uda się uregulować
zobowiązań wobec wierzyciela – odpowiadać będą
wspólnicy spółki jawnej,
 firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy
(nazwy) wszystkich, jednego albo kilku wspólników oraz
dodatkowe oznaczenie "spółka jawna". Dopuszczalne jest
używanie w obrocie skrótu "sp. j."
Zakładanie spółki jawnej należy rozpocząć od zredagowania treści jej
umowy. Umowa spółki jawnej musi być zawarta co najmniej
w formie pisemnej (będzie wymagać formy szczególnej, gdy przepisy
przewidują ją do zbycia prawa będącego przedmiotem wkładu).
Konieczne elementy umowy spółki jawnej określa art. 25 k.s.h.
Należą do nich:




Utworzenie spółki jawnej



firma i siedziba spółki,
przedmiot jej działalności,
określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika
i ich wartość,
czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony.

Umowa może ponadto regulować szereg różnych kwestii. Wystarczy
tu wymienić zasady prowadzenia spraw i reprezentacji spółki,
kwestię udziału w zyskach i stratach czy zasady odpowiedzialności
regresowej wspólników. Warto pamiętać o zawarciu w umowie
postanowienia zezwalającego na przeniesienie w przyszłości ogółu
praw i obowiązków wspólnika na inną osobę (art. 10 k.s.h.).
Spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do KRS (art. 251 § 1 k.s.h.).
W tym celu należy złożyć do sądu właściwego, ze względu na
siedzibę spółki, wniosek o jej zarejestrowanie.
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Zasadą jest, że uprawnionymi do reprezentacji spółki są wszyscy
wspólnicy. Oczywiście w spółce może zostać ustanowiony prokurent
lub pełnomocnik.
Za zobowiązania spółki jawnej odpowiada każdy ze wspólników
całym swoim majątkiem bez ograniczeń solidarnie z pozostałymi
wspólnikami oraz ze spółką (art. 22 § 2 k.s.h.). Wierzyciel może
prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy
egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (31 § 1 k.s.h.).
Przepis ten nie stanowi przeszkody do wniesienia powództwa
przeciwko wspólnikowi zanim egzekucja z majątku spółki okaże się
bezskuteczna (31 § 2 k.s.h.). Podsumowując trzeba wskazać, że
odpowiedzialność wspólników spółki jawnej jest:
Reprezentacja spółki jawnej
i odpowiedzialność
wspólników

1. Osobista - wspólnik odpowiada swoim majątkiem,
2. Nieograniczona - wspólnik odpowiada całym swoim
majątkiem teraźniejszym i przyszłym bez ograniczeń,
3. Solidarna - wierzyciel może dochodzić roszczeń przeciwko
jednemu dowolnie przez siebie wybranemu, kilku lub
wszystkim dłużnikom, bez potrzeby zachowania kolejności
w której się zobowiązali, a także w dowolnych częściach,
4. Subsydiarna - wierzyciel może wnieść powództwo przeciwko
dowolnemu wspólnikowi lub spółce w dowolnej kolejności.
Jednak egzekucję z majątku wspólnika może prowadzić
dopiero, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się
bezskuteczna
(odpowiedzialność
wspólników
jest
subsydiarna w zakresie egzekucji).
Ponadto należy pamiętać, że wystąpienie ze spółki nie zwalnia
wspólników z odpowiedzialności za jej zobowiązania powstałe przed
wystąpieniem.
Kwestie związane z przedmiotem wkładu w spółce jawnej
rozstrzygają przede wszystkim art. 48 i 49 k.s.h.

Co można wnieść do takiej
spółki jako swój wkład?

Na podstawie art. 48 § 2 k.s.h. można przyjąć, iż wkład
wspólnika
może
polegać
na:
1) przeniesieniu własności rzeczy lub innych praw,
2)
obciążeniu
własności
rzeczy
lub
innych
praw,
3) dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki.
Wspólnik spółki jawnej może więc wnieść do niej tytułem wkładu
m.in.:
 pieniądze,
– prawo własności rzeczy ruchomych oraz nieruchomości,
– inne prawa majątkowe, mogą to być jednak tylko prawa zbywalne,
np. wierzytelności, prawa własności przemysłowej (np. patenty),
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prawa na dobrach niematerialnych (np. autorskie prawa majątkowe),
– inne świadczenia, w szczególności polegające na swego rodzaju
osobistych działaniach danego wspólnika (doradztwo, kontakty
handlowe).
W umowie spółki jawnej, poza wyraźnym określeniem przedmiotu
wkładu każdego ze wspólników, powinna zostać wskazana wartość
tych wkładów.
Należy stwierdzić, że przedmiotem wkładu do spółki jawnej mogą
być wszelkie zbywalne prawa majątkowego, które mogą zostać
wniesione lub obciążone na rzecz spółki, chociaż najczęściej
spotykanym przedmiotem wkładu są pieniądze.

Zbywalność ogółu praw
i obowiązków w spółce jawnej

Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika uregulowane
zostało w art. 10 k.s.h. Podstawową przesłanką jest uprzednie
przewidzenie takiej możliwości w umowie spółki. Jeżeli umowa
spółki takiej możliwości nie przewiduje, należy ją zmienić przed
dokonaniem zmiany wspólnika. Jeżeli umowa spółki jedynie
dopuszcza taką możliwość, nie precyzując trybu jej dokonania,
wymagana będzie również zgoda wszystkich pozostałych
wspólników. W spółce jawnej możliwe zbycie tylko całej wiązki
praw i obowiązków, nie ma możliwości jego rozszczepienia na
części. Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika wymaga
zwykłej formy pisemnej.
Przepisy kodeksu spółek handlowych wyraźnie określają sytuacje,
w których może nastąpić rozwiązanie spółki jawnej:

Rozwiązanie spółki jawnej

1. zaistnienie okoliczności wskazanych w umowie spółki,
Wspólnicy mogą założyć, że spółka będzie trwała tylko w
określonych okolicznościach.
2. podjęcie jednomyślnej uchwały wspólników o zakończeniu
działalności,
Wspólnicy jednomyślnie mogą postanowić w każdym czasie
o rozwiązaniu spółki.
3. ogłoszenia upadłości spółki,
Zgodnie z prawem upadłościowym i naprawczym, istnieje
obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
(art. 21 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze;
w skrócie: P.u.n.).
4. śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości,
Należy pamiętać, że pomimo jednak zajścia tych
okoliczności, spółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi
wspólnikami, gdy umowa spółki tak stanowi lub pozostali
wspólnicy tak postanowią, a uzgodnienie takie powinno
nastąpić niezwłocznie; w przeciwnym razie spadkobierca
zmarłego lub syndyk upadłości mogą domagać się
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przeprowadzenia likwidacji spółki.
5. wypowiedzenia
umowy
spółki
przez
wspólnika
lub wierzyciela wspólnika,
Spółka będzie jednak trwała nadal, jeśli umowa spółki tak
stanowi lub pozostali wspólnicy tak postanowią, przy czym
ich uzgodnienie powinno nastąpić przed upływem terminu
wypowiedzenia; w przeciwnym razie wspólnik, który
wypowiedział umowę lub jego wierzyciel, domagać się mogą
przeprowadzenia likwidacji spółki.
6. prawomocnego orzeczenia sądu,
Każdy wspólnik może z ważnych powodów żądać
rozwiązania spółki przez sąd; gdy jednak ważne powody
zachodzą tylko po stronie jednego ze wspólników, to
pozostali mogą żądać, by sąd orzekł o wyłączeniu tegoż
wspólnika ze spółki; umowa nie może w tej gestii stanowić
inaczej.
Jednakże art. 67 k.s.h. przewiduje też, iż wspólnicy spółki jawnej
mogą uzgodnić inny niż likwidacja sposób zakończenia działalności
spółki. Inny sposób zakończenia działalności spółki określa
porozumienie między wspólnikami. Porozumienie to może być
zawarte w pierwotnej umowie spółki, jak również może być
przedmiotem zmiany umowy spółki.
Najczęściej wykorzystywanymi sposobami rozwiązania spółki jawnej
bez przeprowadzania likwidacji jest podział majątku spółki jawnej w
naturze (bez przeprowadzania spieniężenia majątku) albo zbycie
przedsiębiorstwa spółki. Rozwiązanie spółki jawnej bez likwidacji
musi też regulować sposób odpowiedzialności wspólników spółki
jawnej za długi spółki, bo w przypadku rezygnacji z procesu
likwidacyjnego może okazać się, iż nie wszystkie roszczenia wobec
spółki zostaną zaspokojone.
SPÓŁKA PARTNERSKA



Informacje ogólne







osobowa spółka, utworzona przez wspólników (partnerów) w
celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej
przedsiębiorstwo pod własną firmą,
nie posiada osobowości prawnej, posiada jednak: zdolność
prawną, sądową i procesową,
założyciele to minimum dwie osoby, posiadające
uprawnienia do wykonywania zawodów wskazanych w
ustawie,
posiada swój majątek, który stanowią wkłady wniesione do
spółki oraz mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia,
wspólnicy spółki nazywani są partnerami,
partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do
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wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza,
architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta,
brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera
papierów
wartościowych,
doradcy
inwestycyjnego,
księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii,
notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika
patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza
przysięgłego.
 fakultatywny zarząd, spółkę reprezentują wszyscy wspólnicy
bądź zarząd wraz ze wszystkimi, bądź częścią wspólników,
 firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwiska lub
firmy (nazwy) wszystkich, jednego albo kilku wspólników
oraz
dodatkowe
oznaczenie
"spółka
partnerska".
Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu "sp. p."
Zakładanie spółki partnerskiej należy rozpocząć od zredagowania
treści jej umowy. Umowa spółki partnerskiej musi być zawarta co
najmniej w formie pisemnej (będzie wymagać formy szczególnej,
gdy przepisy przewidują ją do zbycia prawa będącego przedmiotem
wkładu). Konieczne elementy umowy spółki partnerskiej określa
art. 91 k.s.h. Należą do nich:




Utworzenie spółki
partnerskiej






określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów
w ramach spółki;
przedmiot działalności spółki;
nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną
odpowiedzialność za zobowiązania spółki (umowa spółki
może przewidywać, że jeden albo większa liczba partnerów
godzą się na ponoszenie odpowiedzialności tak, jak wspólnik
spółki jawnej);
w przypadku gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy
partnerzy, nazwiska i imiona tych partnerów;
firmę i siedzibę spółki;
czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;
określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i
ich wartość.

Umowa może ponadto regulować szereg różnych kwestii. Wystarczy
tu wymienić zasady prowadzenia spraw i reprezentacji spółki,
kwestię udziału w zyskach i stratach czy zasady odpowiedzialności
regresowej wspólników. Warto pamiętać o zawarciu w umowie
postanowienia zezwalającego na przeniesienie w przyszłości ogółu
praw i obowiązków wspólnika na inną osobę.
Spółka partnerska powstaje z chwilą wpisu do KRS. W tym celu
należy złożyć do sądu właściwego ze względu na siedzibę spółki
wniosek o zarejestrowanie.
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1. Zasadą jest, że uprawniony do reprezentacji spółki jest każdy
partner. Każdy partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie,
chyba że umowa spółki stanowi inaczej. W spółce może zostać
ustanowiony prokurent lub pełnomocnik, bądź fakultatywnie zarząd.
Pozbawienie partnera prawa reprezentowania spółki może nastąpić
tylko z ważnych powodów:


uchwałą powziętą większością trzech czwartych głosów w
obecności co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby
partnerów. Umowa spółki może przewidywać surowsze
wymogi powzięcia uchwały,

 na mocy prawomocnego orzeczenia sądu.
Pozbawienie partnera prawa reprezentowania spółki staje się
skuteczne z chwilą wpisu do rejestru.

Reprezentacja spółki
partnerskiej,
odpowiedzialność partnerów i
członków zarządu

Umowa spółki partnerskiej może przewidywać, że prowadzenie
spraw i reprezentowanie spółki powierza się zarządowi. Do zarządu
stosuje się odpowiednio przepisy art. 201-211 i art. 293-300 k.s.h., tj.
przepisy dotyczące zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
oraz odpowiedzialności cywilnoprawnej członków zarządu sp. z o.o.
2. Zasady odpowiedzialności partnerów kształtują się tak samo jak
w spółce jawnej (odpowiedzialność osobista, solidarna, subsydiarna).
Jednak partner nie ponosi odpowiedzialności:


za zobowiązania spółki powstałe w związku z
wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego
zawodu w spółce,



za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub
zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie
umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które
podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu
usług związanych z przedmiotem działalności spółki.

Umowa spółki może przewidywać, że jeden albo większa liczba
partnerów godzą się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak
wspólnik spółki jawnej.
Odpowiedzialność za zobowiązania powstałe przed wpisem spółki do
rejestru ponoszą wszystkie osoby, które działały w imieniu spółki po
jej zawiązaniu, a przed wpisem do rejestru. Odpowiedzialność ta jest
nieograniczona, osobista, solidarna i pierwszorzędna.
3. Odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki opiera się na
zasadzie winy za szkodę wyrządzona działaniem lub zaniechaniem
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sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki.
Jeżeli egzekucja prowadzona przez wierzycieli z majątku spółki
okaże się bezskuteczna, ponoszą oni odpowiedzialność solidarną ze
spółką za jej zobowiązania.

Rozwiązanie spółki partnerskiej następuje z analogicznych powodów
jak spółka jawna. Jednakże dodatkowym powodem, z którego spółka
partnerska może ulec rozwiązaniu to utrata uprawnień zawodowych
przez partnera, bądź partnerów spółki.

Rozwiązanie spółki
partnerskiej

W przypadku gdy w spółce pozostaje jeden partner lub gdy tylko
jeden partner posiada uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu
związanego z przedmiotem działalności spółki, spółka ulega
rozwiązaniu najpóźniej z upływem roku od dnia zaistnienia
któregokolwiek z tych zdarzeń.
W przypadku utraty przez partnera uprawnień do wykonywania
wolnego zawodu, powinien on wystąpić ze spółki najpóźniej
z końcem roku obrotowego, w którym utracił prawo wykonywania
wolnego zawodu. Po bezskutecznym upływie tego terminu przyjmuje
się, że partner wystąpił ze spółki w ostatnim dniu roku obrotowego.
Wystąpienie następuje przez pisemne oświadczenie skierowane do
zarządu albo do partnera uprawnionego do reprezentowania spółki.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA




Informacje ogólne







spółka osobowa
mająca
na
celu
prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której
wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden
wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a
odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika
(komandytariusza) jest ograniczona,
nie może mieć statusu spółki jednoosobowej, musi być co
najmniej dwóch wspólników,
specyfika spółki polega na występowaniu w niej wspólnika,
którego status jest zbliżony do pozycji wspólnika spółki
jawnej – komplementariusza, oraz wspólnika pasywnego –
komandytariusza, którego odpowiedzialność względem osób
trzecich jest ograniczona,
odmienne są prawa i obowiązki komandytariusza
i komplementariusza,
spółka komandytowa jest jednokrotnie opodatkowana,
firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko
jednego lub kilku komplementariusz oraz dodatkowe
oznaczenie „spółka komandytowa”. Dopuszczalne jest

Opracowane przez „Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni” spółka partnerska,
ul. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90-147 Łódź, tel. +48 42 680 23 33, e-mail: info@chudzik.pl

używanie w obrocie skrótu „sp.k.

Umowa spółki komandytowej musi być zawarta w formie aktu
notarialnego (art. 106 k.s.h.).
Umowa spółki powinna zawierać co najmniej elementy wskazane
w art. 105 k.s.h., tj:




Utworzenie spółki
komandytowej



firmę i siedzibę spółki,
przedmiot działalności spółki,
czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony,
oznaczenie wkładów noszonych przez każdego wspólnika i
ich wartość,
oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego
komandytariusza wobec wierzycieli (sumę komandytową).

Suma komandytowa do każdego komandytariusza może być
określona odrębnie. Do powstania spółki, poza zawarciem jej
umowy, konieczne jest uzyskanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców
KRS (art. 109 § 1 k.s.h.).
Wpis spółki komandytowej do rejestru jest wpisem o charakterze
konstytutywnym, co oznacza, że spółka powstaje wskutek
zarejestrowania oraz z jego chwilą. Prawo i obowiązek zgłoszenia
spółki do rejestru ma każdy jej wspólnik, również komandytariusz. O
rejestracji spółki sąd rejestrowy ogłasza w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym.

Kto i w jakim celu może
zawiązać spółkę?

Reprezentacja spółki
komandytowej
i odpowiedzialność
wspólników

Wspólnikami w spółce komandytowej mogą być osoby fizyczne i
osoby prawne (w szczególności spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, spółka akcyjna). W roli wspólników mogą
również występować inne spółki - uregulowane w Kodeksie spółek
handlowych - tj. spółka jawna, komandytowo – akcyjna,
komandytowa czy partnerska.
W spółce komandytowej powinien występować co najmniej jeden
komplementariusz, czyli wspólnik w pełni zaangażowany w sprawy
spółki (art. 102 K.s.h.). Komplementariusz ma prawo prowadzenia
spraw
spółki
i jej
reprezentowania.
Odpowiedzialność
komplementariusza ma charakter subsydiarny, co oznacza, iż
prowadzenie egzekucji przez wierzyciela wobec komplementariusza
jest możliwe jedynie w przypadku, kiedy egzekucja z majątku spółki
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okaże się bezskuteczna.
Z drugiej strony w spółce musi też uczestniczyć co najmniej jeden
komandytariusz, czyli wspólnik zaangażowany w spółkę głównie
kapitałowo. Komandytariusz może reprezentować spółkę tylko jako
pełnomocnik. Jej sprawy prowadzi jedynie gdy umowa spółki to
przewiduje. O tym czy dopuścić komandytariusza do reprezentacji
spółki decydują komplementariusze. Komandytariuszowi nie
przysługuje prawo do roszczeń z tytułu braku możliwości
reprezentowania spółki, gdyż zasadą jest, że nie może on w pełni
reprezentować spółki ze względu na swoją ograniczoną
odpowiedzialność. Jego odpowiedzialność za zobowiązania spółki
ogranicza się do wysokości niewniesionego a zadeklarowanego
wkładu, ale nie więcej niż do wskazanej w umowie spółki tzw. sumy
komandytowej.
Na wstępie należy podkreślić, że umowa spółki może swobodnie
uregulować zasady podziału zysku i partycypacji w stratach.

Udział w zyskach i stratach



Jednak w przypadku gdy umowa spółki nie stanowi inaczej
komplementariusze mają prawo do równego udziału w
zyskach i uczestniczą w stratach w tym samym stosunku bez
względu na rodzaj i wartość wkładu. Określony w umowie
spółki udział komplementariusza w zysku odnosi się, w razie
wątpliwości, także do jego udziału w stratach. Umowa spółki
może zwolnić komplementariusza od udziału w stratach.
Jeżeli wskutek poniesionej przez spółkę straty udział
kapitałowy komplementariusza został uszczuplony, zysk
przeznacza się w pierwszej kolejności na uzupełnienie jego
udziału.



Komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie
do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki, chyba
że umowa spółki stanowi inaczej. Zysk przypadający
komandytariuszowi za dany rok obrotowy jest przeznaczany
w pierwszej kolejności na uzupełnienie jego wkładu
rzeczywiście wniesionego do wartości umówionego wkładu.
W razie wątpliwości komandytariusz uczestniczy w stracie
jedynie do wartości umówionego wkładu.

Wspólnicy mają prawo żądać podziału i wypłaty całego zysku
z końcem roku obrotowego, chyba że spółka poniosła stratę.
Każdy komplementariusz ma prawo do osobistego zasięgania
informacji o stanie majątku i interesów spółki oraz prawa do
osobistego przeglądania ksiąg i dokumentów spółki.

Opracowane przez „Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni” spółka partnerska,
ul. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90-147 Łódź, tel. +48 42 680 23 33, e-mail: info@chudzik.pl

Komandytariusz ma prawo żądać odpisu sprawozdania finansowego
za rok obrotowy oraz przeglądać księgi i dokumenty celem
sprawdzenia jego rzetelności. Na wniosek komandytariusza sąd
rejestrowy może, z ważnych powodów, zarządzić w każdym czasie
udostępnienie mu sprawozdania finansowego lub złożenie innych
wyjaśnień, jak również dopuścić komandytariusza do przejrzenia
ksiąg i dokumentów.

Zbycie praw i obowiązków
wspólnika spółki
komandytowej

Ogół praw i obowiązków wspólnika może być przeniesiony na inną
osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. Jeżeli umowa
spółki nie stanowi inaczej ogół praw i obowiązków wspólnika może
być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody
wszystkich pozostałych wspólników. W przypadku przeniesienia
ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę, za zobowiązania
występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce
osobowej i zobowiązania tej spółki osobowej odpowiadają solidarnie
występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki.
Rozwiązanie spółki komandytowej może nastąpić w przypadku
ziszczenia się jednego ze zdarzeń, o których mowa w art 58 k.s.h.
(przepis dotyczący spółki jawnej stosuje się odpowiednio do
rozwiązania spółki komandytowej z mocy art. 103 k.s.h.):
1) przyczyny przewidziane w umowie spółki;
Jeżeli mimo ziszczenia się wspomnianych zdarzeń spółka nadal
prowadzi swoją działalność, umowę spółki uważa sie za przedłużoną
na czas nieoznaczony.
2) jednomyślna uchwała wszystkich wspólników;

Rozwiązanie i likwidacja
spółki komandytowej

Do rozwiązania umowy spółki komandytowej w drodze uchwały
wspólników konieczna jest zgoda wszystkich wspólników - zarówno
komandytariuszy, jak i komlpementariuszy. Uchwała taka może
zostać podjęta w każdym czasie.
3) ogłoszenie upadłości spółki;
Z chwilą zakończenia postępowania upadłościowego umowa spółki
ulega rozwiązaniu. Jeżeli postępowanie upadłościowe zostanie
umorzone lub zakończy się układem do rozwiązania nie dochodzi.
4) śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości, z zastrzeżeniem,
że śmierć komandytariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania
spółki. Śmierć komplementariusza natomiast jest przyczyną
rozwiązania umowy spółki.
5) wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela
komplementariusza,
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Należy zauważyć, że wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki na
sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego, jeżeli spółkę zawarto
na czas nieoznaczony. Wierzyciel wspólnika może wypowiedzieć
umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego,
nawet gdy umowa spółki była zawarta na czas oznaczony, jeżeli w
ciągu ostatnich sześciu miesięcy przeprowadzono bezskutecznie
egzekucję z ruchomości wspólnika i wierzyciel na podstawie tytułu
egzekucyjnego uzyskał zajęcie roszczeń służących wspólnikowi w
przypadku jego wystąpienia lub rozwiązania spółki.
6) prawomocne orzeczenie sądu.
Z uzasadnionym ważnymi powodami żądaniem rozwiązania spółki
do sądu wystąpić może zarówno komplementariusz, jak i
komandytariusz.
Dotyczący likwidacji jako sposobu zakończenia działalności spółki
jawnej art. 67 k.s.h. przewiduje fakultatywny charakter tego
postępowania. Oznacza to, że wspólnicy mogą bądź to w pierwotnej
umowie spółki, bądź w umowie zmieniającej uzgodnić inny sposób
zakończenia działalności spółki.
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA




Informacje ogólne






spółka osobowa
mająca
na
celu
prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której
wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden
wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a
co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.
nie może mieć statusu spółki jednoosobowej, musi być co
najmniej jeden wspólnik, który odpowiada bez ograniczenia
(komplementariusz) oraz co najmniej jeden wspólnik będący
akcjonariuszem,
specyfika spółki polega na występowaniu w niej wspólnika,
którego status jest zbliżony do pozycji wspólnika spółki
jawnej – komplementariusza, oraz wspólnika pasywnego –
akcjonariusza, który nie odpowiada względem osób trzecich,
odmienne są prawa i obowiązki komandytariusza
i akcjonariusza,
firma spółki komandytowej - akcyjnej powinna zawierać
nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz
dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowo - akcyjna”.
Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „S.K.A.
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Status spółki komandytowo - akcyjnej musi być zawarty w formie
aktu notarialnego. Statut spółki powinien zawierać co najmniej
elementy wskazane w art. 130 k.s.h., tj:








Utworzenie spółki
komandytowo - akcyjnej




firmę i siedzibę spółki,
przedmiot działalności spółki,
czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony,
oznaczenie
wkładów
noszonych
przez
każdego
komplementariusza i ich wartość,
wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania,
wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy
akcje są imienne, czy na okaziciela,
liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi
uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych
rodzajów,
nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy
oraz ich siedziby, adresy albo adresy do doręczeń,
organizację walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, jeżeli
ustawa lub statut przewiduje ustanowienie rady nadzorczej.

W zakresie stosunku prawnego komplementariuszy, zarówno między
sobą, wobec wszystkich akcjonariuszy, jak i wobec osób trzecich,
a także do wkładów tychże wspólników do spółki, z wyłączeniem
wkładów na kapitał zakładowy - odpowiednio przepisy dotyczące
spółki jawnej. W pozostałych sprawach - odpowiednio przepisy
dotyczące spółki akcyjnej, a w szczególności przepisy dotyczące
kapitału zakładowego, wkładów akcjonariuszy, akcji, rady nadzorczej
i walnego zgromadzenia.
Wpis spółki komandytowo - akcyjnej do rejestru jest wpisem
o charakterze konstytutywnym, co oznacza, że spółka powstaje
wskutek zarejestrowania oraz z jego chwilą. Wpisanie spółki
komandytowo - akcyjnej do rejestru przedsiębiorców jest
obowiązkowe.
Kapitał zakładowy powinien wynosić co najmniej 50.000 złotych.

Kapitał zakładowy w spółce
komandytowo - akcyjnej

Akcje nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej.
Jeżeli akcje są obejmowane po cenie wyższej od wartości
nominalnej, nadwyżka powinna być uiszczona w całości przed
zarejestrowaniem spółki.
Akcje obejmowane za wkłady niepieniężne powinny być pokryte w
całości nie później niż przed upływem roku po zarejestrowaniu
spółki.
Akcje obejmowane za wkłady pieniężne powinny być opłacone przed
zarejestrowaniem spółki co najmniej w jednej czwartej ich wartości
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nominalnej.
Jeżeli akcje są obejmowane wyłącznie za wkłady niepieniężne albo
za wkłady niepieniężne i pieniężne, wówczas kapitał zakładowy
powinien być pokryty przed zarejestrowaniem co najmniej w jednej
czwartej jego wysokości.
W spółce komandytowo - akcyjnej powinien występować co
najmniej jeden komplementariusz, czyli wspólnik w pełni
zaangażowany w sprawy spółki (art. 125 k.s.h.). Komplementariusz
ma prawo prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania. Ponosi
też, tak jak wspólnik spółki jawnej, subsydiarną odpowiedzialność za
zobowiązania spółki.

Reprezentacja spółki
komandytowo - akcyjnej

Z drugiej strony w spółce musi też uczestniczyć co najmniej jeden
akcjonariusz, czyli wspólnik zaangażowany w spółkę głównie
kapitałowo. Akcjonariusz może reprezentować spółkę tylko jako
pełnomocnik. Jej sprawy prowadzi jedynie gdy umowa spółki to
przewiduje. Akcjonariuszowi nie przysługuje prawo do roszczeń
z tytułu braku możliwości reprezentowania spółki, gdyż zasadą jest,
że nie może on reprezentować spółki ze względu na swoją
ograniczoną odpowiedzialność.
W spółce komandytowo – akcyjnej można ustanowić radę nadzorczą.
Jeżeli liczba akcjonariuszy przekracza dwadzieścia pięć osób,
ustanowienie rady nadzorczej jest obowiązkowe. Członków rady
nadzorczej
powołuje
i
odwołuje
walne
zgromadzenie.
Komplementariusz albo jego pracownik nie może być członkiem
rady nadzorczej.
Jeżeli komplementariusz objął lub nabył akcje spółki komandytowoakcyjnej, nie wykonuje on prawa głosu z tych akcji przy
podejmowaniu uchwał w sprawie powoływania rady nadzorczej. Nie
może on również być pełnomocnikiem pozostałych akcjonariuszy na
walnym zgromadzeniu przy podejmowaniu takich uchwał.
Ponadto komplementariuszowi nie przysługuje prawo do
prowadzenia spraw spółki, przekazanych do kompetencji walnego
zgromadzenia albo rady nadzorczej przez przepisy szczególne lub
statut spółki.

Udział w zyskach i stratach

Umowa spółki może swobodnie uregulować zasady podziału zysku i
partycypacji w stratach. Komplementariusz oraz akcjonariusz
uczestniczą w zysku spółki proporcjonalnie do ich wkładów
wniesionych do spółki, chyba że statut stanowi inaczej.
Jeżeli statut nie stanowi inaczej, komplementariuszowi
niepozbawionemu prawa prowadzenia spraw spółki, który pobiera
wynagrodzenie z tytułu podejmowania czynności wymienionych w
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art. 137 § 1 i art. 141 k.s.h., nie przysługuje udział w zysku spółki w
części odpowiadającej wkładowi jego pracy do spółki.
Rozwiązanie spółki powodują:
1) przyczyny przewidziane w statucie;
2) uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki;
3) ogłoszenie upadłości spółki;

Rozwiązanie i likwidacja
spółki komandytowo akcyjnej

4) śmierć, ogłoszenie upadłości lub wystąpienie
komplementariusza, chyba że statut stanowi inaczej;

jedynego

5) inne przyczyny przewidziane prawem.
Ogłoszenie upadłości
rozwiązania spółki.

akcjonariusza

nie

stanowi

przyczyny

Jeżeli przepisy niniejszego działu nie stanowią inaczej, do
rozwiązania i likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się
odpowiednio przepisy dotyczące likwidacji spółki akcyjnej.
Likwidatorami są komplementariusze mający prawo prowadzenia
spraw spółki, chyba że statut lub uchwała walnego zgromadzenia,
powzięta za zgodą wszystkich komplementariuszy, stanowi inaczej.
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Informacje ogólne

Utworzenie spółki
z ograniczoną
odpowiedzialnością

należy do spółek handlowych, regulowana jest przez przepisy
Kodeksu spółek handlowych,
 jest spółką kapitałową, gdyż najważniejsza rolę w niej pełni
kapitał,
 może być założona przez jednego lub kilku wspólników (151
§ 2 k.s.h.),
 jest najchętniej wykorzystywaną formą prowadzenia
działalność gospodarczej spośród wszystkich spółek prawa
handlowego,
 posiada osobowość prawną,
 firma spółki z o.o. może być obrana dowolnie, powinna
jednak
zawierać
dodatkowe
oznaczenie:
„spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością”. W obrocie handlowym
dopuszczalne jest używanie skrótów „spółka z o.o.” lub
„sp. z o. o.”
4 etapy do utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
1) zawarcie umowy spółki – wymagana jest forma aktu notarialnego
pod rygorem nieważności. Umowa powinna określać, co najmniej:
a) firmę i siedzibę spółki,
b) przedmiot działalności spółki,
c) wysokość kapitału zakładowego,
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d) czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
e) liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez
poszczególnych wspólników,
f) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.
Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być zawarta
również przy wykorzystaniu wzorca umowy.
Do zmiany postanowień umowy spółki konieczne jest podjęcie
uchwały przez zgromadzenie wspólników większością 2/3 głosów,
chyba że umowa spółki przewiduje surowsze wymogi.
Uchwała zwiększająca świadczenia wspólników lub uszczuplająca
ich prawa udziałowe bądź prawa przyznane osobiście poszczególnym
wspólnikom, wymaga zgody wszystkich wspólników, których
dotyczy.
2) wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego
kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od
wartości nominalnej także wniesienia tej nadwyżki,
3) powołanie organów spółki, przy czym zarząd powinien zostać
powołany w każdym przypadku, a rada nadzorcza lub komisja
rewizyjna tylko, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki,
4) wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, w ciągu
6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki, który ma charakter
konstytutywny i z chwilą jego dokonania spółka nabywa osobowość
prawną.
Od 1 stycznia 2012 roku istnieje możliwość rejestracji spółki z o.o.
przez internet. Sposób ten stanowi duże udogodnienie dla
przedsiębiorców, pozwala bowiem na rejestrację spółki
w jeden dzień.
Kapitał zakładowy w spółce z o.o. stanowi cyfrowo oznaczoną kwotę
pieniężną, która jest równa wartości wniesionych do spółki wkładów
i jednocześnie wartości nominalnej wszystkich udziałów. Kapitał
zakładowy powinien wynosić co najmniej 5.000 złotych.

Kapitał zakładowy w sp. z o.o.

Wspólnicy spółki z o.o. zobowiązani są do wniesienia wkładów
pieniężnych i wkładów niepieniężnych, czyli aportów; jednakże
wkładem do spółki nie mogą być usługi oraz prawa niezbywalne.
Wkłady na kapitał zakładowy wnoszą wszyscy wspólnicy spółki.
Objęcie udziałów musi nastąpić przed zgłoszeniem spółki z o.o. do
KRS.
Potwierdzeniem
opłacenia
kapitału
zakładowego
przedstawianym sądowi jest oświadczenie członków zarządu sp.
z o.o. o opłaceniu wkładów, które jest obligatoryjnym załącznikiem
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do wniosku o wpis spółki do KRS.
Często praktyką jest podwyższenie kapitału zakładowego spółki
z o.o. Decyzje o podwyższeniu kapitału zakładowego
podejmuje Zgromadzenie Wspólników spółki z o.o. w drodze
uchwały. Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego zostało już
uprzednio przewidziane w umowie spółki z o.o., uchwała określa
jedynie sposób podwyższenia oraz środki, z których podwyższenie
ma być sfinansowane. Podwyższenie kapitału zakładowego
następuje w momencie wpisu do KRS. W tym celu Zarząd
zobowiązany jest zgłosić do rejestru sądowego fakt powzięcia
uchwały o podwyższeniu kapitału.
Spółka z o.o. może zostać utworzona przez jedną lub więcej osób.
Podmiotem tworzącym spółkę może być każda osoba fizyczna
i osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadających
osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
Kto i w jakim celu może
zawiązać spółkę?

Spółka z o.o. nie może zostać zawiązana wyłącznie przez
jednoosobową spółkę z o.o.
Zawiązanie spółki może nastąpić w każdym celu prawnie
dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Możliwe jest
zatem tworzenie spółek z o.o., które realizować będą wyłącznie cele
kulturalne, naukowe, polityczne itp.

Organy w spółce z o.o.

W związku z tym, że spółka z o.o. posiada osobowość prawną, działa
ona przez swoje organy. W sp. z o.o. występują trzy rodzaje
organów: zgromadzenie wspólników – uchwałodawczy organ spółki,
zarząd – organ wykonawczy i zarządzający oraz rada nadzorcza
i ewentualnie także komisja rewizyjna - organy nadzorczo-kontrolne.
 Zgromadzenie wspólników – najwyższa władza spółki,
podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów lub
w ważnych dla spółki sprawach – kwalifikowaną
w głosowaniu jawnym, lub niekiedy – tajnym;
 Zarząd – powoływany i odwoływany przez zgromadzenie
wspólników; minimalny skład to 1 osoba; umowa spółki
może zawierać odmienne uregulowania dotyczące sposobu
powoływania członków zarządu. Prowadzi sprawy spółki i ją
reprezentuje;
 nieobowiązkowo rada nadzorcza bądź komisja rewizyjna.
Ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej jest
obligatoryjne w dwóch przypadkach: jeśli kapitał zakładowy
przewyższa kwotę 500 000 PLN, a wspólników jest więcej
niż 25 (chyba że istnieje już komisja rewizyjna lub rada
nadzorcza), oraz zawsze wtedy, gdy spółka z o.o. powstała ze
spółki Skarbu Państwa. Organy te sprawują nadzór nad
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działalnością spółki we wszystkich dziedzinach. Rada
Nadzorcza składa się z przynajmniej 3 członków
powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników.

1. Reprezentację w spółce z o.o. możemy podzielić na reprezentację:
a) czynną,
b) bierną.
Reprezentacja czynna polega na składaniu oświadczeń woli.
W przypadku reprezentacji czynnej zasady albo wynikają
z przepisów Kodeksu spółek handlowych, albo należy je określić
w umowie spółki. Reprezentacja bierna polega na przyjmowaniu
oświadczeń woli. Oświadczenia składane spółce oraz doręczenia
pism mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu lub
prokurenta, nawet gdy obowiązuje zasada reprezentacji łącznej
(czynnej).
Zgodnie z przepisami k.s.h. spośród organów tylko zarząd posiada
pełną kompetencję do reprezentowania Spółki.

Reprezentacja spółki z o.o.
i odpowiedzialność członków
zarządu

Zgodnie z art 205 k.s.h., jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób
reprezentowania określa umowa spółki. Jeżeli umowa spółki nie
zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania
oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch
członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie
z prokurentem. Oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism
spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu lub
prokurenta. Nie wyłącza to ustanowienia prokury jednoosobowej lub
łącznej i nie ogranicza praw prokurentów wynikających z przepisów
o prokurze.
2. Istotą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to, że za
zobowiązania spółki odpowiada się wyłącznie jej majątkiem. Istnieje
jednak odstępstwo od ogólnej zasady stanowiące unormowanie
odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania spółki.


Podstawę prawną odpowiedzialności cywilnoprawnej
członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. stanowi
dyspozycja art. 299 k.s.h. Zgodnie z nim, w przypadku
bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce, członkowie
zarządu (a także likwidatorzy) odpowiadają solidarnie za jej
zobowiązania. Stosownie do utrwalonego poglądu Sądu
Najwyższego, odpowiedzialność określoną w art. 299 § 1
ponoszą osoby, które były członkami zarządu w czasie
istnienia zobowiązania, a ściślej - w czasie istnienia
podstawy tego zobowiązania, a więc zakresem
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odpowiedzialności objęte są także zobowiązania jeszcze
niewymagalne w okresie sprawowania przez daną osobę
funkcji w zarządzie.
Członkowie zarządu odpowiadają na podstawie art. 299 k.s.h
niezależnie od swej winy i przyczynienia się do szkody po
stronie wierzycieli.


Członkowie zarządu odpowiadają wobec spółki za szkodę
wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z
prawem lub postanowieniami umowy spółki.

Rozwiązanie spółki z o.o. następuje w okolicznościach określonych
w art. 270 oraz 271 k.s.h.
Rozwiązanie spółki może nastąpić, gdy:
1) zajdą przyczyny przewidziane w umowie spółki;
2) podjęta została uchwała zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu
spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę (stwierdzona
protokołem notarialnym pod rygorem nieważności),
3) ogłoszono upadłość spółki,
4) zajdą inne przewidziane prawem przyczyny.

Rozwiązanie spółki z o. o.

Wspomniana powyżej niedoprecyzowana kategoria innych przyczyn
przewidzianych prawem, to przede wszystkim przypadki określone
w art. 493 § 1 k.s.h. i 530 § 1 k.s.h, tj.
- rozwiązanie w wyniku przejęcia spółki (spółka przejmowana);
- rozwiązanie w wyniku połączenia (spółki łączące się w toku
tworzenia się nowej spółki)
- rozwiązanie w wyniku podziału (spółka dzielona).
Zakończeniu bytu prawnego spółki może nastąpić również po
przeprowadzeniu postępowania upadłościowego zakończonego
ogłoszeniem upadłości - art. 289 k.s.h. Należy pamiętać, iż na gruncie
obecnych przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego
zakończenie postępowania upadłościowego nie musi być zawsze
przyczyną rozwiązania spółki np. gdy postępowanie upadłościowe
kończy się układem lub zostaje z innych przyczyn uchylone lub
umorzone.
O rozwiązaniu spółki może również orzec sąd z urzędu, jeżeli po
zarejestrowaniu spółki wystąpią poważne braki określone
w art. 21 k.s.h.
Zgodnie z art. 21 k.s.h sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu
wpisanej do rejestru spółki kapitałowej w przypadku, gdy:
1) nie zawarto umowy spółki,
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2) określony w umowie lub statucie przedmiot działalności spółki jest
sprzeczny z prawem,
3) umowa albo statut spółki nie zawiera postanowień dotyczących
firmy, przedmiotu działalności spółki, kapitału zakładowego lub
wkładów,
4) wszystkie umowy zawierające umowę spółki albo podpisujące
statut nie miały zdolności do czynności prawnych w chwili ich
dokonywania,
5) w przypadkach określonych powyżej, jeżeli braki nie zostaną
usunięte wyznaczonym przez sąd rejestrowy, sąd ten może, po
wezwaniu zarządu spółki do złożenia oświadczenia, wydać
postanowienie o rozwiązaniu spółki.
Spółka nie może być rozwiązana, jeżeli od jej wpisu do rejestru
upłynęło pięć lat. O rozwiązaniu spółki sąd rejestrowy orzeka na
wniosek osoby mającej interes prawny albo z urzędu, po
przeprowadzeniu rozprawy. Orzeczenie o rozwiązaniu spółki nie
wpływa na ważność czynności prawnych zarejestrowanej spółki.
Sąd - poza przypadkiem określonym w art. 21 k.s.h. - może
wyrokiem orzec rozwiązanie spółki, jeżeli:
1) wspólnik albo członek organów spółki wystąpi z żądaniem
rozwiązania spółki, jeżeli osiągnięcie celu spółki stanie się
niemożliwe albo zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami
spółki (np. nieporozumienia między wspólnikami, które
uniemożliwiają prowadzenie spółki, brak zainteresowania
wspólników sprawami spółki - por. art. 271 pkt 1 k.s.h.)
2) działalność spółki naruszająca prawo zagraża interesowi
publicznemu - na żądanie oznaczonego w odrębnej ustawie organu
państwowego (art. 271 pkt 2 k.s.h.).
SPÓŁKA AKCYJNA



Informacje ogólne






należy do spółek handlowych, regulowana jest przez przepisy
Kodeksu spółek handlowych,
jest spółką kapitałową, gdyż najważniejsza rolę w niej pełni
kapitał,
może być zawiązana przez jedną lub kilka osób (art. 301 § 1
k.s.h.),
jest wykorzystywana do największych przedsięwzięć
gospodarczych,
posiada osobowość prawną,
firma spółki akcyjnej może być obrana dowolnie, powinna
jednak zawierać dodatkowe oznaczenie: „spółka akcyjna”.
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W obrocie handlowym dopuszczalne jest używanie skrótu
„S.A.”

Etapy utworzenia spółki akcyjnej:

Utworzenie spółki akcyjnej

1) zawiązanie spółki, w tym podpisania statutu przez założycieli.
Statut spółki – wymagana jest forma aktu notarialnego pod rygorem
nieważności. Statut spółki akcyjnej powinien określać:
a) firmę i siedzibę spółki;
b) przedmiot działalności spółki;
c) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;
d) wysokość kapitału zakładowego oraz kwotę wpłaconą przed
zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego;
e) wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy
akcje są imienne, czy na okaziciela;
f) liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi
uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych
rodzajów;
g) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) założycieli;
h) liczbę członków zarządu i rady nadzorczej albo co najmniej
minimalną lub maksymalną liczbę członków tych organów oraz
podmiot uprawniony do ustalenia składu zarządu lub rady
nadzorczej;
i) pismo do ogłoszeń, jeżeli spółka zamierza dokonywać
ogłoszeń również poza Monitorem Sądowym i Gospodarczym.
Statut powinien również zawierać, pod rygorem bezskuteczności
wobec spółki, postanowienia dotyczące:
a) liczby i rodzajów tytułów uczestnictwa w zysku lub w podziale
majątku spółki oraz związanych z nimi praw;
b) wszelkich związanych z akcjami obowiązków świadczenia na
rzecz spółki, poza obowiązkiem wpłacenia należności za akcje;
c) warunków i sposobu umorzenia akcji;
d) ograniczeń zbywalności akcji;
e) uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom;
f) co najmniej przybliżonej wielkości wszystkich kosztów
poniesionych lub obciążających spółkę w związku z jej
utworzeniem.
Zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do
rejestru.
Zmianę statutu zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. Zgłoszenie
zmiany statutu nie może nastąpić po upływie trzech miesięcy od dnia
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powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie (poza przewidzianymi
wyjątkami).

Kapitał zakładowy powinien wynosić co najmniej 100.000 złotych.
Wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 grosz.
Akcje nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej.
Jeżeli akcje są obejmowane po cenie wyższej od wartości
nominalnej, nadwyżka powinna być uiszczona w całości przed
zarejestrowaniem spółki.
Kapitał zakładowy w spółce
akcyjnej

Akcje obejmowane za wkłady niepieniężne powinny być pokryte w
całości nie później niż przed upływem roku po zarejestrowaniu
spółki.
Akcje obejmowane za wkłady pieniężne powinny być opłacone przed
zarejestrowaniem spółki co najmniej w jednej czwartej ich wartości
nominalnej.
Jeżeli akcje są obejmowane wyłącznie za wkłady niepieniężne albo
za wkłady niepieniężne i pieniężne, wówczas kapitał zakładowy
powinien być pokryty przed zarejestrowaniem co najmniej w jednej
czwartej jego wysokości.
Zawiązać spółkę akcyjną może jedna albo więcej osób.
Zawiązanie spółki może nastąpić w każdym celu prawnie
dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Możliwe jest
zatem tworzenie spółek akcyjnych, które realizować będą wyłącznie
cele kulturalne, naukowe, polityczne itp.
Spółka akcyjna nie może być zawiązana wyłącznie przez
jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kto i w jakim celu może
zawiązać spółkę?

Osoby podpisujące statut są założycielami spółki.
Akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych
w statucie.
W spółce jednoosobowej jedyny akcjonariusz wykonuje wszystkie
uprawnienia walnego zgromadzenia zgodnie z przepisami niniejszego
działu. Przepisy o walnym zgromadzeniu stosuje się odpowiednio.
W przypadku gdy wszystkie akcje spółki przysługują jedynemu
akcjonariuszowi albo jedynemu akcjonariuszowi i spółce,
oświadczenie woli takiego akcjonariusza składane spółce wymaga
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formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że ustawa stanowi
inaczej.

Organy w spółce akcyjnej

Reprezentacja spółki akcyjnej
i odpowiedzialność
akcjonariuszy, członków
zarządu

W związku z tym, że spółka akcyjna posiada osobowość prawną,
działa ona przez swoje organy. W spółce akcyjnej występują trzy
rodzaje organów: walne zgromadzenie – uchwałodawczy organ
spółki, zarząd – organ wykonawczy i zarządzający oraz rada
nadzorcza i ewentualnie także komisja rewizyjna - organy
nadzorczo-kontrolne.
 Walne Zgromadzenie – jest to organ w skład, którego
wchodzą wszyscy akcjonariusze spółki. Decyduje o
najważniejszych sprawach związanych z działalnością spółki.
Akcjonariusze mogą brać udział w walnym zgromadzeniu
osobiście, a także przez pełnomocników. Możliwe jest
również głosowanie za pośrednictwem pełnomocników, ale
tylko wówczas gdy pełnomocnictwo udzielone jest na piśmie
i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia.
Zgromadzenie może także wydawać uchwały we wszystkich
sprawach, o ile nie należą one do kompetencji zarządu lub
rady nadzorczej;
 Zarząd – powoływany i odwoływany przez radę nadzorczą;
minimalny skład to 1 osoba; umowa spółki może zawierać
odmienne uregulowania dotyczące sposobu powoływania
członków zarządu. Prowadzi sprawy spółki i ją reprezentuje;
 Obligatoryjna rada nadzorcza. Rada nadzorcza jest wybierana
przez walne zgromadzenie, składa się ona przynajmniej z
trzech
członków,
a
w
spółkach
publicznych
z pięciu członków. Obowiązkiem rady nadzorczej jest
wykonywanie stałego nadzoru. Tryb powoływania Rady
nadzorczej ustala status danej organizacji, powoływana jest
ona na walnym zgromadzeniu. Członkami rady nadzorczej
nie mogą być członkowie zarządu, likwidatorzy i pracownicy
spółki.
1. W spółce akcyjnej możemy wyróżnić reprezentację:
a) czynną,
b) bierną.
Reprezentacja czynna polega na składaniu oświadczeń woli w
imieniu spółki. W przypadku reprezentacji czynnej, jej zasady
wynikają z przepisów kodeksu spółek handlowych albo też są
określone postanowieniami statutu spółki.
Jeżeli zarząd jest kolegialny, zasady reprezentacji wynikają ze statutu
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spółki lub art. 373 k.s.h. W przypadku milczenia statutu spółki na ten
temat spółka jest reprezentowana: przez dwóch członków zarządu
albo jednego członka zarządu łącznie prokurentem.
Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki, a wierzyciel
może dochodzić swoich roszczeń tylko z majątku spółki.
Od
powyższej
reguły
są
jednak
wyjątki.
Zarząd spółki akcyjnej może odpowiadać za zobowiązania swoim
majątkiem osobistym /solidarnie razem ze spółką/,gdy okaże się, że
członkowie zarządu umyślnie lub przez niedbalstwo podali
fałszywe
dane
rejestrowe.
Członkowie zarządu odpowiadają na zasadzie winy za działania
na szkodę spółki.
Rozwiązanie spółki akcyjnej

Rozwiązanie spółki akcyjnej
określonych w art. 459 k.s.h.

następuje

w

okolicznościach

Rozwiązanie spółki może nastąpić, gdy:
1. zajdą przyczyny przewidziane w statucie spółki;
2. podjęta została uchwała walnego zgromadzenia o
rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za
granicę (stwierdzona protokołem notarialnym pod rygorem
nieważności),
3. ogłoszono upadłość spółki,
4.

zajdą inne przewidziane prawem przyczyny.

Wspomniana powyżej niedoprecyzowana kategoria innych przyczyn
przewidzianych prawem, to przede wszystkim przypadki określone
w art. 493 § 1 k.s.h. i 530 § 1 k.s.h, tj.:
- rozwiązanie w wyniku przejęcia spółki (spółka przejmowana),
- rozwiązanie w wyniku połączenia (spółki łączące się w toku
tworzenia się nowej spółki),
- rozwiązanie w wyniku podziału (spółka dzielona).
Zakończeniu bytu prawnego spółki może nastąpić również po
przeprowadzeniu postępowania upadłościowego zakończonego
ogłoszeniem upadłości - art. 477 k.s.h. Należy pamiętać, iż na gruncie
obecnych przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego
zakończenie postępowania upadłościowego nie musi być zawsze
przyczyną rozwiązania spółki. Sytuacja taka zachodzi, gdy
postępowanie upadłościowe kończy się układem lub zostaje z innych
przyczyn uchylone lub umorzone.
O rozwiązaniu spółki może również orzec sąd z urzędu, jeżeli po
zarejestrowaniu spółki wystąpią poważne braki określone w art. 21
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k.s.h.
Zgodnie z art. 21 k.s.h., sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu
wpisanej do rejestru spółki kapitałowej w przypadku, gdy:
1) nie zawarto umowy spółki,
2) określony w umowie lub statucie przedmiot działalności spółki jest
sprzeczny z prawem,
3) umowa albo statut spółki nie zawiera postanowień dotyczących
firmy, przedmiotu działalności spółki, kapitału zakładowego lub
wkładów,
4) wszystkie umowy zawierające umowę spółki albo podpisujące
statut nie miały zdolności do czynności prawnych w chwili ich
dokonywania,
5) w przypadkach określonych powyżej, jeżeli braki nie zostaną
usunięte wyznaczonym przez sąd rejestrowy, sąd ten może, po
wezwaniu zarządu spółki do złożenia oświadczenia, wydać
postanowienie o rozwiązaniu spółki.
Spółka nie może być rozwiązana, jeżeli od jej wpisu do rejestru
upłynęło pięć lat. O rozwiązaniu spółki sąd rejestrowy orzeka na
wniosek osoby mającej interes prawny albo z urzędu, po
przeprowadzeniu rozprawy. Orzeczenie o rozwiązaniu spółki nie
wpływa na ważność czynności prawnych zarejestrowanej spółki.
ODDZIAŁ I PRZEDSTAWICIELSTWO PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO W POLSCE

Tworzenie oddziału lub
przedstawicielstwa na
terytorium RP

Przedsiębiorcą zagranicznym jest osoba zagraniczna wykonująca
działalność gospodarczą za granicą. Dla wykonywania działalności
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni
mogą, na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy
międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały lub
przedstawicielstwa z siedzibą na terytorium RP. Przy ich
tworzeniu przez przedsiębiorców zagranicznych z państw
członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) obowiązują
takie same zasady jak w przypadku przedsiębiorców polskich.
Jak wyżej wskazano, niektórzy przedsiębiorcy z innych państw, niż
wskazane wyżej nie będą mogli tworzyć oddziałów, czy
przedstawicielstw na terytorium Polski.

Cel

Oddział
Prowadzenie przez podmiot zagraniczny
działalności gospodarczej na terytorium
RP, jedynie w zakresie działalności
przedsiębiorstwa głównego.

Przedstawicielstwo
Prowadzenie przez podmiot zagraniczny
działalności na terytorium RP, w zakresie
reklamy
i
promocji
przedsiębiorcy
zagranicznego. Inna działalności w ramach
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Charakterystyka

Minimalny
kapitał

Jest to samodzielna i wyodrębniona
organizacyjnie część przedsiębiorstwa,
pozwalająca na prowadzenie działalności
gospodarczej podmiotu zagranicznego,
poza siedzibą podmiotu zagranicznego na
terytorium RP. Z prawnego punktu
widzenia oddział stanowi część podmiotu
zagranicznego, nie posiada osobowości
prawnej i wyodrębnionego majątku.
Wszelkie podejmowane działania za
pośrednictwem
oddziału
wywierają
bezpośredni skutek dla przedsiębiorcy
zagranicznego.
Brak wyodrębnionego kapitału.

przedstawicielstwa nie jest dozwolona.
Jest to podporządkowana w całym zakresie
przedsiębiorstwu zagranicznemu i prawnie
niesamodzielna jednostka wyodrębniona
jedynie organizacyjnie, która prowadzi
działalność
wyłącznie
działalność
reklamową i promocyjną, działając w
imieniu i na rzecz przedsiębiorstwa
zagranicznego.
Prowadzącym działalność gospodarczą jest
sam podmiot zagraniczny, a osoby
upoważnione
w
przedstawicielstwie
działają bezpośrednio i na rzecz
przedsiębiorcy zagranicznego.
Brak wyodrębnionego kapitału.

Oddział nie jest podmiotem odrębnym od
przedsiębiorcy zagranicznego i nie
posiada:
a) osobowości prawnej,
b) zdolności prawnej,
c) zdolności sądowej (możliwość bycia
stroną w postępowaniu sądowym) oraz
zdolności
procesowej
(możliwość
samodzielnego
występowania
przed
sądem w obronie swoich interesów).
Wszystkie ww. zdolności posiada sam
przedsiębiorca
zagraniczny,
reprezentowany w oddziale przez
upoważnioną osobę.
Nazwa oddziału: oryginalna nazwa
przedsiębiorcy zagranicznego wraz z
przetłumaczoną na język polski nazwą
formy prawnej przedsiębiorcy oraz
dodaniem wyrazów „oddział w Polsce”.

Przedstawicielstwo nie jest podmiotem
odrębnym od przedsiębiorcy zagranicznego
i nie posiada:
a) osobowości prawnej,
b) zdolności prawnej,
c) zdolności sądowej (możliwość bycia
Osobowość
stroną w postępowaniu sądowym) oraz
zdolności
procesowej
(możliwość
prawna
samodzielnego występowania przed sądem
w obronie swoich interesów).
Wszystkie ww. zdolności posiada sam
przedsiębiorca
zagraniczny,
reprezentowany w przedstawicielstwie
przez upoważnioną osobę.
Nazwa przedstawicielstwa: oryginalna
nazwa przedsiębiorcy zagranicznego wraz
z przetłumaczoną na język polski nazwą
Firma
formy prawnej przedsiębiorcy oraz
dodaniem wyrazów „przedstawicielstwo
w Polsce”.
Przedsiębiorca
zagraniczny
jest Przedsiębiorca zagraniczny jest obowiązany
Rachunkobowiązany
prowadzić
oddzielną prowadzić
oddzielną
rachunkowość
rachunkowość w języku polskim zgodnie w języku polskim zgodnie z przepisami
owość
z przepisami o rachunkowości.
o rachunkowości.
Rejestr
przedsiębiorców
Krajowego
Rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców
Właściwy
Rejestru Sądowego (KRS).
zagranicznych,
prowadzonych
przez
rejestr
Ministra Rozwoju.
Przedsiębiorca zagraniczny. Nie jest Przedsiębiorca zagraniczny, a także osoba
Założyciel
możliwe tworzenie wspólnych oddziałów zagraniczna powołana do promocji
przez więcej niż jednego przedsiębiorcę.
gospodarki kraju siedziby.
Zgłoszenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego następuje na
Zgłoszenie oddziału
formularzu wniosku rejestrowego KRS-W10, do którego należy
przedsiębiorcy zagranicznego załączyć urzędowe formularze konieczne do zgłoszenia odpowiedniej
formy prawnej przedsiębiorcy. Będą to - w każdym przypadku do rejestru
druki:
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1. KRS-WK z danymi osób uprawnionych do reprezentowania
przedsiębiorcy zagranicznego (także osób wchodzących
w skład organu nadzoru, jeśli taki jest przewidziany) oraz
2. KRS-WM opisujący przedmiot działalności oddziału,
3. oprócz obligatoryjnych informacji wynikających z przepisów
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym przedsiębiorca
zagraniczny jest obowiązany podać imię i nazwisko oraz
adres na terytorium Polski osoby upoważnionej w oddziale
do
reprezentowania
przedsiębiorcy
zagranicznego
(na formularzu KRS-WJ),
4. dołączyć poświadczony notarialnie wzór podpisu tej osoby,
5. złożyć odpis aktu założycielskiego, umowy lub statutu, na
podstawie którego działa przedsiębiorca zagraniczny oraz
uwierzytelnione tłumaczenie na język polski takiego
dokumentu,
6. jeżeli przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział istnieje
lub wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru, do
akt rejestrowych oddziału należy także złożyć odpis z tego
rejestru wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język
polski.
W przypadku, gdy przedsiębiorca zagraniczny utworzył na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej więcej niż jeden oddział,
złożenie wymaganych wyżej dokumentów (ale nie urzędowych
formularzy) może nastąpić w aktach jednego z oddziałów, z tym że w
aktach rejestrowych pozostałych oddziałów należy wskazać oddział,
w którego aktach dokumenty zostały złożone, oznaczyć sąd,
w którym te akta się znajdują i numer oddziału w rejestrze.
Do zgłoszenia należy jednocześnie dołączyć dowód uiszczenia opłaty
sądowej
oraz
opłaty
za
ogłoszenie
wpisu
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Wniosek, sporządzony w języku polskim, powinien zawierać:

1. nazwę, siedzibę i formę prawną przedsiębiorcy tworzącego

Zgłoszenie przedstawicielstwa
przedsiębiorcy zagranicznego
do rejestru

przedstawicielstwo,
2. przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorcy
zagranicznego,
3. imię, nazwisko oraz adres pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej
osoby
upoważnionej
w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy
zagranicznego,
4. adres siedziby głównej przedstawicielstwa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w której są przechowywane
oryginały dokumentów związanych z działalnością
przedstawicielstwa.
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Do wniosku o dokonanie wpisu do rejestru należy dołączyć
następujące dokumenty:

1. urzędowy odpis dokumentu potwierdzającego rejestrację
przedsiębiorcy zagranicznego, na podstawie którego
przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą
2. uwierzytelnioną urzędowo kopię dokumentu określającego
adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego, zasady
reprezentacji przedsiębiorcy zagranicznego oraz wskazanie
osób uprawnionych do jego reprezentacji, jeżeli dokument
wymieniony wyżej, nie zawiera niezbędnych informacji
w tym zakresie;
3. uwierzytelnioną
kopię
dokumentu
uprawniającego
przedsiębiorcę zagranicznego do wykorzystywania lokalu na
potrzeby siedziby głównej przedstawicielstwa.
O dokonaniu wpisu przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw
przedsiębiorców zagranicznych wydaje się zaświadczenie.
Opłata skarbowa od dokonania wpisu przedstawicielstwa do rejestru
przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wynosi 1.000
zł (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz.U.
nr 225, poz. 1635 z późn.zm). Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej
powstaje z chwilą złożenia wniosku o wpis do rejestru
przedstawicielstw. Dowód wniesienia opłaty skarbowej (oryginał)
należy przekazać wraz z wnioskiem.
Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru przedstawicielstw
przedsiębiorców zagranicznych wraz z załącznikami i dowodem
wniesienia opłaty skarbowej należy przesłać pocztą lub złożyć w
gmachu Ministerstwa Rozwoju w Kancelarii Ogólnej. Wpisu do
rejestru dokonuje Minister Rozwoju, na podstawie złożonego
wniosku i zgodnie z jego treścią.

Tłumaczenie dokumentów

Jeżeli wniosek zawiera braki formalne, Minister Rozwoju wzywa
wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7
dni. Minister Rozwoju bada także, czy planowana działalność
przedstawicielstwa w Polsce nie wykracza poza zakres promocji i
reklamy.
Urzędowy
odpis
dokumentu
potwierdzający
rejestrację
przedsiębiorcy powinien być poświadczony przez apostille, jeżeli
przedsiębiorca działa na terenie państwa będącego stroną konwencji
haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych
dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) albo
przez legalizację, jeżeli przedsiębiorca działa na terytorium państwa
niebędącego stroną tej konwencji.
Dokumenty, sporządzone w języku obcym, należy przedstawić wraz
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z tłumaczeniem na język polski:
1. sporządzonym i poświadczonym przez tłumacza przysięgłego
albo sprawdzonym i poświadczonym przez tłumacza
przysięgłego, wykonującego zawód tłumacza przysięgłego na
warunkach określonych w ustawie z dnia 25 listopada 2005 r.
o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. nr 273, poz. 2702
ze zm.)
2. lub sporządzonym i poświadczonym przez tłumacza
przysięgłego mającego siedzibę na terytorium jednego
z państw, o których mowa w art. 13 ust. 1 w/w ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej- przepis ten obejmuje
osoby ze wszystkich państw członkowskich UE oraz osoby z
Islandii,
Lichtensteinu,
Norwegii
i
Konfederacji
Szwajcarskiej.
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